
tesa® 6056
Produktové Informácie

Poloautomatický stolový odvíjač

Popis produktu
tesa® 6056 je stolový odvíjač s prednastavenou dĺžkou a elektromagnetickým nožom. Je univerzálne vhodný takmer pre
všetky druhy samolepiacich pások tesa® do šířky 50 mm, zvlášt pre textilné a papierové pásky. Dokonale reže i obtiažne
rezateľné materiály. Vzhľadom k elektromagneticky spúštanému nožu je rez čistý.

Aplikácia
Požadovaná dĺžka pásky sa nastaví ovladačom na ľavej strane odvíjača v rozpätí 30 až 150 mm. Páska tesa® sa odmotá
rukou, pokiaľ merací válec nezabráni ďaľšiemu posunutiu pásky. Pokiaľ zaťiahnete pásku opatrne dole, elektromagnetický
priečny nôž sa spustí pomocou mikrospínača. Požadovaný pásik se automaticky nareže pre použitie. Jediný pohyb ruky
teda stačí pre odmotanie, odrezanie a vybratie pásky tesa® v požadovanej dľžke. U dľžok väčších ako 150 mm sa merací
válec prepne do bežnej prevádzky. Automatický dávkovač tesa® 6056 je vybavený riadiacou jednotkou, ktorá upravuje
silu dorazu elektromagnetického noža. Nastavte nižšiu silu dorazu u pások, ktoré sa ľahko režú, ako sú fóliové pásky
menších šírok, znížite tým hlučnosť a namáhánie odvíjača.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Roll width max. 50 mm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.Vzdanie sa zodpovednosti
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=06056
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