
tesa® 6068
Produkt Information

Fuldautomatisk borddispenser

Produktbeskrivelse
tesa® 6068 er en fuldautomatisk dispenser med forudindstillelig længde- og styk-kontrol og lyssensor-skærer. Den kan
generelt anvendes til næsten alle typer af tesa® selvklæbende tape af op til 50 mm bredde, særligt TP-. filament- og
lærredstape. Dispenseren har et digitaldisplay, en hukommelsesfunktion til lagring af den forudindstillede længde og
en tæller, der angiver antallet af skårne stykker. Dispenseren kan anvendes til enkeltklæbende og til dobbeltklæbende
tape med en tykkelse op op til ca. 1,5 mm inklusive dækpapir. Ved afrulning af dobbeltklæbende tape skal dækpapiret
efterfølgende ernes manuelt.

Ansøgning
Slip rullelås-håndtaget og sæt tesa® tapen på den justerbare tapeholder. Indfør tapen ved hjælp af "FORWARD"-knappen
og fastgør den derefter med nedholdningsrulle-enheden og tapeholderen. Den ønskede tapelængde indstilles ved
hjælp af "SET A"- og "SET B"-knapperne til mellem 5 og 999 mm. Det ønskede antal tapestykker indstilles ved hjælp af
"SELECT"-knappen. Tryk på "START"-knappen for at få tapen udleveret.

Egenskaber
• Roll width max. 6-60 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.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=06068

http://l.tesa.com/?ip=06068

