
 INFORMACJA O PRODUKCIE

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011

M1011 to solidne narzędzie do ręcznego wytłaczania na miejscu taśm aluminiowych i ze stali nierdzewnej.

Odporność na promieniowanie UV

Wytrzymała budowa

Odporność na wysokie temperatury

Paliwa & Gaz

Odporny na działanie niskich temperatur

Korzyści
Zintegrowany tłocznik umożliwia perforowanie otworów pod opaski kablowe lub śruby
Odporne na działanie temperatury
Odporne na warunki atmosferyczne
Odporne na działanie słonej wody

Zakres zastosowania
Solidne narzędzie do wytłaczania ręcznego do taśm aluminiowych lub ze stali nierdzewnej
System oznaczania przewodów
Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na miejscu
Do zastosowań na wolnym powietrzu

Uwaga
Cyfry 1 brak na kółku wytłaczającym – proszę używać litery "I”

 
M1011: narzędzie do wytłaczania, tarcza wytłaczająca, taśma do wytłaczania aluminiowa bez warstwy samoprzylepnej, taśma
do wytłaczania stalowa bez warstwy samoprzylepnej, walizka transportowa
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 INFORMACJA O PRODUKCIE

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
Opis klasy ETIM 5.0: Drukarka etykiet

Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
ETIM 6.0 Class-Description: przyrząd do wykonywania napisów

Uwaga: Średnica tłoczonego otworu: 2 mm
Dostępne znaki: A - Z, 2 - 9, -,.

Ważne: Wysokość czcionki: 4,7 mm
Materiał: Stal nierdzewna: 14.301 (Standard EN), SAE klasa 304

Grubość taśmy: 0,12 mm

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych
produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Okres gwarancji wynosi 1 rok , ale może zostać przedłużony w przypadku rejestracji produktu na stronie www DYMO®.
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Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Wysokość czcionki [mm] Szerokość B [mm] Długość [m]
61742670 Narzędzie do wytłaczania M1011 4,7 - -
61742710 Aluminiowa taśma do wytłaczania

bez warstwy samoprzylepnej
- 12 4,8

61742720 Aluminiowa taśma do wytłaczania z
warstwą samoprzylepną

- 12 3,65

61742700 Taśma do wytłaczania ze stali
nierdzewnej

- 12 6,4
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