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Dados técnicos

• Core diameter 3 polegada

• Tipo de cinta uma cara
• Tipo de aplicación
• Largo 175 mm
• Modo de operación manual

• Grammage 610 g
• Diâmetro do rolo 145 mm
• Tipo de aplicador tabla
•   Largura máxima do rolo 50 mm
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Distribuidor manual de banco de rolo duplo

tesa ® 6012 é um dispensador  universal  para fitas de embalagem  tesa ® em rolos de 66 m, até 50 mm de largura. O 
dispensador pode ser usado com um ou dois rolos de fita. O dispensador tesa ® 6012 é um dispensador multiuso para 

a linha de produção e armazém. Uma vez que o dispensador pode acomodar até dois rolos de fita, pode ser usado com 

fitas tesa ® diferentes ao mesmo tempo (por exemplo, larguras e cores diferentes).

Aplicações principais

O dispensador pode ser preso com segurança com a braçadeira ou com os parafusos fornecidos para a mesa de 

trabalho (tem quatro orifícios para parafusos).

Informações Técnicas (valores médios)

Os valores nesta seção devem ser considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para fins de 
especificação.

embalagem

Os produtos  Tesa® comprovam  a sua qualidade  diariamente  em condições  exigentes  e estão sujeitos  a controlos 
rigorosos . Todas  as  informações  e dados  técnicos  mencionados  acima  são  fornecidos  com  base  em  nosso 

conhecimento  e experiência . Devem  ser  considerados  como  valores  médios  e não  adequados  para  uma 

homologação . Portanto , a tesa  SE não  pode  dar  garantias , explícita  ou implicitamente , incluindo , mas  não  se 

limitando  a qualquer  garantia  de comerciabilidade  ou adequação  para  um propósito  particular . O utilizador  é 

responsável  por determinar  se os produtos  tesa® são adequados  para uma determinada  aplicação  e trabalharão 

com o equipamento de aplicação que possui. Em caso de dúvidas, nossa equipe técnica terá prazer em atendê-lo.

https://solbi-mural.com/pt/inicio/688-tesa-6012-dispositivo-distribuidor-manual-de-mesa-para-fitas-adesivas.html



