
tesa® 56402
Produkt Information
Tejphållare för paketering Superior Snapshot 50

Tejphållaren tesa® 56402 är en robust industrienhet som klarar tesa®-tejp upp till 50 mm bredd. Systemet med 2
appliceringsvalsar ger enkel användning och det speciella knivskyddet ger ökad säkerhet. Tejpen skärs av när man trycker
på handtagets utlösare. Den kontinuerligt justerbara spänningen gör det möjligt att även använda lättavrullande tesa-tejp.

Huvudanvändning
Placera tesa 56402 på kartongen och dra den mot dig. Tejpen rullas av och trycks ner av två gummivalsar. För att skära
tejpen trycker man på utlösaren och fortsätter flytta hållaren. Matning: tesa-rullen placeras på tejphjulet så att klistersidan
är riktad mot handtaget. Dra tejpänden mellan tejpgejdvals och returstopp tills tejpen inte har några skrynklor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Ytterligare information
• Toppkvalitet, tillverkad i metall
• Täckt blad för säker användning (förebygger skador)
• Avtryckare på handtaget för att skära tejpen
• Justerbar spänning
• 2 gummivalsar för enklare applicering
• Reservdelar finns
• Tom

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=56402

http://l.tesa.com/?ip=56402

