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HALTER LoadAssistant®
Voor het beladen van series van 10 tot 1000 stuks

DE HALTER LOADASSISTANT IS
EENVOUDIG EN DIRECT INZETBAAR
EN IS TE KOPPELEN AAN IEDERE

Direct winst maken met
de juiste automatisering!
Voor u als bedrijf in de verspanende sector zijn in de afgelopen jaren

NIEUWE OF BESTAANDE

de marktomstandigheden sterk veranderd. Uw klanten zijn veeleisender

CNC-MACHINE.

geworden. Niet alleen verwachten ze dat u tegen concurrerende prijzen
levert, maar ook in kleinere series en met kortere levertijden. Tegelijkertijd
hebt u te maken met stijgende loonkosten en een gebrek aan CNC-operators.
Operators die u wilt inzetten voor gekwalificeerd werk en niet
voor eenvoudige, repeterende werkzaamheden.
U hebt een antwoord op deze uitdagingen door te kiezen voor de juiste
automatisering. Bij kleine en middelgrote series moet dit een systeem zijn
met korte omsteltijden en zonder lange integratieprocessen.

Eenvoudig beladingssysteem met korte
omsteltijden
HALTER CNC Automation heeft hiervoor, door zijn jarenlange ervaring
in de verspanende industrie en de productieautomatisering, de HALTER
LoadAssistant ontwikkeld.

VERSPANENDE BEDRIJVEN
DIE INVESTEREN IN DE
HALTER LOADASSISTANT, ZIEN
ONMIDDELLIJK HUN WINSTMARGES

Het is een slim en doordacht systeem en doet gewoon wat het moet doen:
uw CNC-machine beladen met kleine en middelgrote series, zonder dat u
daar robotkennis voor nodig hebt en met zeer korte omsteltijden.
Wilt u, net als vele andere bedrijven vóór u al deden, uw winst direct

VERBETEREN EN DE FLEXIBILITEIT

verhogen? Wilt u investeren in een systeem dat jarenlang probleemloos uw

VAN HUN PRODUCTIE TOENEMEN.

CNC-machines ook bij kleine series belaadt? Kies dan ook voor de HALTER

JUIST OOK BIJ KLEINE EN

LoadAssistant en neem vandaag nog contact met ons op!

MIDDELGROTE SERIES.

Bel: +31 (0)88 015 74 00 of mail naar: info@haltercnc.com

“Het rendement van de
Okuma Multus B400W is bijna
verdubbeld.”
Marc Meijer | BMI Thegon
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DE HALTER LOADASSISTANT IS
ONTWIKKELD IN SAMENWERKING

Over ons

MET DE FASTEMS GROEP.
FASTEMS IS WERELDWIJD
MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN
PRODUCTIEAUTOMATISERING, MET
MEER DAN 1500 GEÏNSTALLEERDE
FMS-SYSTEMEN, 350 PORTAALLADERS
EN 1600 GELEVERDE ROBOTCELLEN.

HALTER CNC Automation heeft de ontwikkeling van de HALTER
LoadAssistant gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring in de CNCverspaningswereld. Als geen ander begrijpen wij met welke problematiek
verspanende bedrijven te maken hebben: leveranciers verwachten steeds
kortere levertijden, de marges staan steeds meer onder druk, er is steeds
meer gebrek aan geschoold personeel en met de dure CNC-machines
worden te weinig spindeluren gerealiseerd.
De missie van HALTER CNC Automation is verspanende bedrijven in staat te
stellen om direct meer winst te maken door het leveren van laagdrempelige,
toegankelijke automatische beladingssystemen voor de productie van series
van 10 tot 1000 stuks.
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De competenties van uw medewerkers
worden beter benut

Wij werken continu aan de ontwikkeling, productie, distributie en service
van onze producten. Dit doen wij met een team van specialisten en door
samen te werken met hooggekwalificeerde leveranciers en distributeurs.
Hierdoor kunnen onze klanten vertrouwen op technologisch hoogwaardige,
degelijke en bedrijfszekere automatisering.

