
Η λύση που πρότεινε  η Gizelis Robotics αφορά σε ένα ολο-
κληρωμένο ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης σάκων, το 
Bag Palletizing Plus εξοπλισμένο με έναν ρομποτικό βραχίονα 
της εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα MPL 
160II. Ένας βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας τεσσάρων 
βαθμών ελευθέριας ειδικός για εφαρμογές παλετοποίησης.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΔΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται, 
επιτυχώς, στον κλάδο της παραγωγής μηδικάλευρου, από το 
1976. Η εταιρεία βρίσκεται στη Βραχιά της Θεσσαλονίκης, στο 
μέσον της εύφορης πεδιάδας του ποταμού Αξιού, σε μια περι-
οχή που ευνοεί την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας μηδικής 
(τριφυλλιού). Τα αλατούχα εδάφη της εν λόγω περιοχής της 
Βραχιάς εγγυώνται την ποιοτική απόδοση των καλλιεργειών 
της εταιρείας, που θεωρείται κορυφαία στον κλάδο του αφυ-
δατωμένου μηδικάλευρου. Η εταιρία, από το 1999, εισήλθε 
δυναμικά και στο χώρο των ζωοτροφών, κυρίως, για αιγοπρό-
βατα και βοοειδή. Η εταιρεία παράγει μια μεγάλη γκάμα από 
σύνθετες ζωοτροφές -μείγματα και συμπυκνώματα, με γνώμονα 
την παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας, κατάλληλων 
για όλες τις φάσεις ανάπτυξης των ζώων. Παράγει πάνω από 
τα δύο τρίτα του εγχώρια παραγόμενου μηδικάλευρου, στις 
πωλήσεις του οποίου κατέχει την πρώτη θέση. Ως βιομηχανία 

αφυδάτωσης μηδικής, διακρίνεται για την ποιοτική παραγωγή 
της και τροφοδοτεί παραγωγικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 
καθώς και στο εξωτερικό. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη 
Βραχιά της Θεσσαλονίκης, τηρούνται αυστηρά όλα τα πρότυπα 
και οι παράμετροι που διασφαλίζουν την παραγωγή εξαιρετικής 
ποιότητας μηδικάλευρου, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της 
εταιρείας ως κορυφαίας στο χώρο της.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ λόγω της αυξανόμενης 
ζήτησης των προϊόντων της ζήτησε από την Gizelis Robotics μια 
λύση η οποία να ικανοποιεί τα εξής:
•  Αύξηση της παραγωγικότητας σε 10.000Kg ανά ώρα
•  Μείωση του ανθρώπινου λάθους που οδηγεί σε καταστροφή 

της πρώτης ύλης
•  Εξοικονόμηση χώρου στην παλέτα μειώνοντας τα κενά ανά-

μεσα στα σακιά
•  Εύκολος χειρισμός του συστήματος
•  Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών διαστάσεων παλετών
•  Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών pattern παλετών
•  Μικρό χωροταξικό αποτύπωμα
•  Λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες σκόνης
•  Λιγότερη τακτική συντήρηση
•  Βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας με απαλλαγή των 

εργαζομένων από την βαριά εργασία.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
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Η λύση που πρότεινε  η Gizelis robotics αφορά σε ένα ολοκλη-
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της εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα MPL 160II. 
Ένας βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας τεσσάρων βαθμών 
ελευθέριας ειδικός για εφαρμογές παλετοποίησης. Ο σχεδιασμός 
του έχει βασισθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγής, 
μια και η φιλοσοφία της τοποθέτησης του κινητήρα - μειωτήρα 
κατευθείαν στο σημείο κίνησης επιτρέπει τη σημαντική μείωση 
του κόστους συντήρησης. Κι αυτό γιατί οι μειωτήρες δεν απαιτούν 
συντήρηση, ενώ παραλείπονται και ατέρμονες κοχλίες, ιμάντες 
κίνησης και τερματικοί διακόπτες στους άξονες, στοιχεία που 
απαιτούν αυξημένο κόστος αντικατάστασης - ρύθμισης.  Στον 
συγκεκριμένο βραχίονα προστέθηκε μια ρομποτική πολυλει-
τουργική αρπάγη με σέρβο μηχανισμό και ειδικά άγκιστρα η 
οποία έχει την δυνατότητα να:
•  Μεταφέρει σάκους από το σημείο παραλαβής στο σημείο 

εναπόθεσης στην παλέτα χωρίς αλλοίωση της γεωμετρίας η 
τραυματισμό του προϊόντος

 •  Μεταφέρει αυτόματα παλέτες διαφορετικής γεωμετρίας στο 
σημείο παλετοποίησης    

Η ρομποτική λύση αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει: 
• Μηχανισμό ανατροπής σάκων 
•  Ειδικά ράουλα επιπεδοποίησης για την βέλτιστη κατανομή 

προϊόντος
• Αλυσόδρομος μεταφοράς έτοιμων παλετών buffer 
•  Διάταξη ασφαλείας με φράχτη ασφαλείας, φωτοκουρτίνες και 

safery controller
•  Ειδικό SCADA χειρισμού με χρήση HMI υψηλής ευκρίνειας για 

την διεπαφή του χειριστή με το σύστημα την αλλαγή συνταγών 
και την ειδοποίηση βλαβών..

 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΛΥΣΗΣ BAG PALLETIZING PLUS      

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάσταση του ρομποτικού συ-
στήματος από την εταιρία Gizelis Robotics, η εταιρία Μηδική 
Βορείου Ελλάδος πέτυχε τα εξής:
•  Αύξηση της παραγωγικότητας 35% 
•  Μείωση σφαλμάτων 95%
•  Η παύση της παραγωγής ελαττώθηκε κατά 98%
•  Εξάλειψη τραυματισμών ανθρώπινου δυναμικού από βαριά εργασία
•  Αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς 

εργάζεται σε μια σύγχρονη εταιρία που ενδιαφέρεται και 
εξαλείφει τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία  
και την ασφάλεια των εργαζομένων 

•  Ποιοτικότερο τελικό αποτέλεσμα  
•  Εξοικονόμηση χώρου από το μειωμένο αποτύπωμα της 

ρομποτικής λύσης 
•  Μετρήσιμοι παραγωγικοί χρόνοι χωρίς απρόβλεπτες διακοπές 

ή διακυμάνσεις της ροής της παραγωγής. 

Γιώργος Κουτσουδάκης: Η ρομποτική εφαρμογή Bag 
Palletizing Plus της ΜΗΔΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 
αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα πετυχημένης υιοθέτησης 
της ρομποτικής τεχνολογίας, που αποσκοπεί στην βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, 
την σταθερή χωρίς διακοπές παραγωγική διαδικασία, την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ: «Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που αναπτύσσει 
έχει πετύχει να αναγνωρίζεται ως κορυφαία εταιρία στον κλάδο του 
αφυδατωμένου μηδικάλευρου. Στο αέναο ταξίδι για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας, έχουμε τη χαρά να έχουμε ως συνεργάτη 
μας την Gizelis Robotics στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε 
στην αυξανόμενη ζήτηση των ποιοτικών μας προϊόντων».
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