
tesa® 6012
Ürün Bilgisi

Manuel Tezgah Üstü Bant Kesme ve Uygulama Makinesi

Product Description
tesa® 6012, 66 m'lik , en fazla 50 mm genişlikteki tesa® ambalaj bantları için çok amaçlı dispenserdir. Dispenser bir geniş
bant veya iki dar bant rulo ile kullanılabilir. tesa® 6012, imalat ve depolama kullanımları , ufak paketleri yapıştırmak ve
ambalaj kâğıtlarını bantlamak için çok amaçlı bir dispenserdir. Dispenser iki bant rulosu alabildiğinden, aynı anda farklı
tesa® bantlarıyla kullanılabilir (örneğin farklı genişlik veya renklerde).

Uygulama Alanları
Bant kesme ve uygulama makinesi, tedarik edilen mengene veya vidalarla ambalaj masasına sıkıca sabitlenebilir (dört vida
deliği hazırlanmıştır). Bant çekilip tırtıklı bıçak boyunca kesilir.

Özellikler / Performans Değerleri
• Roll width max. 50 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=06012
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