
TEKNISKA DATA

Cajo Vega™ 
produktvideo

CAJO VEGA™

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

220 x 450 x 400 mm

Tailor Fiber eller Advanced
med 220 x 220 mm märkyta

120 x 450 x 400 mm

Tailor Green med 150 x 150 mm märkyta 220 x 450 x 400 mm
Tailor CO2 med 175 x 175 märkyta 270 x 450 x 400 mm
Strömförsörjning 240 V / 50 Hz tai 110 V / 60 Hz 

beroende på enhetsvariant
Effektförbrukning 200 W + Tailor unit
Höjdjustering Justerbar med mjukvara (CajoMark)
Maskinens yttermått 1650 x 600 x 1000 mm
Vikt (utan Tailor) 100kg
Driftstemperatur 10–30 °C, fuktighet ≤80 %
Rökuttag anslutning 50 mm
Anslutningar 2 x USB

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

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

(kräver internetuppkoppling)
Extern styrenhet
Yttermått 1475 x 615 x 510 mm
Datorskärm 24 “ LCD
Vikt 60 kg
Lämpliga Tailor-enheter Tailor Fiber

Tailor Advanced
Tailor Green
Tailor CO2

Optioner Sidodörrar
Sid spar

  

Cajo  Vega™  är  särskilt  framtagen  
för  flexibel  märkning  och prägling av   
produkter, komponenter, produktskyltar och 
typskyltar med hög kvalitet.   Denna   säkra   
(Laser   klass   1) lösningen    kan  integreras   i  
produktionslinjer   med   hjälp av diverse till-
val   såsom  elektriska sidoluckor, eller använ-
das som en  självständig stand-alone-lösning. 
Cajo Vega™   är   utrustad   med  skyddande  
hölje  och  en  dörr  med säkerhetsbrytare.

Lösningen möjliggör evigt hållbar märkning 
av    bl.a. rostfritt stål, aluminium samt andra 
metaller och plaster. Modellen Advanced er-
bjuder större justeringsmöjligheter. Detta gör 
att den lämpar sig för märkning av krävande 

material, så som mjuka polymerer och lätt re-
flekterande material (koppar, mässing).

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


