
tesa® 6068
Produkt Information

Helautomatisk bordshållare

Produktbeskrivning
tesa® 6068 är en helautomatisk tejphållare med förinställbar tejplängd, remskontroll och fotocellsreglerat skär. Hållaren
kan användas med nästan alla typer av tesa® självhäftande tejp, upp till 50 mm bredd, speciellt TPP-, fibertråds- och
vävtejp. Denna tejphållare har digital display, minne för förinställda längder och räknare för antalet skurna remsor.
Dispensern kan användas får både s/s- samt d/s-tejp, inklusive foder upp till en ungefärlig tjocklek om 1,5 mm. Vid
utmatning av d/s-tejp ska fodret tas av manuellt efteråt.

Ansökan
Lossa valslockets spak och sätt in tesa®-tejpen i den justerbara tejphållaren. Mata tejpen med hjälp av knappen
FORWARD och fäst den därefter med fasthållningsvalsen och tejphållaren. Önskad tejplängd ställs in med knapparna SET
A- och SET B- mellan 5 till 999 mm. Önskat antal remsor ställs in med knappen SELECT. Tryck på knappen START för att
mata fram tejp.

Egenskaper
• Roll width max. 6-60 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=06068

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

