
tesa® 6012
Produktové Informace

Manuální stolní odvíječ

Produktbeskrivning
tesa® 6012 je univerzální odvíječ pro balicí pásky tesa® v rolích s návinem 66m a šířkou až do 50 mm. Do odvíječe může
vložen buď jeden široký válec nebo dva kotoučky úzkých pásek. tesa® 6012 je odvíječ pro všeobecné použití ve výrobě a
skladech, pro balení menších zásilek a pro svazkování balicího papíru. Díky tomu, že odvíječ může obsahovat dva kotouče
pásky, lze jej použit se dvěma různými tesa® páskami najednou bez výměny kotoučů. (např. pro pásky různých šířek a
barev).

Aplikace
Odvíječ lze bezpečně upevnit pomocí dodané svorky nebo pomocí šroubů (otvory na šrouby jsou připraveny). Páska je
tažena a odříznuta podélnou zubovou čepelí.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Roll width max. 50 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=06012

http://l.tesa.com/?ip=06012