Uw operators zijn opgeleid om machines in te stellen en programma’s te maken. De meeste tijd zijn ze echter
bezig met eentonig en repeterend werk. De HALTER LoadAssistant neemt dit werk over, waardoor uw medewerkers
kunnen worden ingezet voor werkzaamheden die meer toegevoegde waarde opleveren voor uw bedrijf.
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De 4 belangrijkste
voordelen voor u
DE HALTER LOADASSISTANT
WORDT GEPRODUCEERD IN ISSUM,

1

DUITSLAND.

U hebt geen robotspecialisten nodig

De HALTER LoadAssistant is eenvoudig door iedere medewerker in te stellen en te bedienen. Geen enkele
robotkennis is benodigd dankzij de HALTER SmartControl in combinatie met de doordachte beladingsoplossing.

De HALTER LoadAssistant verhoogt

Totale opbrengst

uw productieopbrengst,

Investering

machine-efficiëntie en winst:

Terugverdientijd



Meer spindeluren tegen lagere kosten resulteert direct in meer winst.



Machine-uren zijn niet langer gekoppeld aan reguliere arbeidstijden of
de beschikbaarheid van mankracht, waardoor de bezettingsgraad van
uw machinepark direct omhoog gaat.



De gemiddelde arbeidskosten per uur zijn 5 tot 8 keer hoger dan
de gemiddelde afschrijvingskosten van de robot per uur.

keuze op de HALTER gevallen.”
Rolf Würstlin | ASS Maschinenbau

Is eenvoudig verplaatsbaar, dus geschikt voor
meerdere machines

“Nadat alle alternatieven
nauwkeurig zijn afgewogen is de
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Terugve
rdiend
in 6 à 18
maande
n.

De HALTER LoadAssistant is standaard voor verschillende machines te gebruiken en eenvoudig te verplaatsen
met een palletwagen. Met slechts één HALTER LoadAssistant kunt u dus meerdere machines automatiseren,
waardoor u nog flexibeler kunt inspelen op de vraag van uw klanten. De HALTER Universal kunt u zelfs gebruiken
in combinatie met zowel uw draaibank als uw freesbank.
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UW CNC-MACHINE EENVOUDIG AUTOMATISEREN

1
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HALTER SmartControl

Fanuc 6-assige robotarm

• Geen robotkennis nodig

• Maximumbelasting robotarm: 10 kg, 20 kg of 35 kg

• Nieuw programma in 12 stappen

• Geschikt voor een industriële omgeving

• Zeer flexibel: zelf extra cycli toevoegen

• Stabiel, nauwkeurig en duurzaam

• Omsteltijd in minder dan 5 minuten
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Roterend beladingssysteem
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UNIVERSAL:

Universeel grijpersysteem
• Universele 2- of 3-vingergrijpers

• Universele, voorgeprogrammeerde rasterplaten

• Snel verstelbare klauwen

• Voor draai- en/of freeswerkstukken tot 230mm

• Ingebouwde veiligheidssensoren voor
open-/dicht controle

• Rasterplaten zijn in hoogte instelbaar voor werkstukken tot 250mm

• Airblow-systeem voor het schoonblazen

• Nieuwe serie opzetten, terwijl de robotarm loopt

van de klauwplaat of de machineklem
S-180:
• Stapelstations voor freeswerkstukken tot 180mm
• Hoge capaciteit op klein oppervlak, bij lagere werkstukken
• Werkstuk-omkeerstation voor tweezijdige bewerking
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S-230:
• Stapelstations voor draaiwerkstukken tot 230mm
• Hoge capaciteit op klein oppervlak, bij lagere werkstukken
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1

Nieuwe serie klaarzetten terwijl de robot doorloopt

• Werkstuk-omkeerstation voor tweezijdige bewerking

• Dankzij het roterende beladingssyteem kan de 		
belading aan de achterzijde plaatsvinden, terwijl het
productieproces doorgaat
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Eenvoudig te verplaatsen van de ene naar
de andere CNC-machine

