
tesa® 6012
Termék Információk

Kézi többtekercses asztali adagoló

Termékleírás
A tesa® 6012 egy többtekercses asztali adagoló legfeljebb 66 m hosszú és 50 mm széles tesa® csomagolószalagokhoz.
A különösen széles pengés kialakítás miatt ez az adagoló könnyen betölthető egy 50 mm széles szalagtekerccsel
vagy két 25 mm széles szalagtekerccsel (például különböző szélességű vagy színű szalagokkal). A tesa® 6012 egy
többszalagos adagoló erős, fémalapú, többcélú adagoló gyártáshoz és raktári használathoz, kis csomagok lezárására és
csomagolópapír leragasztására. Ezenkívül a beépített biztonsági pengefedél megakadályozza a sérüléseket, amikor az
adagoló használaton kívül van. A tesa® 6012 adagoló a mellékelt szorítóval vagy csavarokkal biztonságosan rögzíthető
a csomagolóasztalokon (a négy csavarfuraton keresztül). A szalag könnyen adagolható és elvágható a rendkívül széles,
fogazott pengén.

Alkalmazások
*A tesa® 6012 egy kézi szalagadagoló legfeljebb 66 m hosszú és 50 mm széles csomagolószalagokhoz
*Ez a kézi adagoló elsősorban gyártáshoz és raktári használathoz, továbbá kis csomagok lezárására és csomagolópapír
leragasztására alkalmas
*Egyidejűleg két, egyenként legfeljebb 25 mm széles szalagtekerccsel tölthető be
*A biztonsági pengefedél megakadályozza a sérüléseket

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Roll width max. 50 mm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=06012

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

