produktinformation
tesa® 6300 Tejphållare ECONOMY

Tejphållare ECONOMY till paketeringstejp
Tejphållare tesa® 6300 är en bra dispenser för yrkesmässig förslutning med alla typer av tesa® paketeringstejp, både vid
produktpaketering och inom produktionen. Dispensern har spänningskontroll som gör det lätt att även använda lättavrullad
tesa®-tejp. Bladet är skyddat för att förebygga skador.

Huvudanvändning
Placera hållaren på kartongen och dra den mot dig. Gummikontaktvalsen pressar ner tejpen när den matas fram från rullen.
Tejpen kapas av det tandade bladet när hållaren lutas. Tejpens avkapade ände pressas mot kartongen med den flexibla plattan.
Matning: tesa®-rullen placeras på tejphjulet så att klistersidan är riktad mot handtaget. Dra tejpänden mellan tejpgejdvals och
metallplatta tills tejpen inte har några skrynklor.
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Core diameter
Typ av tejp
Användning
Längd
Bredd
Höjd

3 tum
Enkelt häftande
Förpackning
150 mm
65 mm
240 mm
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Inställningar
Vikt
Max rull diameter
Typ av applikator
Max rulle bredd

Manuell
350 g
120 mm
Hand
50 mm

Ytterligare information
Robust metallram
Täckt blad för säker användning (förebygger skador)
Justerbar spänning
Tom
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=06300
tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information
och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar
sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd
garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda
ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

