
tesa® 6038
Produktové Informace
Poloautomatický stolní odvíječ pásky

tesa® 6038 je poloautomatický odvíječ pásky s nastavitelnou délkou střihu. Využití najde všude tam, kde se vyžaduje
odstřižení přesně dané délky pásky tesa®. Robustní kovová konstrukce odvíječe je vhodná pro průmyslové používání.
Pažadovaný odstřižek pásky vyjede z odvíječe po stisknutní páky. Páska se po vytažení odřízne zoubkovaným ostřím.
Maximální nastavitelná délka pásky je 10 cm. Odvíječ tesa® 6038 však nabízí také jednu speciální funkci: režim provozu lze
nastavit na odstřižení proužku pásky s nelepivým koncem o délce 5 mm. Odvíječ totiž automaticky přehne konec pásky.

Použití
Pro vložení role tesa® pásky je nutné odstranit modrý plastový kryt:
stiskněte kovové knoflíky na zadní straně odvíječe a zvedněte kryt. Pásku tesa® nasaďte na držák a začátek pásky odviňte
do přítlačného válečku, lepivou stranou směrem dolů. Zavřete kryt a odvíječ tesa® 6038 je připraven k použití. Změnu
délky řezu provedete povolením matice vedle páky, kde nastavíte volič na požadovanou délku. Pokud chcete odvíjet
pásku s nelepivým koncem pro lepší úchyt, posuňte malou páčku na přední straně krytu doprava.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční  a nejsou určeny pro účely
specifikace.

Technické údaje
• Core diameter 3 palec
• Druh pásky jednostranná
• Účel použití multifunkční
• Délka 270 mm
• Druh pohonu ruční

• Hmotnost 2600 g
• Max. průměr role 140 mm
• Druh odvíjení stolní
• Max. šířka role 30 mm
• Délka nastavení až do 100 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=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