8
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• Verplaatsbaar met palletwagen
• Positionering door zelfcentrerende ankers
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• Automatische herkenning van de machinegegevens

Industrieel hoogwaardige en betrouwbare technologie
• Robuuste constructie
• Hoogwaardige industriële componenten
van uitsluitend A-merken
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• Standaard en compleet plug-and-play systeem

Toegankelijk en veilig
• CNC-machine blijft toegankelijk voor de operator, geen hekwerk nodig
• Vloerscanner vertraagt en stopt de robotarm
• Geen enkele concessie aan de veiligheid van uw operator

Bekijk de filmpjes op onze site om te zien hoe het werkt: www.haltercncautomation.nl

COMPACT ALLES-IN-ÉÉN-DESIGN
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GEEN EXTRA UNITS, HEKKEN, SNOEREN OF KABELS



WERKSTUKKEN VULLEN AAN DE ACHTERKANT, DANKZIJ HET ROTERENDE BELADINGSSYSTEEM



MINIMALE BENODIGDE VLOEROPPERVLAKTE, INCLUSIEF VEILIGHEIDSZONE
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HALTER SmartControl


Intuïtief en grafisch programmeren in 12 stappen



Draaibare console met 15" touchscreen



Keuze tussen in- of uitwendig grijpen



Grijpen met of zonder aandrukster



Mogelijkheid om met spindeloriëntatie te werken



Excentrisch beladen en ontladen



Toevoegen van vrij programmeerbare cycli



Standaardwerkcycli uit te breiden met extra functies



Afstand van airblow-systeem instelbaar



Analysesoftware voor machinebezetting



Automatische programmaopslag



Ingave in inches of mm



Automatische back-up van robotprogramma's of
handmatig naar USB
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Robot parkeren via button Park Position



Vrije taalkeuze



Aansluiting aan 4 CNC-machines

Intuïtief en grafisch programmeren
in 12 stappen

Standaardbeladingscycli flexibel uit te
breiden met extra functies

De HALTER SmartControl is voorzien van intuïtieve

De HALTER LoadAssistant werkt met meerdere

software, waardoor de operator geen enkele

standaardbeladingscycli, die u met één klik kunt

kennis hoeft te hebben van robotprogrammering.

selecteren. U hoeft dus niets te programmeren, omdat

Alle posities en alle mogelijke variabelen zijn in

de robotarm bij de installatie is ingeleerd en exact

de HALTER LoadAssistant middels een rasterplaat

de af te leggen weg weet naar de machineklem of

(bij de Universal) of stapelsysteem (bij de S-180

klauwplaat. Zo zijn er bijvoorbeeld standaardcycli voor

en S-230) voorgeprogrammeerd. Hierdoor kan

het beladen en ontladen van CNC-machines met één

de operator zich beperken tot het ingeven van

spil, twee spillen, een multitaskingdraaicentrum of voor

de werkstukgegevens. De robotarm weet dan op

het ontladen van een subspil in combinatie met een

basis van deze werkstukgegevens (bijvoorbeeld

stafaanvoer.

diameter en hoogte) exact de positie van het

Daarnaast hebt u ook nog de mogelijkheid om

werkstuk. Ook de gegevens van de CNC-machine

elke standaardcyclus uit te breiden met extra

(o.a. machineklem of klauwplaat) zijn vastgelegd,

functionaliteiten. Bijvoorbeeld het plaatsen van het

zodat de HALTER LoadAssistant direct kan

werkstuk op een meetstation, graveermachine, lopende

beginnen met het automatisch beladen van de

band of pallet.

CNC-machine. Dankzij de HALTER SmartControl

U behoudt dus het voordeel van de korte omsteltijden

zijn de omsteltijden minimaal en kan de HALTER

door het gebruik van standaardcycli, maar u hebt

LoadAssistant zelfs voor kleinere series worden

tevens de optimale flexibiliteit als het gaat om het

ingezet.

toevoegen van specifieke extra functies.

