
tesa® 6300
hånddispenser Economy
Produkt Information

ECONOMY-dispenser til pakketape

Produktbeskrivelse
Den manuelle tesa® 6300 er en økonomivenlig dispenser til professionel forsegling med alle typer pakketape fra tesa® til
emballage- og produktionsapplikationer. Dispenseren har justerbar rullebremse til tilpasning af styrke, så selv tesa®-tape,
med lav afrulningskraft kan anvendes uden problemer. Skæret er beskyttet af et dæksel for at forhindre personskade. For
at bruge dispenseren skal du placere den på kartonen og trække den mod dig selv. Dispenseren presser tapen sikkert
ned, når den påføres fra rullen. Tapen skæres derefter over med det savtakkede skær ved at vippe dispenseren. Herefter
presser flappen tapen fast på kartonet.

Ansøgning
• tesa® 6300-hånddispenseren anvendes til professionel forsegling og emballering
• Justerbar rullebremse sikrer nem anvendelse

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Egenskaber
• Fri for opløsningsmidler Ja
• 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
• Robust metalramme
• Bladafskærmning til sikker brug (beskyttelse mod skader)
• Justerbar spændingskontrol
• Empty

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=06300

http://l.tesa.com/?ip=06300

