
tesa® 6032
Produkto InformacijaĮ

Pramoninis rankinis juostų išvyniojimo aparatas „Strap-it“

Produkto aprašymas
Rankinis aparatas tesa® 6032 yra paprastas įtaisas, tinkantis tesa® armuotoms ir tvirtinimo juostoms, kurių plotis iki 25 mm.
Rankinis aparatas tesa® 6032 naudojamas transportavimo dėžėms pakuoti juostos gabaliukais, klijuojamais ant dėžės L
raidės forma, ilgiems ir apvaliems gaminiams į krūvą surišti ir padėklams sutvirtinti. Aparate įmontuoti specialūs ašmenys,
kurie perpjauna tesa® armuotas pakavimo juostas.

Application Fields
Kai naudojate tesa® tvirtinimo juostas padėklams apvynioti, nuspauskite juostos stabdį, kad juosta būtų išvyniojama
pakankamai įtempta.

Properties/Performance Values
• Roll width max. 25 mm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=06032

http://l.tesa.com/?ip=06032

