
tesa® 6038
Tuote Tiedot
Puoliautomaattinen teippikatkoja

tesa® 6038 -teippikatkojassa teipin pituus voidaan säätää. Sitä voidaan käyttää, kun tarvitaan tietyn mittaisia tesa®-
teipinpaloja. Tämä teippikatkoja soveltuu teollisuuskäyttöön vankan metallirakenteensa ansiosta. Teipin pituus säädetään
painamalla vipua. Teippi katkaistaan sahalaitaista terää vasten. Suurin teipille säädettävä pituus on 10 cm. tesa® 6038 -
teippikatkojalla on erityinen etu: Sen avulla voidaan myös katkaista palasia, joiden pää on tarttumaton 5 mm:n pituudelta.
Tällöin teipin pää taitetaan.

Pääkäyttökohde
tesa®-rulla asetetaan paikalleen irrottamalla sininen muovikansi. Teippikatkojan takaosassa näkyvää metallinuppia
painetaan, ja kansi nostetaan irti. tesa®-teippi asetetaan teippauspyörälle. Teipin alkupää asetetaan ylemmälle
kuljetustelalle liimapuoli alaspäin. Kun kansi asetetaan takaisin paikalleen, automaattinen tesa® 6038 -teippikatkoja on
käyttövalmis. Valittua teipin pituutta voidaan muuttaa löysentämällä kuljetusvivun viereinen mutteri ja säätämällä pituus
valitsimen avulla. Jos halutaan tarttumattomalla taustalla varustettuja palasia, siirrä kannen edessä näkyvää vipua oikealle.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tekniset tiedot
• Core diameter 3 tuuma
• Teippityyppi yksipuolinen
• Käyttötarkoitus monikäyttöinen
• Pituus 270 mm
• Käyttötapa manuaalinen

• Paino 2600 g
• Suurin mahd, rullan halkaisija 140 mm
• Applikaattorin tyyppi pöytä
• Suurin mahd. Rullan leveys 30 mm
• Suurin pituuden esiasetus 100 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=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

