
Η λύση που πρότεινε  η Gizelis Robotics αφορά ένα ολοκλη-
ρωμένο ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων 
- το Triple Pall - εξοπλισμένο με έναν ρομποτικό βραχίονα της 
εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα MPL80. Ένας 
βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας πέντε βαθμών ελευθέριας 
ειδικός για απαιτητικές εφαρμογές παλετοποίησης που απαιτούν 
περισσότερους από τέσσερις άξονες. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

Η βιομηχανία τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων κατεψυγμένης 
ζύμης, υποστηρίζοντας την αγορά Food Service αλλά και την 

αγορά της λιανικής. Η δομή λειτουργίας της εταιρείας, στηρίζεται 
στην παραγωγική μονάδα που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης, (σε ιδιόκτητο χώρο 30.850 τ.μ.) και υποστηρίζεται 
από ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων που τροφοδοτείται από ιδι-
όκτητο στόλο αυτοκινήτων, τρία υποκαταστήματα (Αθήνα, Πάτρα, 
Ιωάννινα), αλλά και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ λόγω της αυξανόμενης 
ζήτησης των προϊόντων της ζήτησε από την Gizelis Robotics μια 
λύση η οποία να ικανοποιεί τα εξής:
•  Αύξηση της παραγωγικότητας  
•  Μείωση του ανθρώπινου λάθους που οδηγεί σε καταστροφή 

των προϊόντων 
•  Εύκολος χειρισμός του συστήματος
•  Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών διαστάσεων παλετών 

και χαρτοκιβωτίων 
•  Ευελιξία στην επιλογή διαφορετικών pattern παλετών
•  Μικρό χωροταξικό αποτύπωμα
•  Λιγότερη τακτική συντήρηση
•  Βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας με απαλλαγή των 

εργαζομένων από την βαριά εργασία
•  Διαχείριση τριών γραμμών διαφορετικών χαρτοκιβωτίων από 

έναν ρομποτικό βραχίονα 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  TRIPLE PAL     

Η λύση που πρότεινε  η Gizelis robotics αφορά σε ένα ολοκλη-
ρωμένο ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων με 
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δυνατότητα διαχείρισης τριών γραμμών διαφορετικών προϊό-
ντων, το Triple Pall εξοπλισμένο με έναν ρομποτικό βραχίονα της 
εταιρίας Yaskawa και συγκεκριμένα τον βραχίονα MPL80. Ένας 
βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας πέντε 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.  

Η λειτουργία του συστήματος είναι εξαιρετικά απλή. Αρχικά ο 
χειριστής τροφοδοτεί το σύστημα με άδεια παλέτα τοποθετώντας 
την σε ειδικές βάσεις (υπάρχουν 3 σε κάθε κελί). Έπειτα ο χειριστής 
επιλέγει το πρόγραμμα παραγωγής για κάθε γραμμή και εκκινεί την 
αυτόματη λειτουργία του συστήματος. Το ρομπότ παραλαμβάνει 
το χαρτοκιβώτιο με ειδική αρπάγη και το τοποθετεί σε κατάλληλη 
θέση πάνω στην κάθε παλέτα. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται έως .

ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα παραγωγής.
Στον συγκεκριμένο βραχίονα προστέθηκε μια ρομποτική αρπάγη 
κενού η οποία έχει την δυνατότητα να:
• Μεταφέρει χαρτοκιβώτια διαφορετικών μεγεθών και βάρους
•  Έχει την δυνατότητα τοποθέτησης διαχωριστικών παλέτας 

ανά επίπεδο 
 
Η ρομποτική λύση Triple Pall αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης χαρτοκιβωτίων, το οποίο περιλαμβάνει: 
•  Ρομποτικό βραχίονα MPL80 ή PL190 με δυνατότητα παλετο-

ποίησης 180cm ή 240cm αντίστοιχα  
•  Αρπάγη κενού με δυνατότητα μεταφοράς χαρτοκιβωτίων και 

διαχωριστικών παλέτας 
•  Ειδικό Software offline προγραμματισμού με δυνατότητα προ-

γραμματισμού νέων προϊόντων και παλετών χωρίς την ανάγκη 
παύσης της παραγωγής η γνώσης προγραμματισμού ρομπότ   

•  Διάταξη ασφαλείας με φράχτη ασφαλείας, φωτοκουρτίνες 
και safery controller

•  Ειδικό SCADA με χρήση HMI υψηλής ευκρίνειας για την διε-
παφή του χειριστή με το σύστημα την αλλαγή συνταγών και 
την ειδοποίηση βλαβών.
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΛΥΣΗΣ TRIPLE PALL    

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάσταση του ρομποτικού 
συστήματος από την εταιρία Gizelis Robotics, η εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ πέτυχε:

•  Αύξηση της παραγωγικότητας 45%
•  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 δια-

κοπές η διακυμάνσεις της ροής της παραγωγής. 
 

Γεώργιος Κουτσουδάκης – Gizelis Robotics: Η ρομποτική 
εφαρμογή Triple Pall της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
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. H καινοτόμα σχεδίαση 
του Triple Pall μας επιτρέπει να διαχειριστούμε ταυτόχρονα 3 
γραμμές παραγωγής σε ένα μικρό χωροταξικό αποτύπωμα 
δίνοντας στους πελάτες μας την ευελιξία του χώρου.

Μιχαήλ Αραμπατζής - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 
Αναζητήσαμε μια λύση διαχείρισης τριών γραμμών παραγωγής 
ταυτόχρονα σε ένα μικρό χωροταξικό αποτύπωμα. 
Η λύση της Gizelis Robotics καλύπτει τις προδιαγραφές του 
χώρου που είχαμε διαθέσιμο και μας έδωσε το πλεονέκτη-
μα του offline προγραμματισμού καθώς υπάρχουν συνεχής 
αλλαγές στα προϊόντα και πλέον δεν απαιτείται παύση της 
παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε αλλαγή. 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Gizelis Robotics είναι το after 
sales service καθώς η εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη με 
βάση την Βόρεια Ελλάδα κάτι που για μια εταιρία τροφίμων 
όπως εμείς έχει μεγάλη σημασία. 

+30 2262057199 info@grobotics.eu grobotics.eu
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