
tesa® 6056
Produkt Information

Halvautomatisk borddispenser

Produktbeskrivelse
tesa® 6056 er en borddispenser med forudindstillelig længdekontrol og elektromagnetisk krydsskærer. Den kan generelt
anvendes til næsten alle typer af tesa® selvklæbende tape af op til 50 mm bredde, særligt lærreds- og papirstape. Selv
materialer, der er svære at skære i, skæres perfekt over. Takket være det elektromagnetisk udløste, tværgående blad
opnås der et jævnt og rent snit.

Ansøgning
Den ønskede strimmel-længde indstilles på måleskalaen på den venstre side af dispenseren, der går fra 30 til 150
mm. tesa® tapen afrulles i hånden, indtil målerullen stopper for yderligere afrulning. Ved at trække tapen forsigtigt
nedad, udløses den elektromagnetiske krydsskærer via en mikroomskifter. Strimlen afskæres automatisk i den
ønskede længde, klar til brug. En enkelt håndbevægelse er derfor nok til at afrulle, skære og erne tesa® strippen i den
forudbestemte længde. Hvis der ønskes strimler, der er længere end 150 mm, sættes målerullen til kontinuerlig betjening.
Den automatiske tesa® 6056 dispenser er udstyret med en kontrolenhed til tilpasning af belastningsstyrken af den
elektromagnetiske skærer. Indstil den til en lavere belastningsstyrke til tape, der er nemme at skære over, såsom tape af
film i små bredder, for at minimere støjen og belastningen på dispenseren.

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=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

