
tesa® 6012
Produkt Information

Manuel universal borddispenser

Produktbeskrivelse
tesa® 6012 er en universal skrivebordsdispenser til emballagetape fra tesa®, der måler op til 66 m i længden og 50 mm
i bredden. På grund af det ekstra brede klingedesign, kan dispenseren nemt bruges med en enkelt rulle tape med en
bredde på 50 mm eller to ruller tape med en bredde på 25 mm på samme tid (eks. forskellige bredder eller farver). tesa®
6012 dispenseren har en robust metalbase og kan anvendes til almene produktions- eller lagerformål, forsegling af små
pakker samt lukning af indpakningspapir. Ydermere forhindrer sikkerhedsdækslet personskade, når dispenseren ikke er
i brug. tesa® 6012 kan fastgøres sikkert med den medfølgende klampe eller med skruer på pakkeborde (dispenseren er
udrustet med fire skruehuller). Tapen er nemt tilgængelig og skæres let med det ekstra lange, savtakkede blad.

Ansøgning
• tesa® 6012 er en manuel tapedispenser til emballagetape på op til 66 m i længden og 50 mm i bredden
• Den manuelle dispenser bruges oftest til produktions- eller lagerformål såsom forsegling af små pakker eller lukning af

indpakningspapir
• To taperuller med en bredde på maks. 25 mm kan indsættes på samme tid
• Et sikkerhedsdæksel hjælper med at forhindre personskade

Egenskaber
• Roll width max. 50 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.Ansvarsfraskrivelse
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=06012

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

