
tesa® 6038
Informaţii Produs
Dispenser semi-automat pentru bancul de lucru

tesa® 6038 este un dispenser cu posibilitatea de reglare a lungimii benzii. Poate fi utilizat ori de câte ori sunt necesare
lungimi fixe de bandă tesa®. Datorită construcției sale robuste din metal, dozatorul este potrivit în special pentru uz
industrial. Lungimea benzii este distribuită prin apăsarea manetei. Banda este tăiată cu o lamă zimțată. Lungimea reglabilă
a benzii este de max. 10 cm. Dispenser-ul tesa® 6038 oferă un extra avantaj: modul de funcționare poate fi schimbat în
ditribuirea de benzi cu o fâșie neadezivă de 5 mm lungime (prin plierea capătului benzii).

Domeniul principal de aplicare
Pentru a introduce rola tesa®, capacul albastru din plastic trebuie îndepărtat: împingeți butonul metalic din spatele
dozatorului și ridicați capacul. Banda tesa® este plasată pe roata benzii și începutul benzii este plasat cu adeziv în jos pe
rola de transport superioară. Puneți la loc capacul pentru ca dozatorul automat tesa® 6038 să fie gata de utilizare. Pentru
a modifica lungimea benzii, slăbiți piulița de lângă maneta de transport și reglați cadranul la lungimea dorită. Dacă sunt
necesare benzi cu o fâșie neadezivă, mutați maneta mică din partea din față a capacului spre dreapta.

Informații tehnice (valori medii)

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

Date tehnice
• Core diameter 3 inch
• Tipul benzii cu o singură faţă
• Scopul aplicării multifunţional
• Lungime 270 mm
• Tipul de transmisie manual

• Greutate 2600 g
• Diametrul maxim al rolei 140 mm
• Tipul aplicatorului masa
• Lăţimea maximă a rolei 30 mm
• Lungime presetată la 100 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.
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

