
tesa® Rokas dozators COMFORT
Produkta Informācija

BNR 6400

Produkta apraksts
tesa® rokas līmlentes atritinātājs COMFORT ir drošs un ergonomisks instruments ar integrētu drošu asmeni efektīvai un
drošai kartona aizdares līmlentes lietošanai.

Lespējas
• Ļoti robusts, pateicoties stabilajam metāla rāmim.
• Ievelkams asmens drošai lietošanai (aizsardzībai pret traumām). Mīksts gumijas rokturis drošam un komfortablam

satvērienam.
• Spriegojuma regulēšana.
• Gumijas rullītis ērtai lietošanai.
• Rezerves daļu serviss.
• Tukšs

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Materiāls Metāls
• Maks. ruļļa garums 66 m
• Maks. kodola diametrs 3
• Roll width max. 55 mm

• Zāģveida asmens nē
• Šķīdumu nesaturošs nē
• Rezerves daļu pakalpojums jā
• Tension control jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=06400

http://l.tesa.com/?cp=06400

