
Η λύση που πρότεινε η Gizelis Robotics αφορά σε ένα ολοκλη-
ρωμένο ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης, το Cobot Standard 
Plus εξοπλισμένο με έναν συνεργατικό ρομποτικό βραχίονα 
της εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα HC20DT.  
Ένας συνεργατικός βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας έξι 
βαθμών ελευθέριας ειδικός για εφαρμογές που υπάρχει ανάγκη 
κίνησης και συνεργασίας ανθρώπων και ρομπότ. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MARVINPAC

Η Marvinpac δραστηριοποιείται επιτυχώς από το 1999 στον 
κλάδο της παραγωγής λύσεων συσκευασίας για προϊόντα 
ομορφιάς και ζεστών ροφημάτων. Η Ελβετική εταιρία αποτελεί 

παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας. Στην Marvinpac τηρούνται αυ-
στηρά όλα τα Standard και οι παράμετροι που διασφαλίζουν 
την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας τελικού προϊόντος, με 
αποτέλεσμα την αναγνώριση της εταιρείας ως κορυφαίας στο 
χώρο της. H εταιρία είναι σε συνεχή αναζήτηση καινοτόμων 
τεχνολογικά λύσεων για την βελτιστοποίηση της ποιότητας.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ  
ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Marvinpac λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των προϊόντων της 
ζήτησε από την Gizelis Robotics μια καινοτόμα ολοκληρωμένη 
ρομποτική λύση παλετοποίησης,  η οποία να ικανοποιεί τα εξής: 
•  Μικρό χωροταξικό αποτύπωμα χωρίς την χρήση προστατευ-

τικού φράχτη
•  Ολοκληρωμένη λύση με δυνατότητα μετακίνησης σε διαφο-

ρετικά σημεία του εργοστασίου 
• Ύψος παλετοποίησης 2 μέτρα
• Εύκολος χειρισμός του συστήματος
• Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών διαστάσεων παλετών
• Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών pattern παλετών
•  Βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας με απαλλαγή των 

εργαζομένων από την βαριά εργασία.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COBOT STANDARD 
PLUS ΤΗΣ GIZELIS ROBOTICS    

Η λύση που πρότεινε η Gizelis robotics αφορά σε  ένα ολοκλη-
ρωμένο ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης, το Cobot Standard 
Plus εξοπλισμένο με έναν συνεργατικό ρομποτικό βραχίονα 
της εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα HC20DT. 
Ένας συνεργατικός βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας έξι βαθμών 
ελευθέριας ειδικός για εφαρμογές που υπάρχει ανάγκη κίνησης 
και συνεργασίας ανθρώπων και ρομπότ. Ο σχεδιασμός του έχει 
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γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων με ειδικές αρθρώσεις 
που δεν επιτρέπουν τον τραυματισμό των εργαζομένων που 
συνεργάζονται με τον βραχίονα. Στο εξοπλισμό του συγκεκρι-
μένου βραχίονα υπάρχει και ένας εσωτερικός ιστός αισθητηρίων 
που δίνει την δυνατότητα της ακαριαίας παύσης λειτουργίας σε 
περίπτωση επαφής με άνθρωπο η κάποιο αντικείμενο. 
Στον επιπλέον εξοπλισμό της συγκεκριμένης λύσης περιλαμβάνονται:
•  Ειδικό σύστημα ανίχνευσης κίνησης εργαζομένων στον φάκε-

λο εργασίας του ρομπότ και προσαρμογή της ταχύτητας του 
ρομπότ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας 

•  Αρπάγη κενού με δυνατότητα ανύψωσης ταυτόχρονα  έως 
και τριών κιβωτίων 

•  Ειδικό SCADA χειρισμού με χρήση HMI υψηλής ευκρίνειας για την 
διεπαφή του χειριστή με το σύστημα την αλλαγή συνταγών , την 
ειδοποίηση βλαβών και την δημιουργία νέων προγραμμάτων 
από το SCADA χωρίς γνώση προγραμματισμού του ρομπότ. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΛΥΣΗΣ COBOT STANDARD PLUS      

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης εγκατάστασης του 
ρομποτικού συστήματος Cobot Standard Plus από την Gizelis 
Robotics. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη 
ρομποτική λύση στην εταιρία Μarvinpac είναι: 
• Αύξηση της παραγωγικότητας 20%. 
• Μείωση σφαλμάτων 90%.
•  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 
•  Μετρήσιμη παραγωγικοί χρόνοι χωρίς απρόβλεπτες διακοπές 

η διακυμάνσεις της ροής της παραγωγής.

Γιώργος Κουτσουδάκης: Η καινοτόμα ρομποτική εφαρμογή 
της Marvipac είναι ένα πραγματικό παράδειγμα πετυχημένης 
υιοθέτησης της ρομποτικής τεχνολογίας που αποσκοπεί στην 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της παραγωγι-
κότητας, την σταθερή χωρίς διακοπές παραγωγική διαδικασία, .

την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Είμαστε ιδιαίτερα 
υπερήφανοι που πετύχαμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες 
μιας βιομηχανικής εγκατάστασης υψηλών προδιαγραφών που 
εδρεύει στην Ελβετία με ένα από τα πιο πετυχημένα προϊόντα 
μας το Cobot Standard Plus.  

Mathieu Couval, Lean & Methods Manager,  Marvinpac:  
Η ολοκληρωμένη εφαρμογή που εγκατέστησε η Gizelis 
Robotics είναι προϊόν λεπτομερούς σχεδιασμού, ουσιαστι-
κής κατανόησης των αναγκών μας και τεχνικής συνεργασίας 
υψηλού επιπέδου. Επιλέξαμε έναν συνεργάτη που βρίσκεται 
δίπλα μας και μας υποστηρίζει με εφαρμογές που προσφέρουν 
ασφάλεια, ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος.   
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