
tesa® 6038
Product Informatie
Semi-automatische toonbankdispenser

tesa® 6038 is een dispenser met instelbare tapelengte. Hij kan worden gebruikt wanneer bepaalde lengtes tesa® tape
vereist zijn. Dankzij zijn robuuste metalen constructie is de dispenser met name geschikt voor industrieel gebruik. De
ingestelde tape lengte wordt afgegeven door de hendel in te drukken. De tape wordt gesneden met een getand mes als
de strip wordt uitgetrokken. De instelbare tape lengte is max. 10 cm. De tesa® 6038 dispenser biedt een speciaal voordeel:
de gebruiksmodus kan worden veranderd in de afgifte van strips met een niet-klevende lus van 5 mm lengte (door het
uiteinde van de tape om te vouwen).

Voornaamste toepassing
Om de tesa® rol in te brengen, moet het blauwe plastic deksel worden verwijderd: druk de metalen knop op de achterzijde
van de dispenser in en til het deksel op. De tesa® tape wordt op het tapewiel geplaatst en het begin van de tape wordt
met de kleefzijde omlaag op de bovenste transportroller gelegd. Breng het deksel weer op zijn plaats en de tesa®
automatische dispenser is klaar voor gebruik. Draai om de tapelengte aan te passen de moer naast de transporthendel los
en stel de schijf in op de gewenste lengte. Als strips met een niet klevende lip benodigd zijn, verplaatst u de kleine hendel
aan de voorzijde van het deksel naar rechts.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens
• Core diameter 3 inch
• Type tape enkelzijdig
• Toepassingsdoel multifunctioneel
• Lengte 270 mm
• Aandrijfmodus handmatig

• Gewicht 2600 g
• Max. roldiameter 140 mm
• Type aanbrenging tafel
• Max. roldikte 30 mm
• Lengte vooraf instelbaar tot 100 mm

Aanvullende informatie
Om de tesa® rol in te brengen, moet het blauwe plastic deksel worden verwijderd: druk de metalen knop op de
achterzijde van de dispenser in en til het deksel op. De tesa® tape wordt op het tapewiel geplaatst en het begin van
de tape wordt met de kleefzijde omlaag op de bovenste transportroller gelegd. Breng het deksel weer op zijn plaats
en de tesa® automatische dispenser is klaar voor gebruik. Draai om de tapelengte aan te passen de moer naast de
transporthendel los en stel de schijf in op de gewenste lengte. Als strips met een niet klevende lip benodigd zijn,
verplaatst u de kleine hendel aan de voorzijde van het deksel naar rechts.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=06038

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


tesa® 6038
Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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