
Czy Wasza firma poszukuje rozwiązania łatwego i 
szybkiego, aby wspomóc swoich pracowników, 
zautomatyzować transfery, podnieść produktywność 
zapewniając sobie jednocześnie płynność ?

Dlaczego warto przetestować robota Sherpa® ?

3 tryby funkcjonowania dostosowane do Waszych potrzeb**

Przybycie robota w trybie Follow 
-Me do strefy przenoszenia.
Załadunek skrzynki na 
zmotoryzowany przenośnik.

Przemieszczenie się robota 
SHERPA®® do strefy rozładunku, 
w trybie autonomicznym.

Rozładunek skrzynek na 
zmotoryzowany.

Przykład sekwencji3

Przetestuj robota współpracującego SHERPA-B

1 Tryb Follow-Me (podążania) 2 Tryb Follow-Me (podążania) + 
Autonomiczny 3 Tryb Follow-Me (podążania) + Autonomiczny 

+ ładunek i rozładunek na przenośnik

3

Oferta testowa*
bez zobowiązania

Zmierz jego 
NIEZAWODNOŚĆ i 

WYDAJNOŚĆ
w swoim otoczeniu.

Sprawdź rozwiązanie : 
BEZPIECZNE, SKUTECZNE, 

DOSTOSOWANE DO 
TWOJEGO ŚRODOWISKA.

Skorzystaj z oferty GOTOWEJ 
do wdrożenia : Przydzielony 
opiekun SHERPA® zajmie się

 wszystkim.

Skorzystaj z taryfy
PREFERENCYJNEJ

na test
BEZ ZOBOWIĄZAŃ

NORCAN © 06/2021

Your Move to Smart Mobility



Tryb   :                                     Podążania (Follow-Me)                Autonomiczny             Podążania (Follow-Me) i Autonomiczny

Wniosek dotyczący wypożyczenia robota

Nazwisko :                                                                                            Imię :

Firma :

Adres :

Funkcja :

Nr tel. :

E-mail : 

Okres 
wypożyczenia

Dostawa z Norcan Francja do Norcan 
Polska y installation

Ryczałt za urządzenie peryfe-
ryjne do przenośnika***

Moja cena € HT

1 tydzień  2 750 € 500 €

2 tygodnie  3 040 € 600 €

3 tygodnie  3 330 € 700 €

4 tygodnie  3 610 € 800 €

*Oferta ważna do 31/12/2020.
**W przypadku niestandardowej sekwencji, prosimy o kontakt w celu propozycji indywidualnej.
***Ryczałt za urządzenie peryferyjne : dostarczenie zautomatyzowanego przenośnika, 1 lub 2 kierunki, i/lub przenośnika grawitacyjnego, pozwalającego na 
załadunek i rozładunek.

Proponowana data rozpoczęcia 
testowania :

Cena wypożyczenia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację przez nas, 1 godzinę szkolenia użytkowników, a także 
zwrot do Norcan.

Komentarze :

 
Moduł górny :                        Płyta                                                Przenośnik           

Oferta użyczenia : Jak to funkcjonuje ?

1 2 3 4

Wypełniasz formularz 
interaktywny i zwracasz go 

nam na adres : 
info@sherpa-mr.com

Wspólnie, określamy 
warunki wypożyczenia 

oraz plan instalacji.

Instalujemy robota w 
Twojej firmie i 

towarzyszymy w jego 
obsłudze.

Po przetestowaniu robota 
w określonym czasie 
organizujemy sesję 
podsumowującą i 

zwrot robota.

11 rue Ampère - 67500 Haguenau - France
Tel +33 3 88 93 26 36 - info@sherpa-mr.com
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