
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Drop-Ν. ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ ΑΕ στην προσπάθεια της να δηµιουργήσει 
νέα καινοτόµα και ποιοτικά προϊόντα  αναζήτησε στην Gizelis 
Robotics µια ολοκληρωµένη ροµποτική λύση συγκόλλησης η 
οποία να ικανοποιεί τα εξής:

• Συγκόλληση περίπλοκων γεωµετριών
• Βελτιστοποίηση της ποιότητας συγκόλλησης 
• Ευελιξία συγκόλλησης για µικρές και µεγάλες γεωµετρίες
• Εύκολος χειρισµός του συστήµατος
• Γρήγορος προγραµµατισµός  
• Μικρό χωροταξικό αποτύπωµα
• Λιγότερη τακτική συντήρηση
• Βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας µε απαλλαγή των          
  εργαζοµένων από την επικίνδυνη ανθυγιεινή εργασία.

Η ΛΥΣΗ

Η λύση που πρότεινε  η εταιρία GIZELIS ROBOTICS αφορά το προϊόν R WELD 2, ένα ολοκληρωµένο ροµποτικό σύστηµα 
συγκόλλησης, εξοπλισµένο µε έναν ροµποτικό βραχίονα της εταιρίας Yaskawa, µε έξι βαθµούς  ελευθερίας, εξειδικευµένο για 
εφαρµογές συγκόλλησης. Στην συγκεκριµένη λύση προστέθηκαν και δυο ειδικά περιστρεφόµενα τραπέζια συγκόλλησης 
συγχρονισµένα µε τον ροµποτικό βραχίονα.

SOLUTION STUDY
DROP KIOSIDIS
Τα υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένα 
προϊόντα βρίσκουν εφαρµογή στη:

• Γεωργία (άρδευση και υδρολίπανση)
• Βιοµηχανία
• Ύδρευση.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ DROP-Ν. 
ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ ΑΕ

Η εταιρεία Drop-Ν. ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ ΑΕ, από το 1971, προσφέρει
ολοκληρωµένες λύσεις φίλτρανσης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
έκτασης 6000τ.µ. στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, κατασκευάζει
συστήµατα φίλτρανσης νερού, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες,
πριν και µετά την άντληση.  Η εταιρεία στοχεύει στη διαρκή
επιµόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού της, στη
βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο
σχεδιασµό και στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων µε την
χρήση νέων καινοτόµων τεχνολογιών.

Ένας βιοµηχανικός ροµποτικός βραχίονας έξι 
βαθµών ελευθέριας ειδικός για εφαρµογές 
συγκόλλησης. Ο σχεδιασµός του έχει βασισθεί 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγής, µιας 
και η φιλοσοφία της τοποθέτησης του κινητήρα - 
µειωτήρα κατευθείαν στο σηµείο κίνησης  
επιτρέπει τη σηµαντική µείωση του κόστους 
συντήρησης.

Στην συγκεκριµένη λύση προστέθηκαν και δυο 
ειδικά περιστρεφόµενα τραπέζια συγκόλλησης 
συγχρονισµένα µε τον ροµποτικό βραχίονα.

Βελτιστοποίηση της ποιότητας συγκόλλησης

Ευελιξία συγκόλλησης για µικρές και µεγάλες  
γεωµετρίες καθώς στα περιστρεφόµενα τραπέζια έχει 
προστεθεί ειδικός µηχανισµός µεταβαλλόµενου µήκους

H ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
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https://www.youtube.com/watch?v=eT8g_I7NAEw

