
tesa® 6400
Dispenser manual COMFORT
Informaţii Produs

Descriere produs
Aplicatorul tesa® este un dispozitiv robust industrial care aplică benzi tesa® cu lăţimi de până la 50 mm. Sistemul său de
acoperire a lamei asigură protecţia împotriva accidentelor (protecţia lamei). Banda este tăiată prin acţionarea clapei în timp
ce lama de tăiere zimţată va “sări” pentru a tăia banda. Sistemul de control ajustabil continuu al tensiunii permite aplicarea
corectă chiar şi a benzilor tesa® cu derulare uşoară. tesa® 6400 are un mâner moale cauciucat pentru o apucare sigură şi
confortabilă.

Proprietăți / Valori de performanță
• Material Metal
• Lungimea maximă a rolei 66 m
• Diametrul maxim interior 3
• Lățimea maximă a rolei 55 mm

• Lamă zimțată nu
• Fără solvenți nu
• Service cu piese de schimb da
• Controlul tensiunii da

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/?mp=06400

http://l.tesa.com/?mp=06400

