
Całkowicie nowy SherpaLoader®

Automatyzacja obróbki CNC krótkich serii produkcyjnych



Branża średniej wielkości produkcji 
kontraktowej podlega głębokim zmianom

Rozwiązanie to: sześcioosiowy robot przemysłowy z dwoma 
chwytakami sterowany kamerą lub po prostu:  

Naprowadzany kamerą Intuicyjny Korzystny

Zmniejszenie ilości

partii produkcyjnych
Często od 20 do 500 sztuk

Rosnące

koszty produkcji

Niestabilne

nowe zlecenia
Krótsze terminy dostawy

 bez dodatkowych opłat

Brak wykwalifikowanej 

kadry
Presja cenowa z
 krajów o niskich kosztach

SherpaLoader® widzi
co ładuje

Ekran dotykowy zastępuje
skomplikowane programowanie

Zazwyczaj zwraca się
w ciągu pierwszego roku

SherpaLoader®



SherpaLoader® jest dostarczany w 
formie bezpośrednio gotowej do użycia, 
całkowicie zaprogramowany i wyposażony 
w zautomatyzowane procedury. Sterowanie 
odbywa się przy pomocy 15-calowego 
wyświetlacza dotykowego wykorzystującego 
intuicyjną aplikację EasyControl. Nie 
musisz być automatykiem, by obsługiwać 
SherpaLoader®. Może zająć się tym z 
łatwością Twój obecny zespół.

Naprowadzany kamerą
KorzystnySerce SherpaLoader® leży w jego precyzyjnej kamerze. 

Za sprawą dokładności wynoszącej 0,5 mm, system 
wizyjny niezawodnie rozpoznaje obrabiane detale, 
które umieszczane są w polu widzenia kamery. 
Dlatego też, przy każdym nowym zleceniu, nie 
musisz przezbrajać mechanicznego magazynu i 
wymieniać szablonu wejściowego. Proces pozwala 
również uniknąć czasochłonnej i skomplikowanej 
konfiguracji programów robota. Dodatkowy atut to 
wyeliminowanie kosztownej i podatnej na usterki 
automatyzacji wykorzystującej stoły obrotowe i 
systemy paletyzacji.

SherpaLoader® maksymalizuje czas pracy wrzeciona kosztownych 
maszyn produkcyjnych, ograniczając do minimum zapotrzebowanie na 
siłę roboczą. Zastępując tradycyjne rozwiązania mechaniczne cyfrowymi 
innowacjami, czas zwrotu inwestycji w SherpaLoader® może wynieść 
jedynie 12 miesięcy.

Intuicyjne sterowanie dotykowe





Uniwersalny chwytak

SherpaLoader® został stworzony do obsługi 
większości powszechnie spotykanych wymiarów 
obrabianych detali. Specjalnie zaprojektowany 
chwytak umożliwia szybkie przezbrajanie, 
utrzymuje cylindryczne i prostopadłościenne 
przedmioty od 10 do 200 mm, jak również 
wałki do 400 mm długości i 12 kg wagi. Jeden 
SherpaLoader® jest w stanie obsłużyć szeroki 
zakres produkcyjny!

Czujnik laserowy

SherpaLoader® jest wyposażony w system 
czujnika laserowego. Przed pobraniem 
obrabianego detalu system dokonuje pomiaru 
jego odległości od chwytaka. Gwarantuje to 
nie tylko idealny chwyt przez robota, lecz także 
pozwala na pominięcie załadunku przedmiotów 
poza określoną tolerancją. Dodanie czujnika 
laserowego do kamery 2D pozwala na uzyskanie 
funkcjonalności systemu 3D.

Mobilny i kompaktowy

Ramię robota i szafa sterownicza SherpaLoader® 
przytwierdzone są do mineralnego odlewu 
tworzącego podstawę maszyny. Zajmując mniej 
niż metr kwadratowy powierzchni, jednostka 
jest zarazem kompaktowa i mobilna. Za pomocą 
ręcznego podnośnika możesz z łatwością 
przewieźć SherpaLoader® do obrabiarki CNC o 
największym obłożeniu pracą.



Przedmuch powietrza

Procesy obróbki wymagają regularnego 
przedmuchiwania wrzeciona, uchwytu i 
obrabianego detalu. SherpaLoader® jest 
wyposażony w dyszę przedmuchową, którą 
można włączyć/wyłączyć w określonych 
operacjach.

Uniwersalny interfejs 
komunikacyjny We/Wy

Interfejs SherpaLoader® jest kompatybilny ze 
wszystkimi dostępnymi na rynku tokarkami i 
frezarkami CNC niezależnie od roku produkcji. 
Za pomocą tego samego interfejsu możesz 
zautomatyzować posiadane maszyny 
lub połączyć go z nową maszyną CNC od 
dowolnego producenta.

Funkcjonalność europalety

Nie tylko rozładowuje gotowe detale na 
europalety, lecz również pobiera półprodukty 
bezpośrednio z palet. SherpaLoader® to jedyny 
system automatyzacji na świecie, który można 
załadować materiałem ze standardowej palety, 
bez kosztownych urządzeń mechanicznych oraz 
dodatkowych nakładów.



SherpaLoader® maksymalizuje czas pracy wrzeciona kosztownych maszyn 
produkcyjnych, ograniczając do minimum zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Zastępując tradycyjne rozwiązania mechaniczne cyfrowymi innowacjami, 
czas zwrotu inwestycji w SherpaLoader® może wynieść jedynie 12 miesięcy.

minut
5

miesięcy
12

15
sekund

Dzięki podwójnemu chwytakowi SherpaLoader® wykonuje rozładunek z 
obrabiarki CNC oraz jej załadunek kolejnym detalem w jedyne 15 sekund.
Gdy obróbka jest w toku, SherpaLoader® umieszcza odebrany detal na 
wózku materiałowym, pobiera nowy detal i oczekuje na rozpoczęcie 
następnego cyklu. W ten sposób optymalizuje czas pracy wrzeciona 
obrabiarki. 

