
Η λύση που πρότεινε η Gizelis Robotics αφορά στην εγκατάστα-
ση ρομποτικού palletizer σε πέντε (5) συσκευαστικές μηχανές 
στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου της εταιρίας 
στα Τρίκαλα. Το σύστημα έχει την δυνατότητα διαχείρισης 48 
διαφορετικών προϊόντων με δυνατότητα πολλών περισσότερων 
και παραδίδει στην έξοδο του 32 παλέτες ανά ώρα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή 
επιχείρηση 3ης γενιάς, που δραστηριοποιείται στον τομέα 
των γαλακτοκομικών προϊόντων συνεχίζοντας την αδιάκοπη 
λειτουργία της με προσφορά στην ελληνική οικονομία και στην 
πρωτογενή παραγωγή. Έχει παρουσία τόσο στην ελληνική 
αγορά όσο και σε 47 χώρες του εξωτερικού.

Σημαντικό ρόλο αποτελεί η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προ-
ϊόντων. Συνδυάζοντας τις εξαίρετες πρώτες ύλες, την υψηλή 
τεχνολογία, τις αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στην παραγωγή καθώς και το μεράκι 800 εργαζομένων, η 
εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά γαλακτοκομικών 
προϊόντων με την αυθεντική παραδοσιακή γεύση, τα οποία 
έχουν κατακτήσει τις καρδιές των καταναλωτών.
Παράλληλα, για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι μιας μακροχρόνιας 
στρατηγικής. Χαρακτηριστικά, είναι η μοναδική γαλακτοκομική 
εταιρεία στην Ν.Α. Ευρώπη που έχει εγκαταστήσει ολοκληρω-
μένο συγκρότημα επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβά-
νοντας μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Πιο συγκεκριμένα, η 
εγκατάσταση της παραγωγής βιοαερίου αποτελεί μια καινοτόμα 
επένδυση, μοναδική στην Ευρώπη στο χώρο της γαλακτοκο-
μίας, αξίας 10 εκ. ευρώ, που στοχεύει στην αποτελεσματική 
επεξεργασία όλων των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν 
από τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου.
H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. πιστή στις αξίες της 
σχεδιάζει, επενδύει και καινοτομεί με σκοπό την αειφόρο 
ανάπτυξη αποδίδοντας αξία στους μετόχους, τους εργαζόμε-
νους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους καταναλωτές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΛΎΣΗ

Η παραγωγική διαδικασία που έχει αναλάβει ο εξοπλισμός του 
έργου αφορά στην αυτόματη διακίνηση στοιβών χαρτόδισκων 
γιαούρτης από πέντε γραμμές παραγωγής, την ομαδοποίηση τους 
σε διαστάσεις παλέτας, την παλετοποίηση τους και διακίνηση έτοιμης 
παλέτας στην έξοδο του συστήματος. Το σύστημα περιλαμβάνει 
γραμμές διακίνησης προϊόντος και παλέτας, πέντε αναβατόρια 
προϊόντος, πέντε πάγκους ομαδοποίησης προϊόντων, τρία ρομπότ 
παλετοποίησης 500 κιλών, 3 αρπάγες μοναδικής σχεδίασης για 
layer palletizing, δύο αυτόματους τροφοδότες άδειων παλετών, 
βαγόνι τροφοδοσίας άδειας παλέτας, τρία συστήματα τροφοδοσίας 
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ενδιάμεσων χαρτονιών, πασαρέλες πρόσβασης συντήρησης 
καθώς και συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας τα οποία 
εγγυόνται απόλυτο βαθμό ασφάλειας των χειριστών.
Το σύστημα έχει την δυνατότητα διαχείρισης 48 διαφορετικών 
προϊόντων με δυνατότητα πολλών περισσότερων και παραδίδει 
στην έξοδο του 32 παλέτες ανά ώρα. Η διαχείριση της παραγωγής 
πραγματοποιείται από λογισμικό που ανέπτυξε η  Gizelis Robotics, το 
οποίο είναι πολύ φιλικό στον χειριστή και προσδίδει πλήρη έλεγχο 
επί της παραγωγικής διαδικασίας, παράγοντας δεδομένα παραγωγής 
και λεπτομερές KPI reporting. Απαιτείται 1 χειριστής–επόπτης ανά 
βάρδια για την τροφοδοσία του συστήματος με υλικά συσκευασίας 
και την γενική παρακολούθηση του συστήματος. Τα υλικά κατασκευής 
που χρησιμοποιήθηκαν είναι “food grade”, ανοξείδωτες κατασκευές  
απολύτως συμβατά με προδιαγραφές βιομηχανίας τροφίμων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ   

