
tesa® 6012
Tuote Tiedot

Manuaalinen leveä pöytäkatkoja

Tuotteen kuvaus
tesa® 6012 on leveä pöytäkatkoja tesa® pakkausteipille, jonka pituus on enintään 66 m ja leveys 50 mm. Erittäin leveän
terärakenteen ansiosta katkojaan voi laittaa joko yhden 50 mm leveän tai kaksi 25 mm leveää rullaa samanaikaisesti
(esim. eri leveydet tai värit). tesa® 6012 pöytäkatkojassa on tukeva metallirunko, ja se sopii tuotanto- ja varastokäyttöön,
pienten pakkausten sekä käärepaperien sulkemiseen. Integroitu teräsuojus auttaa ehkäisemään vammoja, kun katkoja ei
ole käytössä. tesa® 6012 voidaan kiinnittää tukevasti mukana toimitetulla puristimella tai ruuveilla pakkauspöytään (neljä
valmista ruuvinreikää). Teippi avautuu rullalta helposti ja leikkautuu ekstraleveällä sahalaitaisella terällä.

Hakemus
• tesa® 6012 on manuaalinen teippikatkoja enintään 66 m pitkille ja 50 mm leveille pakkausteipeille.
• Manuaalista katkojaa käytetään enimmäkseen tuotannossa ja varastoissa pienten pakkausten sekä käärepaperien

sulkemiseen.
• Katkojaan voi laittaa kerralla kaksi korkeintaan 25 mm leveää teippirullaa
• Teräsuojus auttaa ehkäisemään loukkaantumisilta

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=06012

http://l.tesa.com/?ip=06012