Bezkonkurencyjny: W zaledwie 5 minut SherpaLoader® jest gotowy do 
obsługi innego detalu. Jak to możliwe? Poprzez zastosowanie systemu 
wizyjnego możliwa jest lokalizacja detali, nawet ułożonych losowo. Podczas 
zmiany obrabianego produktu wystarczy dostosować palce chwytaka.
Twój SherpaLoader® jest gotowy i znów pracuje, podczas gdy tradycyjne 
systemy załadunkowe wciąż są dostosowywane do nowych detali!

100% dostępności części zamiennych. Wszystkie standardowe 
komponenty SherpaLoader® znajdują się w magazynie producenta i 
są dostępne do wysyłki w ciągu 48 godzin. W przypadku wystąpienia 
ewentualnej awarii, dzięki sieci autoryzowanych partnerów 
serwisowych, profesjonalna pomoc jest dostępna zwykle w zaledwie 
kilka godzin.

zbędnego obciążenia 
pracowników

0

serwisu
100% 

1000
części

Korzystając z dwóch wózków na materiały, SherpaLoader® 
dostarcza 1,1 metra kwadratowego przestrzeni do magazynowania 
detali, wystarczającej dla 250 cylindrów o średnicy 40 mm lub 70 
prostopadłościanów o wymiarach 90x90 mm. Przy zastosowaniu 
SpaceBox, wydajność przekracza nawet 1000 części, pozwalając na 
automatyczną pracę przez cały weekend.

Zastosowanie kamery i technologii laserowej sprawia, że 
SherpaLoader® nie potrzebuje mechanicznych szablonów i 
magazynów. Po załadowaniu na wózki materiałowe, europalety 
lub SpaceBox, przedmioty nie są przenoszone ręcznie do czasu 
zakończenia procesu produkcyjnego. Funkcja ta ogranicza nakład 
ręcznej pracy i zwiększa ergonomię operatorów CNC.



MAZAK Automatyzacja CNC 
z Sherpa Loader®

QUICK TURN 250-II MSY

MORI SEIKI Automatyzacja 
CNC z Sherpa Loader®

SL-204

DMG MORI Automatyzacja 
CNC z Sherpa Loader®

CLX 350

MORI SEIKI Automatyzacja 
CNC z Sherpa Loader®

SL-250

OKUMA Automatyzacja CNC 
z Sherpa Loader®

LB35-II

HAAS Automatyzacja CNC z 
Sherpa Loader®

UMC 750 

DOOSAN Automatyzacja 
CNC z Sherpa Loader®

PUMA TL 2400 LM

MAZAK Automatyzacja CNC 
z Sherpa Loader®

QUICK TURN 250 MY

DOOSAN Automatyzacja 
CNC z Sherpa Loader®

PUMA TL 2400 LM

DMG MORI Automatyzacja CNC 
z Sherpa Loader®

CLX 350

OKUMA Automatyzacja CNC 
z Sherpa Loader®

LB3000 EX

Automatyzacja CNC za 
pomocą SpaceBox

500 pierścieni przez noc

Firma zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z rozwoju technologii.

6 osiowy robot Hyundai Robotics
Precyzyjny system wizyjny Sherpa Vision®
W pełni zintegrowane łoże maszyny
Mobilny projekt urządzenia
2- palcowy chwytak do materiałów krawędziowych i wałków

3-palcowy chwytak do materiałów okrągłych

Materiał okrągły [mm]

Materiał krawędziowy [mm]

Wałki [mm]

Waga surowca [kg]

2 strefy załadunkowe, całkowita max. [mm]
Ø lub długość krawędzi 40 mm [liczba elementów]
Ø lub długość krawędzi 100 mm [liczba elementów]
Ø lub długość krawędzi 140 mm [liczba elementów]
Dostęp do strefy zagrożenia zabezpieczony 
optoelektroniczną kurtyną świetlną zgodnie z ISO 
13855 i drzwiami bezpieczeństwa zgodnie z EN 953

HH020
x
x
x
x
x

Ø 15 - 220
l  10 - 200

min. 15 x 15 x 10
maks. 200 x 200 x 200

Ø 15 - 70
l  60 - 550

maks. 13

1,200 x 900
250
56
30

400V, 16A
3 - 8

1 350
750
2 300
985

HH050
x
x
-
x
x

Ø 20 - 300
l  10 - 400

min. 15 x 15 x 15
maks. 300 x 300 x 300

Ø 15 - 100
l  60 - 750

maks. 35

1,200 x 1,600
430
108
56

400V, 16A
3 - 8

1 410
850
2 300
1 830

SherpaLoader® 

Przedmioty obrabiane

Zasilanie

Pojemność

Dane techniczne

T20/M20 T50/M50

Przykłady instalacji i filmy wideo dostępne na Youtube
youtube.com/c/SherpaRobotics24

SHERPA Robotics

PRZEGLĄD FILMY PLAYLISTY KANAŁY DYSKUSJA INFORMACJE

Referencje

SUBSKRYPCJA 

Prąd trójfazowy
Sprężone powietrze [bar]

Długość [mm]
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Całkowita waga [kg]

Wymiary



Roboty CNC Sp. z o.o. Sp. K.
Dystrybutorzy SHERPA

ul. Rubież 46H
61–612 Poznań

+48 668 445 996
biuro@robotycnc.com
www.robotyCNC.com


