
tesa® 6056
Product Informatie

Semi-automatische werkbankdispenser 'Tape Terminal'

Product Omschrijving
De tesa® 6056 is een werkbankdispenser met instelbare lengte en elektromagnetisch dwarssnijdend mes. Hij is
universeel te gebruiken voor vrijwel alle soorten tesa® zellevende tapes tot een breedte van 50 mm, met name
textiel- en papiertapes. Zelfs moeilijk snijdbare materialen worden perfect afgesneden. Dankzij het elektromagnetisch
geactiveerde dwarssnijdende mes wordt een gladde, schone snede bewerkstelligd.

Toepassing
De gewenste striplengte wordt ingesteld op de meetschaal aan de linkerzijde van de dispenser binnen een bereik van 30
tot 150 mm. De tesa® tape wordt met de hand afgerold tot de meetrol het afgeven van meer tape verhindert. Door de tape
zacht omlaag te trekken, wordt het elektromagnetische dwarsmes geactiveerd via een microschakelaar. De gewenste
strip wordt automatisch voor gebruik afgesneden. Een enkele handbeweging is dus voldoende om de tesa® strip met een
van te voren bepaalde lengte af te rollen, te snijden en te verwijderen. Voor strips langer dan 150 mm wordt de meetrol
omgeschakeld naar de continustand. De automatische tesa® dispenser 6056 is uitgerust met een controle-unit om de
kracht van het elektromagnetische mes in te stellen. Stel een lagere kracht in voor tapes die gemakkelijk te snijden zijn,
zoals smallere folietapes, om geruis en slijtage van de dispenser te beperken.

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Roll width max. 50 mm

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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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

