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Jarrulla ja puskurilla varustettu teline ristiinpuolatuille rullille

Tuotteen kuvaus
Laminoi esimerkiksi listoja tai profiileja jatkuvana prosessina tai yksi kerrallaan kaksipuolisella teipillä.
• Kontrolloitu aukirullaus. Teipin ohjaus laminointiyksikköön tarkasti teippiä vahingoittamatta.
• Jarru ja puskurijärjestelmä mahdollistavat suuren laminointinopeuden. Syöttönopeuden muuttuminen esimerkiksi

katkaisemisen vuoksi kompensoidaan.
• Helppokäyttöisyys ja nopea kuntoonlaitto tehostavat prosesseja.

Hakemus
Lukuisat asiakkaat eri puolilla maailmaa ovat huomanneet, että teippaaminen sujuu luotettavasti. Alumiiniprofiilien, MDF-
listojen ja magneettiliuskojen valmistajat käyttävät tätä laitetta.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Lisätiedot
Kelakatkoja on helppo ottaa käyttöön tuotantolinjalla.
• Helppo asentaa tuotantolinjoille myös jälkeenpäin.
• Voidaan käyttää vasemman- tai oikenpuoleisena tuotantosuunnan mukaan.
• Teippi avataan kelalta mekaanisesti profiilin vetämänä.
• Toimitetaan käyttövalmiina ilman sähköisiä osia.
• Voit pyytää teknistä tukea tesalta.

Kaikkien osien piirustukset ja osaluettelot ovat laitteen käyttöohjeessa. Ainoa mahdollisesti vaihtamista kaipaava osa on
jarruhihna. Jos tarvitaan varaosia, paikanna ne luettelosta ja ota yhteys:

Nauber-Feinmechanik
Thomas-Mann-Str. 29
D-22175 Hamburg
Puhelin: +49 40 / 640 14 16
Faksi: +49 40 / 640 76 92
info@nauber-feinmechanik.de
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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