
tesa® 6300
Derulator banda ambalare manual ECONOMY
Informaţii Produs

Aplicator ECONOMY benzi ambalare

Descriere produs
tesa® 6300 este un aplicator de mână foarte rentabil pentru sigilare profesională în domeniul ambalării și producției,
compatibil cu benzile tesa® de ambalare. Are un sistem de control al tensiunii astfel încât chiar şi benzile tesa® cu derulare
uşoară pot fi utilizate fără dificultate. Lama este acoperită cu capac pentru prevenirea accidentelor. Pentru utilizare,
aplicatorul se așează pe cutia de carton și se trage. Rola de contact din cauciuc apasă banda ferm. Banda este tăiată cu
ajutorul lamei zimţate prin înclinarea aplicatorului. Partea tăiată a benzii se aplică prin apăsare pe cutie prin placa flexibilă
de aplicare.

Aplicații
*tesa® 6300 e un aplicator manual pentru aplicații de ambalare
*Sistem de control al tensiunii pentru derulare ușoară

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Proprietăți / Valori de performanță
• Controlul tensiunii da
• Diametrul maxim interior 3
• Fără solvenți da
• Lamă zimțată nu

• Lungimea maximă a rolei 66 m
• Lățimea maximă a rolei 55 mm
• Material Metal
• Service cu piese de schimb da

Informaţii suplimentare
• aplicator robust datorită cadrului metalic
• capac pentru lamă pentru utilizare în siguranţă (protecţie împotriva accidentelor)
• sistem de control al tensiunii ajustabil de mână

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.
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=06300

http://l.tesa.com/?ip=06300

