
tesa® 6037
Produktové Informácie

Poloautomatický stolový odvíjač

Popis produktu
tesa® 6037 je odvíjač s nastaviteľnou dĺžkou pásky. Je určený pre lepenie malých balení. Kompaktná veľkosť odvíjača
zaručuje jeho stabilitu bez nutnosti upevňovania pomocou skrutiek. Automatický odvíječ je možné použiť všade tam, kde
je nutné odmeriavať presné dĺžky pásky tesa®. Nastavená dĺžka pásky sa vysunie po stlačení páčky. Páska se odreže
vrúbkovaným nožom. Maximálna nastaviteľná dĺžka pásky je 10 cm. Držiak dutinky je vhodný pre role od 1" až po 3"
dutinky.

Aplikácia
Ak chcete vložiť kotúč pásky tesa®, vreteno musí byť vybraté a držiak noža odstránený. Kotúč pásky umiestnite na vreteno
a potom
vložte späť do odvíjača. Začiatok pásky by mal byť umiestnený lepivou stranu dolu, aby horná nelepivá mohla kĺzať po
valci. Pri
posúvaní na valci sa páska automaticky pretočí pod modrý profilový valec. Potom opät vložte rezací nôž a automatický
odvíjač je
pripravený na použitie. Otáčaním vrúbkovanej skrutky pri valci nastavíte dĺžku odrezávanej pásky .

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Roll width max. 30 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=06037

http://l.tesa.com/?ip=06037

