
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

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         
    προστατευτικού φράχτη
• Ολοκληρωµένη λύση µε δυνατότητα µετακίνησης σε     
     διαφορετικά 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

Η λύση που πρότεινε η Gizelis Robotics αφορά σε ένα ολοκληρωµένο 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 ελευθερίας ειδικός για εφαρµογές που υπάρχει ανάγκη κίνησης και 
συνεργασίας ανθρώπων και ροµπότ. 
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 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 
αυστηρά όλα τα Standards 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.

Ένας συνεργατικός βιοµηχανικός ροµποτικός 
βραχίονας έξι βαθµών ελευθερίας ειδικός για 
εφαρµογές που υπάρχει ανάγκη κίνησης και 
συνεργασίας ανθρώπων και ροµπότ. Ο 
σχεδιασµός του έχει γνώµονα την ασφάλεια των 
εργαζοµένων µε ειδικές αρθρώσεις που δεν 
επιτρέπουν τον τραυµατισµό των εργαζοµένων 
που συνεργάζονται µε τον βραχίονα. Στο 
εξοπλισµό του συγκεκριµένου βραχίονα υπάρχει 
και ένας εσωτερικός ιστός αισθητηρίων που δίνει 
την δυνατότητα της ακαριαίας παύσης 
λειτουργίας σε περίπτωση επαφής µε άνθρωπο η 
κάποιο αντικείµενο. 

Ειδικό σύστηµα ανίχνευσης κίνησης εργαζοµένων στον 
φάκελο 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 
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