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Cajo Vega Desk™ är en stilren och kompakt lasermärkningsenhet som är lika 
kraftfull som alla andra lasermärkningssystem i Vega-serien. Den här lilla men 
robusta maskinen är en bordslösning för lasermärkning som passar användare 
som vill ha ergonomiska lösningar och flexibel produktmärkning. Den är också 
ett utmärkt val för laboratoriebehov och utbildningssyften.
Cajo Vega Desk™ är en säker, nyckelfärdig lösning (laserklass 1) som är 
utrustad med ett skyddshölje och en automatiserad vertikal lucka med en 
säkerhetsbrytare. Kort sagt är Cajo Vega Desk™ konstruerad för fullständig 
kontroll av märkningsprocessen. 
 
Cajo Vega Desk™ är en allsidig och användbar märkningslösning för de flesta 
material såsom metaller, plaster, mjuka polymerer och belagda plaster och 
metaller.
Cajo Vega Desk™ lasermärkningsmaskin är pålitlig och gör det möjligt att göra 
upprepade exakta och permanenta märkningar med samma höga kvalitet. Det 
är också en av marknadens mest hållbara lasermärkningsmaskiner. Med Cajos 
användarvänliga märkningsprogramvara CajoSuite™ är det enkelt och smidigt 

att designa och skräddarsy olika typer av märkningar. Med den heltäckande 
programvaran är det möjligt att designa 

och skapa märkningsdata, t.ex. logotyper, 
serienummer, streckkoder och 2D-koder 

såsom QR- och datamatriskoder.

Välj Cajo för universell produktmärkning.

ANVÄNDARVÄNLIGT INNEHÅLLS-
SKAPANDE MED CAJOSUITETM 

LÅG DRIFTKOSTNAD,
KORT ÅTERBETALNINGSTID

EXAKT OCH PERMANENT
MÄRKNING AV HÖG KVALITET

HALVAUTOMATISERAD
MÄRKNINGSPROCESS

SNABB OCH ENKEL DRIFT

KOMPATIBEL MED 4000+
MATERIAL VERIFIERADE AV CAJO 

CAJO VEGA DESKTM



TEKNISKA DATA

CAJO MAKEBRIGHTTM GÖR SKILLNAD

CAJO VEGA DESKTM 
FIBERPLUS (1064)

MÄRKNINGSENHETENS EFFEKT 20 W
LASERKLASS Klass 1
MAX DELSTORLEK (B x L) 400 x 350 mm

OPTIK (MÄRKNINGSFÄLT) Max delhöjd H, med vald optik
70 x 70 mm 310 mm
110 x 110 mm 230 mm
175 x 175 mm 100 mm
220 x 220 mm 15 mm

POSITIONERINGSAXEL Z-axel, motoriserad
POSITIONSJUSTERING FÖR MÄRKNINGSHUVUD Programvarustyrd (CajoSuiteTM)
PROGRAMVARA FÖR MÄRKNING CajoSuiteTM

SÄKERHETSLUCKA Automatisk vertikal lucka
ANSLUTNINGSBARHET 1 x ethernet 

1 x extern start
ALLMÄN INFORMATION
MÅTT (H x B x L ), VIKT 730 x 670 x 720 mm, 70 kg

STRÖMFÖRSÖRJNING 240 V/50 Hz eller 110 V/60 Hz 
(beroende på enhetsversion)

ENERGIFÖRBRUKNING 200 W + märkningsenhet
MILJÖFÖRHÅLLANDEN 10–35 °C, luftfuktighet ≤80 %
UTGÅNG FÖR RÖKFLÄKT 50 mm
ALTERNATIV

Fjärrdiagnostik (via VPN-hårdvara)
IO-gränssnitt
Anslutning för extern 
Rökfläktstyrning
Rökfläkt

SYSTEMKRAV
DATOR Dator ingår ej. 

Rekommenderade specifikationer:
Win 7/Win 10/Win 11, Intel i5, 4 GB

VARUMÄRKE
Alla varumärken tillhör Cajo Technologies Ab. Med ensamrätt. Information häri är föremål för ändring utan föregående 
meddelande. Ingen del av detta datablad får reproduceras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, 
genom fotokopiering, inspelning, eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd av Cajo Technologies Ab. Cajo 
Technologies Ab. behåller äganderätten och alla andra rättigheter till ritningar, modeller, former, lösningar, idéer, eller 
någon typ av industriell äganderätt som presenteras eller uttrycks i detta datablad. All annan användning av materialet som 
presenteras eller uttrycks i detta datablad förutom att bekanta sig med, ge anbud, beställa eller använda i verksamheten på 
annat sätt som rör Cajo Technologies Ab. är strängt förbjudet.

CAJOTECHNOLOGIES.COM

v.1.5


