
CAJO VEGA™ TEKNISET TIEDOT

Laserluokka Luokka 1
Max. merkattavan kappaleen koko (K x L x P)
Tailor Fiber ja Advanced 
175 x 175 mm kertamerkintäala

220 x 450 x 400 mm

Tailor Fiber ja Advanced
220 x 220 mm kertamerkintäala

120 x 450 x 400 mm

Tailor Green, 150 x 150 mm kertamerkintäala 220 x 450 x 400 mm
Tailor CO2, 175 x 175 mm kertamerkintäala 270 x 450 x 400 mm
Sähköliitäntä 240 V / 50 Hz tai 110 V / 60 Hz 

laiteversiosta riippuen
Tehonkulutus 200 W + Tailor yksikkö
Korkeussäätö (Z-akseli) Ohjelmallinen (CajoMark)
Laitteen fyysiset mitat (K x L x P) 1650 x 600 x 1000  mm 
Paino (ei sis. Tailoria) 100 kg
Käyttöolosuhteet 10–30 °C, kosteus ≤80 % 
Savunpoiston liitäntä 50 mm
Sähköiset liitännät 2 x USB

2 x Ethernet
1 x Savukaasuimurin ohjaus (24 VDC)
1 x Merkinnän käynnistys

Tietokone PC Windows 10 -käyttöjärjestelmällä
Merkintäohjelmisto CajoSuite
Etätuki Sisäänrakennetun VPN-laitteiston kautta 

(vaatii internet-yhteyden)
Erillinen ohjauspaikka
Laitteen fyysiset mitat (K x L x P) 1475 x 615 x 580 mm
Näyttö 24 “ LCD
Paino 60 kg

Soveltuvat Tailor-yksiköt Tailor Fiber
Tailor Advanced
Tailor Green
Tailor CO2

Lisävarusteet Sähkömekaaniset sivuluukut
Sivusyöttö

  

Cajo Vega™ 
-esittely

Cajo Vega™-merkintäjärjestelmä on suunniteltu 
erityisesti joustavaan ja laadukkaaseen tuottei- 
den, osavalmisteiden, tuotekylttien ja tyyppikilpi-
en merkintään ja kuviointiin. Laite on varustettu 
hajasäteilysuojauksella ja ovessa on turvakytkin. 
Cajo Vega™ on turvallinen (laserluokka 1) ja 
helppokäyttöinen valmisratkaisu nopealla käyt-
töönotolla.

Laitteella voidaan merkitä erittäin kestävästi mm. 
metallista, muoveista sekä pinnoitetuista muoveis-
ta ja metalleista valmistettuja tuotteita ja osaval- 
misteita. Valittavasta Tailor-yksiköstä riippuen 
laitteella voidaan edellä mainittujen lisäksi 
merkitä myös mm. pehmeitä polymeerejä sekä 
valoa heijastavia metalleja, kuten kuparia ja 
messinkiä. Järjestelmä soveltuu pintaa rikkomat-
tomaan sekä kaivertavaan merkintään.

Järjestelmä voidaan integroida osaksi tuotan-
tolinjastoa eri optioiden, kuten sähkömekaanis-
ten sivuluukkujen avulla, tai sitä voidaan käyttää 
erillisenä työpisteenä.

Laitteen erillinen ohjausyksikkö ja helppokäyttöi- 
nen CajoSuite -merkintäohjelmisto tekevät eri-
laisten merkintöjen tekemisestä sekä muokkaami- 
sesta vaivatonta. Ohjelmisto mah-
dollistaa muuttuvien merkintätietojen 
(päivämäärät, sarjanumerot ym.) lisäämis-
en merkintään. Myös standardien mu- 
kaisten viivakoodien, datamatriisien ja QR-koo-
dien luonti jäljitettävyystarkoituksiin on helppoa. 
Cajo Vega™ on käyttöiältään markkinoiden pit-
käikäisimpiä merkintälaitteita.


