
tesa® 6037
Produktové Informace

Poloautomatický stolní odvíječ

Produktbeskrivning
tesa® 6037 je odvíječ s nastavitelnou délkou odvíjení pásky. Je určen pro uzavírání drobných zásilek. Kompaktní velikost
odvíječe zaručuje, že zůstane stabilní, aniž by musel být přišroubován či připevněn. Automatický odvíječ lze použít všude
tam, kde je třeba mít danou délku pásky. Přednastavená délka pásky je odvinuta stlačením páky. Páska je pak odstřižena
ozubenou čepelkou. Maximální nastavitelná délka pásku je 10 cm. Vřeteno je vhodné pro použití 1'' i 3'' rolí.

Aplikace
Chcete-li vložit kotouč pásky tesa®, vřeteno musí být vyjmuto a držák nože odstraněn. Kotouč pásky umístěte na vřeteno a
pak vložte zpátky do odvíječe. Začátek pásky by měly být umístěny lepivou stranu dolů, aby horní nelepivá mohla klouzat
po válci. Při posouvání na válci se páska automaticky přetočí pod modrý profilový válec. Pak opět vložte řezací nůž a
automatický odvíječ je připraven k použití. Otáčením vroubkovaného šroubu u válce nastavíte délku odřezávané pásky .

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Roll width max. 30 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=06037

http://l.tesa.com/?ip=06037

