
tesa® 6012
Produktové Informácie

Ručný stolový odvíjač

Popis produktu
tesa® 6012 je univerzálny odvíjač pre tesa® baliace pásky v roliach 66 m až do šírky 50 mm. Do odvíjača možno vložiť buď
jeden široký, alebo dve užšie kotúče pásky. Univerzálny odvíjač tesa® 6012 je vhodný pre použitie ve výrobe a skladoch,
pre lepenie malých balíkov a spojovenie baliaceho papiera. Keďže môže pojať dva kotúče pásky, je možné ju používať s
rôznymi páskami tesa® súčasne (napr. rôzne šírky alebo farby).

Aplikácia
Odvíjač je možné bezpečne upevniť pomocou dodávanej svorky alebo pomocou skrutiek na baliacom stole (pripravené sú
štyri otvory pre skrutky). Páska sa odmotá a odreže pomocou zúbkovaného noža.

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.
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=06012

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

