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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=06038

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky
technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností.
Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE
poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny
účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.

tesa® 6038
Poloautomatický stolový odvíjač

tesa® 6038 je odvíjač s nastaviteľnou dĺžkou pásky. Možno ho použiť všade tam, kde je nutné používať presné dĺžky pásky
tesa®. Vďaka jeho robustnej kovovej konštrukcii je odvíjač obvzvlášť vhodný pre priemyslové využitie. Nastavená dĺžka pásky
sa vysunie po stlačení páčky. Páska se odrežie pomocou vrúbkovaného noža. Nastaviteľná dĺžka pásky je max. 10 cm. Odvíjač
tesa® 6038 ponúka zaujímavú výhodu: prevádzkový režim je možné zmeniť na odvíjanie pásky s nelepivou časťou o dĺžke 5
mm (prehnutím konca pásky).

Použitie

Na vloženie role pásky tesa® musí byť najprv odstránený modrý plastový kryt: stlačte kovové tlačítko na zadnej strane odvíjača a
zvihnite kryt. Páska tesa® sa vloží na vreteno a začiatok pásky sa položí lepiacou stranou dolu na horný prepravný valček. Potom
vráťte modrý kryt spät a automatický odvíjač tesa® 6038 je pripravený na použitie. Ak chcete zmeniť dĺžku pásky, povoľte maticu
vedľa odvíjacej páčky a upravte tlačítkom na požadovanú dĺžku.Ak požadujete odvíjanie pásky nelepivou stranou, posuňte menšiu
páčku pred krytom doprava.

Technické údaje

▪ Druh pásky jednostranná
▪ Účel použitia multifunkčné
▪ Dĺžka 270 mm
▪ Šířka 120 mm
▪ Výška 175 mm
▪ Druh pohonu ručný

▪ Hmotnosť 2600 g
▪ Max. priemer rolky 140 mm
▪ Priemer dutinky 3 inch
▪ Druh odvíjania stolový
▪ May. šírka rolky 30 mm
▪ Dľžka nastavenia až do 100 mm
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