
tesa® 6056
Thôngtin Sảnphẩm

Dụng cụ cắt bán tự động

Product Description
tesa® 6056 là máy cắt chỉnh trước chiều dài và dao cắt ngang điện từ. Đây là thiết bị phổ biến áp dụng cho gần như tất
cả các loại băng keo tesa® chiều rộng lên đến 50 mm, đặc biệt là băng keo vải và băng keo giấy. Ngay cả vật liệu khó cắt
cũng được cắt hoàn hảo. Do dao cắt được kích hoạt bằng điện từ nên vết cắt gọn sạch.

Ứng dụng
Độ dài mong muốn của dải băng keo được cài bằng thước đo bên phía tay trái của dụng cụ trong khoảng từ 30 tới 150mm.
Băng keo tesa được nhả bằng tay cho đến khi đạt độ dài cài đặt để cắt thì máy sẽ chặn lại nhằm bị kéo ra dài hơn. Bằng
cách kéo băng keo xuống dưới phía trước, bộ phận cắt điện từ được kích hoạt thông qua nút nhỏ. Dải băng keo mong
muốn sẽ tự động được cắt ra. Di chuyển một tay, hiệu quả của không cuộn, cắt và di chuyển dải băng keo tesa cho độ dài
được xác định trước. Đối với dải băng keo dài hơn 150mm, con lăn đo lường được bật để tiếp tục hoạt động. Dụng cụ cắt
tự động The tesa® automatic dispenser 6056 được trang bị với một bộ phận kiểm tra để điều chỉnh lực tác động của bộ
phận cắt điện từ. Cài đặt lực thấp cho băng keo để dễ cắt như băng keo fimic có chiều rộng nhỏ, để giảm nhỏ tiếng ồn và
công suất dụng cụ

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất
• Roll width max. 50 mm

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
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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=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

