
tesa® 6012
Informaţii Produs

Aplicator manual multi-rolă

Descriere produs
tesa® 6012 este un aplicator de masă pentru benzile de ambalare tesa® în role de 66 m cu lăţime până la 50 mm. Datorită
lățimii lamei din dotare, aplicatorul poate fi alimentat fie cu o rolă de 50 mm lățime, fie simultan cu 2 role late de 25
mm fiecare (de ex lățimi sau culori diferite). tesa® 6012 este un aplicator universal robust, fabricat din metal pentru
sigilarea ambalajelor de dimensiuni mici și fixarea hârtiei de ambalat. Este prevăzut cu capac de protecție a lamei, pentru
prevenirea accidentelor. tesa® 6012 poate fi fixat în siguranță pe masa de ambalare cu ajutorul clemei furnizate sau a unor
șuruburi (aplicatorul este prevăzut cu 4 găuri). Banda se derulează ușor, putând fi tăiată cu ajutorul lamei zimțate.

Aplicații
• tesa® 6012 este un aplicator manual de masă pentru benzi de ambalare în role de 66 m cu lățimi de 50 mm

*Adecvat în producție și depozite pentru sigilarea coletelor mici și lipirea ambalajelor
*Poate fi alimentat cu două role de câte 25mm lățime simultan
*Prevăzut cu capac de protecție a lamei pentru prevenirea accidentelor

Proprietăți / Valori de performanță
• Lățimea maximă a rolei 50 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=06012

http://l.tesa.com/?ip=06012

