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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=06009

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 6009
Dyspenser ręczny, stacjonarny „Single Bencher”

Stołowy dozownik taśmy tesa® 6009 posiada wszechstronne zastosowanie przy cięciu taśm do opakowań tesa® w rolkach
o długości 66 m i 330 m, a także taśm malarskich w rolkach o długości 50m i szerokości do 50 mm. Urządzenie wyposażone
jest w śrubę mocującą z „motylkiem”, co pozwala na przymocowanie dyspensera do krawędzi biurka, stołu lub deski. Istnieje
możliwość zamontowania dyspensera w róznych położeniach, co umożliwia łatwiejsze i wygodniejsze korzystanie.

Główne zastosowanie

Dyspenser tesa® 6009 przeznaczony jest do zaklejania lekkich kartonów i podawania taśmy malarskiej. Znajduje też zastosowanie
w pracowniach kreślarskich i studiach graficznych. Dużą zaletą dyspensera tesa® 6009 jest wszechstronność zastosowań, jego
niewielkie wymiary oraz możliwość umocowania go bez potrzeby sięgania po narzędzia.

Dane techniczne

▪ Średnica rdzenia 3 cal
▪ Typ taśmy jednostronny
▪ Przeznaczenie wielofunkcyjny
▪ Długość 180 mm
▪ Szerokość 85 mm
▪ Wysokość 230 mm

▪ Sposób napędu ręczny
▪ Waga 340 g
▪ Max. średnica rolki 210 mm
▪ Typ aplikatora tabela
▪ Max. szerokość rolki 50 mm
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