
tesa® 6056
Tuote Tiedot

Puoliautomaattinen teippikatkoja

Tuotteen kuvaus
tesa® 6056 -teippikatkojassa on pituuden esivalinta ja sähkömagneettinen leikkuri. Sen avulla voidaan annostella lähes
kaikkia enintään 50 mm leveitä tesa®-teippejä, varsinkin kangas- ja paperiteippejä. Se leikkaa myös hankalia materiaaleja.
Sähkömagneettinen terä leikkaa siististi.

Hakemus
Palasien haluttu pituus valitaan teippikatkojan vasemmalla puolella näkyvän mitta-asteikon avulla alueelta 30–150 mm.
tesa®-teippiä avataan rullalta käsin mittaustelaan saakka. Kun teippiä painetaan varovasti alaspäin, mikrokytkin laukaisee
sähkömagneettisen leikkurin. Haluttu palanen katkaistaan automaattisesti. Halutun mittainen tesa®-teipinpalanen avataan
rullalta, katkaistaan ja poistetaan. Jos halutaan yli 150 mm:n mittainen palanen, mittaustelassa otetaan käyttöön jatkuva
käyttö. Automaattinen tesa® 6056 -teippikatkoja on varustettu sähkömagneettisen leikkurin voimansäädöllä. Esimerkiksi
kalvo- tai kapeita teippejä käytettäessä valitaan pienempi voima, jotta katkoja toimii hiljaisemmin ja rasittuu vähemmän.

Ominaisuudet
• Roll width max. 50 mm

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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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

