
tesa® 6056
Produkt Information

Halvautomatisk bordshållare

Produktbeskrivning
tesa® 6056 är en bänkdispenser med förinställd längd och elektromagnetisk tvärskärare. Hållaren kan användas med
nästan alla typer av tesa® självhäftande tejp, upp till 50 mm bredd, speciellt väv- och papperstejp. Även material som är
svåra att skära kapas perfekt. Tack vare det elektromagnetiskt aktiverade bladet får man en jämn skärkant.

Ansökan
Den önskade remslängden ställs in med hjälp av måttskalan på hållarens vänstra sida, inställningsintervall från 30 till 150
mm. tesa®-tejpen dras ut för hand tills avrullningen stoppas av mätrullen. Genom att dra tejpen försiktigt neråt aktiverar
en mikrobrytare den elektromagnetiska tvärskäraren. Önskad remslängd kapas automatiskt av. Detta gör att en enda
handrörelse räcker för att dra ut, kapa och ta bort den önskade längden tesa®-tejp. Om man önskar remsor som är längre
än 150 mm ställer man mätrullen i läget för kontinuerlig drift. tesa® automatdispenser 6056 är utrustad med styrenhet för
inställning av den elektromagnetiska knivens islagskraft. För tejp som är lätt att kapa ställer man in lägre islagskraft, t.ex.
smalare filmisk tejp, detta minimerar tejphållarens bullernivå och slitaget på den.

Egenskaper
• Roll width max. 50 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

