
tesa® 6300
Ručný odvíjač baliacej pásky ECONOMY
Produktové Informácie

Odvíjač ECONOMY pre baliace pásky

Popis produktu
Ručný odvíjač tesa® 6300 je vhodný pre profesionálne uzatváranie kartónov s použitím všetkých druhou baliacich pások
tesa®.Odvíjač má ovládanie sily odvíjania,takže aj ľahko odvíjané pásky tesa® možno používať bez ťažkostí. Nôž je krytý
tak,aby nedošlo k zraneniu.

Aplikácia
Umiestnite odvíjač na kartón a pritiahnite ho k sebe.Gumový prítlačný valec natlačí pásku pevne dolu pri aplikácii
z rolky.Páska sa odreže vrúbkovaným nožom pri naklonení odvíjača.Odrezaný koniec pásky sa pritlačí ku kartónu
pružnou aplikačnou doskou.Vedenie:Rola tesa® sa položí na koliečko pásky tak,aby lepiaca strana pásky smerovala k
držadlu.Natiahnite koniec pásky medzi valec vodítka pásky a kovovou doskou,pokiaľ páska nie je bez záhybov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpúšťadiel áno
• Materiál Kov
• Max. dĺžka kotúča 66 m
• Max. priemer dutinky 3

• Roll width max. 55 mm
• Služba dodania náhradných

dielov
áno

• Tension control áno
• Zúbkovaná čepeľ nie

Ďalšie informácie
• Robustný kovový rám
• Kryt čepele pre bezpečné používanie (ochrana pred zranením)
• Nastaviteľné ovládanie napnutia
• Prázdny, bez pásky tesapack®

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=06300

http://l.tesa.com/?ip=06300

