tesa® 6009
Product Informatie

Handmatige werkbankdispenser 'Single Bencher'
De tesa® 6009 werkbankdispenser is universeel toepasbaar voor tesa® verpakkingstapes op 36 m en 330 m rollen en
voor maskeringstapes in 50 m rollen, tot een breedte van 50 mm. Door middel van de schroelem kan de dispenser op
een bureau, werkbank of tekentafel worden bevestigd. De dispenser kan in verschillende posities worden afgesteld ten
behoeve van een comfortabele hanteerbaarheid.

Voornaamste toepassing
De tesa® 6009 dispenser is ontworpen voor het sealen van lichte dozen en het aanbrengen van maskeringstape. Ook
wordt hij gebruikt in tekenkamers en graﬁsche ontwerpstudio’s. De grote voordelen van de tesa® 6009 dispenser zijn zijn
veelzijdigheid, ruimtebesparende formaat en de mogelijkheid om de dispenser te bevestigen zonder gereedschap.

Technische informatie
De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor speciﬁeke doelen.
Technische gegevens
• Core diameter
• Type tape
• Toepassingsdoel
• Lengte
• Aandrijfmodus

3 inch
enkelzijdig
multifunctioneel
180 mm
handmatig

•
•
•
•

Gewicht
Max. roldiameter
Type aanbrenging
Max. roldikte

340 g
210 mm
tafel
50 mm

Disclaimer

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=06009
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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.

