
tesa® 6038
Ürün Bilgisi
Yarı Otomatik Tezgah Üstü Bant Kesme ve Uygulama Makinesi

tesa® 6038 ayarlanabilir bant boylu bir bant kesme ve uygulama makinesidir. Sabit uzunlukta bant şeritlerinin gerektiği
yerlerde kullanılabilir. Sağlam metal yapısı nedeniyle, bant kesme ve uygulama makinesi özellikle endüstriyel kullanım
için uygundur.Bant tırtıklı bıçakla kesilir. Ayarlanabilir bant şerit uzunluğu maksimum 10 cm'dir. tesa® 6038 bant kesme
ve uygulama makinesi, özel bir avantaj sunmaktadır: 5mm uzunluğunda yapışkansız bir şerit ile, bant kesim uzunluğu
değiştirilebilir (bandın ucu katlanarak).

Ana Uygulama
tesa® bant rulosunun takılması için mavi plastik kapağın kaldırılması gerekir: bant kesme ve uygulama makinesin
arkasındaki metal topuzu itip kapağı kaldırın. tesa® bant, bant tekerleğinin üzerine yerleştirilir ve bandın başlangıcı
yapışkanlı taraf üst iletim bobininde aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. tesa® 6038 otomatik bant kesme ve uygulama
makinesini kullanıma hazırlamak için kapağı geri takın. Bant uzunluğunu değiştirmek için, iletim kolunun yanındaki cıvatayı
gevşetip kadranı istenilen uzunluğa ayarlayın. Yapışkansız sekmeli şeritlerin gerekmesi durumunda, kapağın önündeki ufak
kolu sağa doğru hareket ettirin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Teknik Veriler
• Core diameter 3 inch
• Bant türü tek taraflı
• Uygulama amacı çok işlevli
• Uzunluk 270 mm
• Sürüş modu manüel

• Ağırlık 2600 g
• Maks. rulo çapı 140 mm
• Aplikatör türü masa
• Maks. rulo eni 30 mm
• e kadar uzunluk ön ayarı 100 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=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

