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Dakfelssluiter K9-1 incl. Koffer

Deze nieuwe dakfelssluiter combineert nieuwe en 
reeds door DRÄCO gepatenteerde functies met elkaar.

Nieuw is de variabele snelheid (ideaal in combinatie
met de winterset bij zeer lage temperaturen), voor- en 
terugloop gecombineert met de automatische stop
functie aan het einde van een dakbaan.
Kabelafstandsbediening, ideaal om comfortabel
dakbanen aan gevels te sluiten.

Art. Nº. 230 V / 1150 W Kg ±
K9-1 92200-1 Sluiten dubbele fels 21
K9-1-WAD 92201-1 *Complete uitvoering 22

* incl. walsen voor de hoekfels en de dubbele fels, snijdwalsen,
variabel aandrukspansysteem en duo-veiligheidsschakelaar,
variabele snelheid, Voor en terugloop. 

 sluiten van de dubbele en de enkele hoekfels

 plaatijzer, aluminium, zink en koper: 0,8 mm.
RVS/ Inox/ V2A tot 0,5mm

 blanke en bewerkte platen worden zonder
aantasting van het oppervlak gefelst en gesloten.

 voor profielhoogtes van 25 - 60 mm

 werksnelheid variabel:  5 -13 m/min.

 zachte overgangen bij klangen en zelfs
dwarsfelsoverlappingen door de toegepaste
schotelveertechniek (de K9 past zich aan de dikte
van de felsnaad aan) 

 variabel aandruk-spansysteem K9-1-ASS voor een 
optimale felssluiting

 gebogen/ bombeerde daken met de hoekfels of
dubbele fels kunnen probleemloos gesloten
worden tot een minimum radius van 1,2 meter

 te plaatsen midden in een felsbaan (voorsluiten)
en ook uit de felsbaan te nemen

 opensnijden van de dakfels (renovatie) met behulp
van de snijdwalsen K9-AR 

 de optionele kabelafstandsbediening helpt bij het 
sluiten van banen aan gevels etc. Het apparaat 
kan door de bediener weer terug gestuurd worden
naar het begin punt. Extra veiligheid op de bouw.

K9-1 met Duo-Veiligheidsschakelaar K9-1-DF 

1 Variable aandruk-spansysteem K9-1-ASS 

2 Sluitbeugel inklapbaar/ verstelbaar voor smalle en 
conische dakbanen of bij hindernissen zoals
schoorstenen of vensterbanken

De gepatenteerde Duo-Veiligheidsschakelaar K9-1-DF, stopt
de K9-1 automatisch aan het einde van de fels of bij een 
hindernis (muur)
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Snijdwalsen K9-AR

Set snijdwalsen K9-1-AR, onmisbaar om rationeel en snel
oude of door storm vernielde of beschadigde dakbane te
demonteren. (Opensnijden van de fels met een snelheid
van 5-9 m/min.).

De fels wordt op een hoogte van ca. 8 mm opengesneden
(1). De klangen worden tevens doorgesneden, zodat de
dakbaan zonder problemen van het dak of gevel
afgenomen kan worden. Voordeel van deze procedure is,
dat het overgebleven deel gebruikt kan worden als het 8
mm deel van de onderdekker. Door nu het materiaal op te
kanten (25 m) krijgt men weer een onderdekker profiel (2).
Daarna een pasbaan gemaakt met aan weerzijde een
overdekkend profiel (3), geplaatst (4) en met de
dakfelssluiter K9-1 gesloten (5).
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Voor- en terugloop met en zonder
kabelafstandsbediening K9-1-KF 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Multifunktioneel door de diverse opties: Art.nr:
 walsen t.b.v. de hoekfels K9-1-WR 92230-1*
 set snijdwalsen K9-AR

(opensnijden van de felsnaad)
K9-AR 92231-1*

 Duo-veiligheidsschakelaar
(auto-stop)

K9-1-DF 92232-1*

 Variabel aandruk-spansysteem
(optimeert de druk op de fels)

K9-1-ASS 92233-1*

 Kabelafstandsbediening K9-1-KF 92250-1
 Winterset regelbaar

230V/3000W, 650°C, 550l/min.
K9-1-WS 92240-1

 set walsen t.b.v. de hoekfels
voor RVS/ Uginox

K9-1-UGWI 92260-1

 set walsen t.b.v. de dubbel fels
voor RVS/ Uginox

K9-1-UGDO 92261-1

* aanwezig in de complete uitvoering

Lage buitentemperaturen 
Materiaal zoals b.v. zink mag volgens de producent niet
onder 10° Celsius verwerkt worden. Om ondanks deze
informatie bij lagere temperaturen te kunnen blijven
werken, kan de variabele snelheidsregelaar in combinatie
met de optionele winterset K9-1-WS uitkomst bieden.
De instelling van de snelheid op een laag tempo en
gebruik van de winterset K9-1-WS (650°C) maak het
mogelijk zelfs bij lage temperaturen felsbanen
professioneel te sluiten. Hierdoor kan men het seizoen
waarin men de dakfelssluiter kan gebruiken met een
aantal weken/ maanden per jaar verlengen.

K9-1 met Winterset K9-1-WS
Met behulp van deze „Föhn“ is het mogelijk om ook bij zeer
lage temperaturen zink en andere materialen te sluiten.

K9-1 met Winterset K9-1-WS

Snelheidsregelaar

Voor- en terugloop 
schakelaar


