
Cajo Hercules Multimark™ är en servo-styrd, nyckelfärdig lösning för högklassig märkning av 
halvfärdiga och färdiga produkter med varierande märkningsdata. CajoSuite har en unik Tiling- 
egenskap som möjliggör att en stor märkyta kan delas i mindre märkytor i storlek 175x175mm. 
Egenskapet utnyttjas när märkingar är för stora för märkytan 175x175mm, och märkningen kan 
inte märkas i en runda. Märkningshuvudet rör sig på X-, Y- och Z-axlar och den gör det möjligt 
att samtidigt märka flera delar av ett större föremål eller ett flertal mindre föremål. Cajo Hercu-
les Multimark™ kan integreras i produktionslinjen eller köras separat. Den klarar av permanent 
märkning på rostfritt stål, aluminium och andra typer av metall och plast.

Den externa kontrolldatorn med den användarvänliga mjukvaran CajoSuite gör märkning och 
kundanpassning av innehållet enkel och flexibel. Mjukvaran gör det möjligt att lägga till varie-
rande märkningsinformation, så som loggor, serienummer, streckkoder, QR-koder, data-matrix 
och annan produktinformation. Systemet är en av de mest hållbara märkningslösningarna på 
marknaden.

TEKNISKA DATACAJO HERCULES MULTIMARK™

Cajo Hercules 
Multimark™ 

produktvideo

Laser klass Klass 1
Max dimension på arbetsstycket (H x B x L)
Tailor Fiber, Advanced eller CO2 
med  175 x 175 mm märkyta

250 x 760 x 900 mm

Tailor Fiber eller Advanced 
med  220 x 220 mm märkyta

200 x 760 x 900 mm

Tailor Green med  150 x 150 mm märkyta 250 x 760 x 900 mm

Total märknings yta
Tailor Fiber, Advanced eller CO2 
med  175 x 175 mm märkyta

525 x 725 mm

Tailor Fiber eller Advanced 
med  220 x 220 mm märkyta

570 x 770 mm

Tailor Green med  150 x 150 mm märkyta 500 x 700 mm
Strömförsörjning 220-240V / 50 Hz en fas eller 

200-240V / 60 Hz 3-fas
Effektförbrukning 600 W + Tailor unit
Höjd och position justering Justerbarmed Software (CajoSuite)
Maskinens yttermått (H x B x L) 1850 x 925 x 1350 mm
Vikt (utan Tailor apparat) 300 kg
Driftstemperatur 10–30 °C, fuktighet ≤80 %
Rökuttag anslutning 50 mm
Positionerings noggrannhet < 0.1mm
Anslutningar 2 x USB

2 x LAN
1 x RS-422 (encoder hastighets)
1 x Rökuttag anslutning (24 VDC)
1 x Märkning start

Datorn PC med Windows 10
Mjukvara CajoSuite
Fjärruppkoppling Via inbyggd VPN-hårdvara  

(kräver internetuppkoppling)
Extern styrenhet
Yttermått (H x B x L) 1475 x 615 x 580 mm
Datorskärm 24" LCD
Vikt 60 kg
Lämpliga Tailor enheter Tailor Fiber

Tailor Advanced
Tailor Green
Tailor CO2


