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Dụng dụ cắt cuộn với hệ thống phanh & đệm

Product Description
Dùng cho việc gắn kết các thanh dựng và khung định hình liên tục với băng keo hai mặt ở tốc độ cao hoặc quá trình dừng
& tiếp tục liên tục
• Kéo băng keo từ cuộn bằng phương pháp có kiểm soát. Việc sử dụng băng keo được hướng dẫn chính xác và không có

thiệt hại cho bề mặt dán.
• Hệ thống phanh và bộ đệm cho phép tốc độ lắp ráp cao và bù trừ cho tốc độ trong dây truyền sản xuất tùy vào yếu tố

ví dụ quy trình cắt.
• Dễ dàng sử dụng và quy trình làm việc hiệu quả do thời gian thao tác ngắn.

Ứng dụng
Quá trình dùng băng keo một cách đáng tin cậy đã được chứng minh bởi nhiều khách hàng trên toàn thế giới. Thường
được sử dụng bởi các nhà sản xuất khung nhôm, thanh MDF, dải từ tính.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Thông tin thêm
Tích hợp các thiết bị hỗ trợ ống chỉ vào dây chuyền sản xuất của bạn dễ dàng
• Dễ dàng lắp đặt và cố định lại cho dây chuyền sản xuất hiện có.
• Sửa chữa theo hướng qua trái hoặc qua phải
• Lực tháo được thực hiện bằng cơ khí bởi lực đẩy của khung .
• Cung cấp vận hành có sẵn mà không linh kiện điện.
• Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tesa chúng tôi. Trong hướng dẫn sản phẩm, bạn sẽ tìm thấy bản vẽ của tất cả các bộ phận và

danh mục. Phần duy nhất mà cuối cùng cần phải thay thế có thể là dây phanh. Trong trường hợp bạn cần bất kỳ phụ
tùng vui lòng tham khảo danh sách danh mục và liên hệ:

Nauber-FEINMECHANIK
Thomas-Mann-Str. 29
D-22.175 Hamburg
điện thoại .: +49 40/640 14 16
Fax .: 49 40/640 76 92
info@nauber-feinmechanik.de
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để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=06081
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Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

Tr
an

g 
2 

củ
a 

2 
– 

N
hư

 là
 2

4/
02

/2
3 

– 
vi

-V
N

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=06081

http://l.tesa.com/?ip=06081

