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Produkto InformacijaĮ

Pakavimo aparatas ECONOMY

Produkto aprašymas
Rankinis aparatas tesa® 6300 yra skirtas profesionaliems darbams atlikti su visų rūšių tesa® pakavimo juostomis. Aparatas
turi įtempimo valdymo sistemą, kuri leidžia sėkmingai naudoti netgi lengvai išvyniojamas tesa® juostas. Ašmenys iš viršaus
uždengti, kad žmonės nesusižeistų.

Application Fields
Pridėkite aparatą prie dėžės ir patraukite jį į save. Kontaktinis ritinėlis tvirtai spaudžia iš ritinio vyniojamą juostą žemyn.
Pakreipus aparatą, juostą nupjauna dantyti ašmenys. Pjaunamąjį juostos galą prie dėžės prispaudžia lanksti aparato
plokštelė.Juostos ritinio įstatymas: tesa® ritinys uždedamas ant juostos ratuko taip, kad juostos lipnioji pusė būtų nukreipta
į rankeną. Patraukite juostos galą tarp juostos kreipiamojo ritinėlio ir metalinės plokštelės, kad ant juostos nebeliktų
raukšlių.

Properties/Performance Values
• Atsarginių dalių paslauga taip
• Be tirpiklių taip
• Dantyti ašmenys ne
• Maks. ritinėlio ilgis 66 m

• Maks. šerdies skersmuo 3
• Medžiaga Metalas
• Roll width max. 55 mm
• Tension control taip

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=06300
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