
tesa® 6400
Ruční odvíječ balicí pásky COMFORT
Produktové Informace

Produktbeskrivning
tesa® 6400 je robustní ruční odvíječ pro průmyslové použití. Lze jej použít pro pásky tesa® do šíře 50 mm. Systém ochrany
čepele poskytuje zvlášť dobrou ochranu před možným zraněním (proti pořezání). Páska se odstřihuje stisknutím klapky
na rukojeti. Tím se vysune ozubená čepel a odstřihne pásku. Nastavitelné napětí pásky umožňuje kontrolu správného
odvíjení a usnadňuje jej. tesa® 6400 má měkkou pogumovanou rukojeť, která zaručuje pohodlné a bezpečné uchopení.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Materiál Kov
• Max. délka role 66 m
• Max. průměr dutinky 3
• Roll width max. 55 mm

• Zubatá čepel ne
• Bez rozpouštědel ne
• Servis náhradních dílů ano
• Tension control ano

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/?mp=06400

http://l.tesa.com/?mp=06400

