
tesa® 6068
Informaţii Produs

Dispenser pentru bancul de lucru, complet automat

Descriere produs
tesa® 6068 este un dispenser complet automat cu lungimea prestabilită, controlul piesei și cutter cu foto senzor. Se
poate folosi pentru aproape toate tipurile de benzi autoadezive tesa® cu o lățime de până la 60 mm, în special TPP,
benzi filament și textile. Acest dispenser are un afișaj digital, un spațiu de stocare a lungimii presetate și un contor pentru
numărul de bucăți tăiate. Acest dispenser poate fi folosit atât pentru benzile adezive cât și pentru cele dublu adezive,
incluzând liner-ul cu grosime de până la  până la 1,5 mm. În cazul derulării benzilor dublu adezive, la sfârșitul procesului,
liner-ul trebuie îndepărtat manual.

Aplicații
Eliberați pârghia de blocare a rolei și puneți banda tesa® în suportul de bandă reglabil. Alimentați banda utilizând butonul
FORWARD și fixați-o ulterior cu ajutorul  unității cu role de susținere și suportul pentru bandă. Lungimea dorită a benzii
este setată de butoanele SET A și SET B în intervalul de la 5 până la 999 mm. Numărul dorit de bucăți tăiate este setat de
butonul SELECT. Apăsați butonul START pentru a începe procesul de tăiere.

Proprietăți / Valori de performanță
• Lățimea maximă a rolei 6-60 mm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.Limitarea răspunderii
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=06068

http://l.tesa.com/?ip=06068

