
tesa® 6400
Hand dispenser COMFORT
Produkt Information

Hånddispenser Comfort

Produktbeskrivelse
tesa® 6400 hånddispenser er et robust, industrielt værktøj, som kan tage tesa® tape med en bredde på op til 50 mm. Den
har et særligt beskyttelsessystem med bladafskærmning. Tapen skæres over ved at trykke klappen ned på tapen, så det
savtakkede blad "popper op" og skærer tapen over. Spændingskontrollen kan justeres løbende, så selv letafrullelig tesa®
tape kan udrulles korrekt. tesa® 6400 har et håndtag i blød gummi, der giver et behageligt og sikkert greb.

Ansøgning
Sæt tesa® 6400 dispenseren på kartonen og træk den ind imod dig selv. Tapen rulles af og trykkes ned ved hjælp af
kontaktrullen. Tryk plastikflappen ned mod kartonen og fortsæt med at bevæge dispenseren for at skære tapen over.
Trådning: tesa®-rullen sættes på tapehjulet, således at den klæbende side vender mod håndtaget. Træk enden af tapen
ind imellem tapekontaktrullen og metalpladen, indtil tapen er fri for rynker.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Egenskaber
• Fri for opløsningsmidler Nej
• Materiale Metal
• Max. kernediameter 3
• Max. rulle længde 66 m

• Reservedelsservice Ja
• Roll width max. 55 mm
• Savtakket blad Nej
• Tension control Ja

Yderligere information
• Meget robust på grund af den stabile metalramme
• Bladet kan trækkes tilbage til sikker brug (beskyttelse mod skader)
• Håndtag af blød gummi, der giver et sikkert og behageligt greb
• Justerbar spændingskontrol
• Gummirulle giver nem påføring
• Reservedelsservice
• Tom
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=06400

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