
tesa® 6038
Produkta Informācija
Pusautomātiskais darbgalda līmlenšu atritinātājs/turētājs

tesa® 6038 ir līmlenšu atritinātājs/turētājs ar regulējamu līmlentes garumu. To var izmantot, kad nepieciešams fiksēts tesa®
līmlentes garums. Pateicoties robustajai metāla konstrukcijai, līmlenšu atritinātājs/turētājs ir īpaši piemērots rūpnieciskai
izmantošanai. Iestatītais līmlentes garums tiek padots, nospiežot sviru. Līmlenti nogriež ar roboto asmeni, kad sloksne tiek
vilkta uz āru. Maksimālais regulējamais lentes garums ir 10 cm. tesa® 6038 turētājs piedāvā īpašu priekšrocību: darbības
veidu var mainīt, lai padotu sloksnes ar 5 mm garu nelīpošu apmali (nolokot līmlentes galu).

Pamata pielietojums
Lai ievietotu tesa® rulli, ir jānoņem zilais plastmasas pārsegs: piespiediet metāla pogu turētāja aizmugurē un paceliet
pārsegu. tesa® līmlenti novieto uz līmlentes rata un līmlentes sākumu novieto ar lipīgo pusi uz leju uz augšējā kustības
veltnīša. Uzstādiet atpakaļ pārsegu, un tesa® 6038 automātiskais līmlenšu atritinātājs/turētājs ir gatavs darbam. Lai mainītu
līmlentes garumu, atskrūvējiet vaļīgāk uzgriezni pie kustības sviras un noregulējiet rādītāju nepieciešamajam garumam. Ja
nepieciešamas loksnes ar nelipīgu fragmentu, pārvietojiet mazo sviru pārsega priekšā pa labi.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Tehniskie dati
• Core diameter 3 inch
• Līmlentes veids vienpusēja
• Paredzētais pielietojums daudzfunkcionāla
• Garums 270 mm
• Piedziņas veids manuāli

• Svars 2600 g
• Maksimālais ruļļa diametrs 140 mm
• Aplikatora veids galds
• Maksimālais ruļļa platums 30 mm
• Iepriekšēja garuma iestatīšana

līdz
100 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=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