Το ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης χαρτόδισκων γιαούρτης της 
Gizelis Robotics, αποτελεί μια προηγμένη τεχνική και τεχνολογική 
λύση στην παραγωγική διαδικασία προσδίδοντας αξιοπιστία, ευελι-
ξία σε μελλοντικές ανάγκες παραγωγής προϊόντων με διαφορετική 
συσκευασία, αύξηση της παραγωγικότητας, σταθεροποίηση της 
ποιότητας της τελικής συσκευασίας, καθώς και ανεξαρτητοποίηση 
στη δημιουργία των συνταγών παραγωγής. Ένα έργο υψηλών 
προδιαγραφών (large scale project) με user-friendly λογισμικό δι-
αχείρισης (που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από Gizelis Robotics), 
έδωσε λύσεις  σε θέματα στενότητας στο χώρο παραγωγής, και μια 
βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική λύση, μέσω της εξαιρετικής 
μείωσης του scrap των υλικών συσκευασίας & προϊόντων!.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ    

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ μπορούν και παράγουν με 
το ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης της Gizelis Robotics 48 
διαφορετικά προϊόντα και έχουν την δυνατότητα για τη διαχεί-
ριση νέων προϊόντων. Παράγουν στην έξοδο του συστήματος 
32 παλέτες ανά ώρα, με απόλυτη παλετοποίηση και σταθερό 
ποιοτικό αποτέλεσμα. Η λεπτομερής και σύγχρονη σχεδίαση του 
συστήματος επέτρεψε στην εταιρεία να συνεχίσει με αρμονία την 
τροφοδοσία υλικών συσκευασίας σε υφιστάμενο εξοπλισμό και 
οι χειριστές που βρίσκονται στον παραγωγικό χώρο μπορούν να 
κινούνται με απόλυτη ασφάλεια και ελευθερία.
Για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα βιομηχανικού σχε-
διασμού της Gizelis Robotics μελέτησε τον διαθέσιμο χώρο και 
εκμεταλλεύτηκε πλήρως το επιτρεπόμενο ύψος τοποθετώντας 
το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος σε ύψος τριών μέτρων. 
Με αυτό τον τρόπο οι παραγωγικές διαδικασίες εκτελέστηκαν 
στον ίδιο χώρο καθ’ ύψος χωρίς να προκληθούν δυσκολίες ή 
αλλαγές επί της ροής παραγωγής.

OΦΕΛΗ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ     

Με την επιτυχημένη εγκατάσταση και ενσωμάτωση του 
συστήματος η Gizelis Robotics κατάφερε να προσφέρει μια 
τεχνική λύση που προσδίδει αξιοπιστία στην παραγωγική 
διαδικασία, ευελιξία σε μελλοντικές ανάγκες παραγωγής 
προϊόντος με διαφορετική συσκευασία ή/και διάταξη επί 
του χαρτόδισκου, ανεξαρτητοποίηση στη δημιουργία νέων 
συνταγών παραγωγής, χωρίς ανάγκη παρέμβασης τεχνικών 
της Gizelis Robotics, αύξηση παραγωγής και σταθεροποίηση 
της ποιότητας της τελικής συσκευασίας.
Παράλληλα, επετεύχθη δραστική μείωση του παραγωγικού 
κόστους της γραμμής και εξαιρετική μείωση του scrap υλικών 
συσκευασιών και προϊόντος. Δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες 
αυτόματης παραγωγής αναλύσεων σημαντικών δεικτών KPIs.
Το προσωπικό της εταιρείες εκπαιδεύτηκε πλήρως στο χειρισμό 
νέων τεχνολογιών ρομποτικής και απέκτησε νέες δεξιότητες 
και γνώσεις σύγχρονων μέσων παραγωγής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ πέτυχε τους στόχους της 
με την ένταξη του νέου συστήματος, διεύρυνε τον βαθμό 
αυτοματισμού του εργοστασίου του καθώς και τον έλεγχο 
των παραγωγικών διαδικασιών.
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