
tesa® 6037
Produkt Information
Halvautomatisk borddispenser

tesa® 6037 er en dispenser, der kan indstilles til en justerbar tapelængde. Den er designet til at forsegle små pakker.
Dispenserens kompakte størrelse sikrer, at den forbliver stabil, uden at den skal fastskrues. Den automatiske dispenser
kan anvendes, når der er behov for en bestemt længde tape. Den forudbestemte tapelængde leveres ved at trykke på
håndtaget. Det savtakkede blad skærer tapen af, når der trækkes i den. Den maksimale, justerbare tapelængde er 10 cm.
Kerneholderen passer til ruller med en kerne på 1 eller 3 tommer.

Hovedanvendelse
Når tesa® rullen skal indsættes, skal tapehjulet trækkes tilbage og bladholderen ernes. tesa® tapen placeres på
tapehjulet, hvorefter begge dele genindsættes i dispenseren. Tapestarten placeres på den øverste transportvalse med
den klæbende side nedad. Når transporthåndtaget betjenes, føres tapen automatisk ned under den blå profilrulle. Derpå
sættes bladholderen på plads, så tesa® 6037 automatisk dispenser er klar til brug. Håndtagets position og dermed også
den indstillede tapelængde kan ændres ved at løsne den riflede skrue på transporthåndtaget.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data
• Core diameter 3 tomme
• Tapetype Enkelt klæbende
• Anvendelse Multifunktionel
• Længde 200 mm
• Indstillinger Manuel

• Vægt 1400 g
• Max. rullediameter 140 mm
• Type applikator Tabel
• Max. rullebredde 30 mm
• Længder op til 100 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=06037

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

