
tesa® 6400
Hand dispenser COMFORT
Tuote Tiedot

COMFORT käsikatkoja pakkausten suljentaan

Tuotteen kuvaus
tesa® 6400 -käsikatkoja on kestävä teollisuuskäyttöön tarkoitettu laite enintään 50 mm leveille tesa®-teipeille. Teräsuojus
estää loukkaantumiset. Teippi katkaistaan painamalla katkojan läppää teippiä vasten. Tällöin sahalaitainen terä nousee
katkaisemaan teipin. Jatkuvasti säädettävä kireydenhallinta varmistaa, että myös rullalta helposti avautuvat tesa®-teipit
toimivat oikein. tesa® 6400 -katkojan kumipintaisesta kahvasta saa turvallisen mukavan otteen.

Hakemus
Aseta tesa® 6400 -teippikatkoja laatikon päälle, ja vedä sitä itseäsi kohden. Kosketustela avaa teippiä rullalta ja painaa
sitä alaspäin. Teippi katkaistaan painamalla muovinen läppä kiinni laatikkoon ja jatkamalla katkojan liikuttamista. Teipin
pujottaminen: tesa-rulla asetetaan teippauspyörälle siten, että teipin liimapuoli osoittaa kahvaan päin. Vedä teippiä sen
ohjaustelan ja metallilevyn välistä, kunnes teipissä ei ole ryppyjä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Ominaisuudet
• Hammastettu terä ei
• Liuotin vapaa ei
• Maksimi rullan pituus 66 m
• Materiaali Metalli

• Roll width max. 55 mm
• Suurin mahd. keskiön halkaisija 3
• Tension control kyllä
• Varaosapalvelu kyllä

Lisätiedot
• Erittäin vankka metallirungon ansiosta
• Sisäänvedettävä terä parantaa turvallisuutta
• Pehmeästä kumipintaisesta kahvasta saa turvallisen mukavan otteen
• Säädettävä kireys
• Kumirulla helpottaa käyttämistä
• Varaosia saatavilla
• Tyhjä
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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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