De HALTER SmartControl is standaard voorzien van software die u exact informeert over de
productiviteit van de HALTER LoadAssistant en dus uiteraard ook uw CNC-machine. Hiermee krijgt u
kant-en-klare analyses van uw daadwerkelijke machinebezetting.

De HALTER LoadAssistant is eenvoudig te verplaatsen met een palletwagen. Dankzij de zelfcentrerende ankers staat de
HALTER LoadAssistant altijd op een vaste referentiepositie. U kunt een systeem aan meerdere machines (maximaal 4)
koppelen. De robot-machinekoppeling wordt eenmalig tot stand gebracht en daarna onthoudt de HALTER SmartControl
alle relevante machinegegevens en kunt u direct weer aan de slag. Ervaringen van onze klanten tonen aan dat het
verplaatsen van de HALTER LoadAssistant en het opstarten van de productie aan een andere CNC-machine binnen 30
minuten kan worden gerealiseerd.
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Dáárom HALTER
LoadAssistant®

“DE 25 JAAR ERVARING VAN HET
HALTER-MANAGEMENT EN DE



HALTER SmartControl – geen enkele robotervaring vereist

STERKE RELATIE MET DE CNC-



Minimale omsteltijden, dus ook geschikt voor kleine series

EINDGEBRUIKERSMARKT, INSPIREERT



De robot kan doorwerken terwijl een nieuwe serie wordt klaargezet



Gebaseerd op 25 jaar ervaring in verspaningsindustrie en
productieautomatisering



Minimale benodigde vloeroppervlakte, inclusief veiligheidszone



Eén HALTER LoadAssistant inzetbaar voor meerdere machines



Uw CNC-machine blijft volledig toegankelijk



Compact alles-in-één-design: geen losse units, hekken of snoeren



Geen concessies aan de hoogste veiligheidseisen voor uw operators



De best denkbare service door gecertificeerde monteurs

Belangrijke service
voor onze klanten


Korte levertijden vanuit de productielocatie in Duitsland



Turnkeylevering en ingebruikstelling



Topservice door gecertificeerde HALTER-monteurs



Gunstige financieringscondities door snelle terugverdientijd

ONS OM AAN TE TONEN DAT
AUTOMATISEREN ZICH UITBETAALT,
ALTIJD!”

“Hij kan door iedere medewerker
worden bediend, robotkennis is
niet nodig.”
Randy Decker | Decker Precision
Machining
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Ingebruikstelling en
instructie
De HALTER LoadAssistant wordt turnkey geleverd. Belangrijk voor u, is

BELANGRIJK VOOR U, IS TE
WETEN DAT UW MACHINE

te weten dat uw CNC-machine niet noodzakelijkerwijs uitgevoerd hoeft te

NIET NOODZAKELIJKERWIJS

zijn met een zogenoemde robotinterface van uw machineleverancier. Onze

UITGEVOERD HOEFT TE ZIJN MET EEN

gecertificeerde monteurs maken dan de koppeling tussen uw CNC-machine

ZOGENOEMDE ROBOTINTERFACE

en de HALTER LoadAssistant door middel van een PLC. Dankzij het

VAN UW MACHINELEVERANCIER.

gestandaardiseerde HALTER-interfaceprotocol kan u dit een aanmerkelijke
kostenbesparing bij de installatie opleveren.
Om de HALTER LoadAssistant te laten functioneren, dient uw CNCmachine te zijn voorzien van een automatische deuropener. Indien dit
niet het geval is, dan installeren wij een servo-gestuurde automatische

DE KOPPELING WORDT DAN
GEDAAN DOOR ONZE MONTEURS
DOOR MIDDEL VAN HET
GESTANDAARDISEERDE
HALTER-INTERFACEPROTOCOL.

deuropener, die u ook veilig kunt gebruiken wanneer u de robot niet
gebruikt en uw CNC-machine manueel wilt bedienen.
De training en instructie vindt aansluitend aan de
installatiewerkzaamheden plaats. Onze monteurs zorgen ervoor dat uw
operator na de instructie in staat is om geheel zelfstandig met de HALTER
LoadAssistant te werken.

