
tesa® 6300
Kézi adagoló Economy
Termék Információk

ECONOMY adagoló csomagolószalagokhoz

Termékleírás
A tesa® 6300 egy költséghatékony kézi adagoló mindenfajta tesa® csomagolószalag professzionális lezárásához
csomagolási és gyártási alkalmazásoknál. Az adagoló feszességszabályozóval van ellátva, hogy még a könnyen
letekercselhető tesa® szalagok is problémamentesen használhatók legyenek. A pengét a sérülések megelőzésére
burkolat óvja. Helyezze az adagolót a kartonra, és húzza maga felé. Az érintkezőgörgő erősen a szalagra nehezedik,
amely ennek következtében leválik a tekercsről. Ha megdönti az adagolót, a fogazott penge elvágja a szalagot. A szalag
elvágott végét a rugalmas leragasztólemez rányomja a kartonra.

Alkalmazások
*A tesa® 6300 kézi adagoló professzionális lezárásra és csomagolásra használható
*A könnyű alkalmazást állítható feszességszabályozó biztosítja

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Anyag Fém
• Fogazott penge nem
• Max. belső átmérő 3
• Oldószermentes igen

• Pótalkatrész-szolgáltatás igen
• Roll width max. 55 mm
• Tekercs maximális hossza 66 m
• Tension control igen

Kiegészítő információk
• a fémkeretnek köszönhetően robusztus kézi adagoló
• pengeborítás a biztonságos használat érdekében (balesetvédelem)
• kézzel állítható feszesség

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=06300

http://l.tesa.com/?ip=06300

