
tesa® 6012
Produkta Informācija

Manuālais darbgalda līmlenšu atritinātājs/ turētājs

Produkta apraksts
tesa® 6012 ir universāls līmlenšu atritinātājs/ turētājs tesa® iepakojuma līmlentēm 66 m ruļļos ar platumu līdz 50 mm.
Turētājā var ievietot vienu platu vai divus šaurus līmlentes ruļļus. tesa® 6012 ir universāls turētājs ražošanas un noliktavas
vajadzībām, nelielu iepakojumu aizdarei un ietinamā papīra pielīmēšanai. Tā kā turētājā var vienlaicīgi ievietot divus
līmlentes ruļļus, to var izmantot ar dažādu veidu tesa® līmlentēm vienlaicīgi (piemēram, dažāda platuma vai krāsas).

Lietojumi
Līmlenšu atritinātāju/Turētāju var droši nostiprināt ar komplektā iekļauto skavu vai ar skrūvēm uz iepakošanas galda (ir
pieejami četri skrūvju caurumi). Līmlenti novelk un nogriež gar roboto nazi.

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Roll width max. 50 mm

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/?ip=06012

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