ONZE HELPDESK IS VOOR ALLE
GEBRUIKERS VAN DE HALTER
LOADASSISTANT BESCHIKBAAR VOOR

Veiligheidszone, robotarmbereik en afmetingen

Referenties

Zo werkt het

De HALTER LoadAssistant is aan elke nieuwe of

Hoe werkt de HALTER LoadAssistant nu precies?

gebruikte machine te koppelen. Op onze website vindt u

Kijk op haltercncautomation.nl voor de korte

korte filmpjes van recente installaties.

video-uitleg:

ONDERSTEUNING.

Service
Met de HALTER reeds meer
rendement gehaald uit:

HALTER CNC Automation heeft een internationaal netwerk van

Akira Seiki, Bridgeport Hardinge, DMG Mori, Doosan,

gecertificeerde service partners, zodat bij elk geleverd systeem

Eumach, Haas, Hermle, Hurco, HwaCheon, Kitamura,

kwalitatief hoogwaardige service kan worden geleverd. Door training en

MAS, Mazak, Mikron, Mori Seiki, Nakamura, Okuma,

jaarlijkse certificering van onze service partners kan een blijvend hoog

Quaser, Victor, Takisawa en andere merken.

serviceniveau worden aangeboden, waardoor u jarenlang verzekerd bent
van een betrouwbaar werkend systeem.
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S E R V I C E

P A R T N E R
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Capaciteit

Technische specificaties

HALTER LOADASSISTANT UNIVERSAL 10 / 20 / 35		

CAPACITEIT

SYSTEEM

UNIVERSAL 10 / 20 / 35

S-180 20 / 35

S-230 20 / 35

Robuuste industriële constructie







		

Werkstukdiameter 		

(min-max)		

10 mm - 230 mm

Roterende beladingstafel







		

Minimumafmeting werkstuk

(L x B)		

10 mm x 10 mm

Volledige omkasting en afscherming







		

Maximumafmeting werkstuk

(L x B)		

230 mm x 230 mm

Eenvoudig verplaatsbaar met palletwagen







		

Maximumhoogte van werkstukken		

250 mm

Plaatsbaar op 3-punts zelfcentrerende ankers







		

Maximumbelasting robotarm		

10 kg / 20 kg / 35 kg

Fanuc 6-assige robotarm

10 / 20 / 35 kg

20 / 35 kg

20 / 35 kg

		

Maximumtotaalgewicht op de roterende beladingstafel

250 kg / 750 kg / 750 kg

Opvangbank voor lekkende koelvloeistof met afvoer







		

Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 10-35 mm

176

Werkstuk-omkeerstation voor tweezijdige bewerking







		

Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-55 mm

136

Standaard robot-machine interface voor elke CNC-machine







		

Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-85 mm

68

		

Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-115 mm

40

HALTER SMARTCONTROL

UNIVERSAL 10 / 20 / 35

S-180 20 / 35

S-230 20 / 35

		

Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-135 mm

24





Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-155 mm

18

Intuïtief en grafisch programmeren in 12 stappen



		





Max. aantal werkstukken bij rasterplaat van 23-230 mm

6

Draaibare console met 15” touchscreen



		

Keuze tussen in- of uitwendig grijpen







Grijpen met of zonder aandrukster







Mogelijkheid om met spindeloriëntatie te werken







Excentrisch beladen en ontladen







Toevoegen van vrij programmeerbare cycli







Standaardwerkcycli uit te breiden met extra functies







Afstand airblow-systeem instelbaar







		

HALTER LOADASSISTANT S-180 20 / 35		

CAPACITEIT

		
		

Minimumafmeting werkstuk

(L x B)		

40 mm x 40 mm

Analysesoftware voor machinebezetting







		

