
tesa® 6068
Produktové Informácie

Plno automatický stolný dávkovač

Popis produktu
tesa® 6068 je plno automatický odvíjač s možnosťou prednastavenia dĺžky, kontrolou dielov a fotocitlivým rezákom. Je
univerzálne vhodný takmer pre všetky druhy samolepiacich pások tesa® do šířky 50 mm, zvlášť pre textilné, vláknité a TPP
pásky. Tento odvíjač má digitálnu displej, možnosť uloženia nastavenej dľžky a počítadlo pre počet rezaných častí. Tento
odvíjač možno použíiť pre jedno - i obojstranné pásky s nosičom až do hrúbky 1,5 mm. V prípade odvíjania obojstranných
pások je nutné následne ručne sňať nosič.

Aplikácia
Uvolnite páčku válca a umiestnite pásku tesa® do nastaviteľného držiaku pásky. Naveďte pásku pomocou tlačítka
FORWARD (Dopredu) a potom ju upevnite prítlačným válcom a držiakom pásky. Požadovanú dĺžku pásky nastavíte
tlačítkom SET A- (Nastaviť A-) a SET B- (Nastaviť B-) od 5 do 999 mm. Požadovaný počet dielov nastavíte tlačítkom SELECT
(Zvoliť). Stisknutím tlačítka START začnete dávkovať pásku.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Roll width max. 6-60 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=06068

http://l.tesa.com/?ip=06068