Maximumafmeting werkstuk

(L x B)		

180 mm x 180 mm

Automatische programmaopslag







		

Maximumhoogte van werkstukken		

175 mm

Ingave in inches of mm







		

Maximumbelasting robotarm		

20 kg / 35 kg

Robot parkeren via button Park Position







		

Maximum totaalgewicht op de roterende beladingstafel

1250 kg

Vrije taalkeuze







		

Maximale stapelbare hoogte		

350 mm

Aantal aan te sluiten CNC-machines

4

4

4

		

Aantal stapelposities

12

		

Maximumgewicht per positie 		

115 kg

GRIJPERS

UNIVERSAL 10 / 20 / 35

S-180 20 / 35

S-230 20 / 35

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 10 mm

385

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 20 mm

154

2-vingergrijper voor rechthoekige werkstukken

Optie



-

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 50 mm

77

3-vingergrijper voor ronde werkstukken

Optie

-



		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 80 mm

44

Separate grijpers voor ruwe en bewerkte werkstukken







		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 115 mm

33

Standaard-airblow-systeem op elke grijper







		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 175 mm

22

Werkstukdetectie door middel van open-/dicht controle







Snelwisselsysteem voor uitwisseling van de grijpers







Snelverstelling van de grijpervingers







van druksensor op de robotarm







VEILIGHEID

UNIVERSAL 10 / 20 / 35

S-180 20 / 35

S-230 20 / 35

In-machine-space-functie







Fanuc DCS area in combinatie met Sick-vloerscanner







Schuifdeur voorzien van veiligheidssensoren







Standaardveiligheidshek tussen de machine en de Halter







Gesloten veiligheidscircuit







geïntegreerd veiligheidsmechanisme







AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

UNIVERSAL 10 / 20 / 35

S-180 20 / 35

S-230 20 / 35

(1 leeg)		

Bewaking wegvallen luchtdruk door middel

HALTER LOADASSISTANT S-230 20 / 35

			

CAPACITEIT

		
		

Werkstukdiameter 		

		

Maximumhoogte van werkstukken		

175 mm

		

Maximumbelasting robotarm		

20 kg / 35 kg

		

Maximum totaalgewicht op de roterende beladingstafel

1250 kg

		

Maximale stapelbare hoogte		

350 mm

		

Aantal stapelposities

12

		

Maximumgewicht per positie 		

115 kg

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 10 mm

385

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 20 mm

154

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 50 mm

77

		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 80 mm

44

Lengte x Breedte

1750 x 1434 mm

1750 x 1434 mm

1750 x 1434 mm

33

Hoogte

2220 mm

2220 mm

2220 mm

22

Totaalgewicht

990 / 1110 / 1120 kg

1210 / 1220 kg

1210 / 1220 kg

Elektrische spanning

400 V

400 V

400 V

Piekverbruik

16 A

16 A

16 A

Perslucht

6 bar

6 bar

6 bar
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(min-max)		

(1 leeg)		

Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 115 mm
Max. aantal werkstukken bij werkstukhoogte van 175 mm

43 mm – 230 mm

Automatische servogestuurde deuropener met
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HALTER TECHNOLOGY CENTER
USA

HOOFDKANTOOR
HALTER CNC AUTOMATION B.V.

HALTER TECHNOLOGY CENTER
EUROPE @FASTEMS SYSTEMS

800-314-8261
129 Fox Street SE, Suite 20
Cascade, Iowa 52033
Verenigde Staten

+31 (0)88 015 74 00
Databankweg 6a
3821 AL Amersfoort
Nederland

+31 (0)88 015 74 00
Gewerbering 5
7661 Issum
Duitsland

HALTER CNC Automation B.V.
Databankweg 6a
NL-3821 AL Amersfoort
Nederland

Neem voor meer informatie direct contact met ons op!
T +31 (0)88 015 74 00
E info@haltercnc.com
I www.haltercncautomation.nl

Made in Germany 				

Developing partner: Fastems

