Gizelis Robotics: Η ελληνική εταιρεία
που πρωταγωνιστεί στο smart
manufacturing και οι ροµποτικές
λύσεις σε 50 χώρες

* Δεξιά από τη φωτογραφία (από υπολογιστή) ή στο κάτω µέρος (από κινητό), οι Στόχοι Βιώσιµης
Ανάπτυξης οι οποίοι επιτυγχάνονται από τις ενέργειες

Μισό αιώνα µετά την ίδρυσή της στο Σχηµατάρι Βοιωτίας,
η Gizelis Robotics δεν θυµίζει σε τίποτα εκείνη την οικογενειακή
επιχείρηση που δηµιούργησε ο πατέρας του Ευάγγελου

Γκιζέλη, σηµερινού επικεφαλής της εταιρείας, αφού, έχει
καταφέρει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον
µετασχηµατισµό και την τεχνολογική ενδυνάµωση της
ελληνικής βιοµηχανίας αλλά και να τροφοδοτεί τις πιο
προηγµένες αγορές σε περισσότερες από 50 χώρες.
H αλλαγή σελίδας και η «εκτόξευση» ήρθε όταν µπήκε στη
δουλειά ο γιος του Eυάγγελος, στο τέλος της δεκαετίας του ’90.
Επένδυσε σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανήµατα και πέρασε
από τις µηχανικές πρέσες και ψαλίδια στα πλήρως αυτόµατα
που ελέγχονται από κοµπιούτερ.
Tο 2011 και ενώ η Eλλάδα βυθιζόταν στην ύφεση, έγινε το
επόµενο βήµα. Ο επικεφαλής της αποφάσισε να την µετεξελίξει
από εσωτερική δραστηριότητα, στην ξεχωριστή Gizelis
Robotics. Κατάφερε έτσι να γίνει η µοναδική στην Eλλάδα και
από τις ελάχιστες στην Eυρώπη εταιρείες που
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο του αυτοµατισµού
µε τη χρήση ροµπότ, για µια σειρά από εφαρµογές, όπως
συγκόλληση, παλετοποίηση, µηχανουργική κατεργασία,
εξυπηρέτηση µηχανών, βαφή, λείανση, στραντζάρισµα κ.α.

Δίνει τον παλµό του βιοµηχανικού smart factory µε ροµποτική τεχνολογία

Η Gizelis Robotics αποτέλεσε τον βασικό βραχίονα για τη
δηµιουργία του πρώτου smart factory στην Ελλάδα, καθώς
ήταν εκείνη η οποία εγκατέστησε ολοκληρωµένα συστήµατα
robots και cobots, χρησιµοποιώντας προηγµένους
ροµποτικούς βραχίονες, µε αποτέλεσµα να µεταµορφώσουν
τις παραγωγικές γραµµές του εργοστασίου της ελληνικής
εταιρίας κατασκευής ηλιακών θερµοσιφώνων Calpak.
Πέτυχε ουσιαστικά στην 1η φάση του έργου την
αυτοµατοποίηση της γραµµής κατασκευής boilers µε την
τµηµατική εισαγωγής ροµποτικών βραχιόνων. Στη συνέχεια
αυτοµατοποιήθηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης συγκόλλησης,
διακίνησης και συναρµολόγησης. Ακολούθησε, η πλήρης
αυτοµατοποίηση της δεύτερης γραµµής παραγωγής ηλιακών
συλλεκτών µε εισαγωγή νέων ροµποτικών βραχιόνων.

Το αποτέλεσµα της αυτοµατοποίησης ήταν η βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων (συγκολλήσεις, ποιότητα
συναρµολόγησης), η κάθετη αύξηση της παραγωγικότητας, η
µείωση της έντασης εργασίας στις χειρωνακτικές εργασίες, η
σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και η ευελιξία
στην παραγωγή νέων προϊόντων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Gizelis Robotics συνέβαλε ουσιαστικά
στο πρώτο 4G/LTE campus network (ιδιωτικό δίκτυο) στην
Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της συνεργασίας στο εργοστάσιο
της Calpak µε την COSMOTE και την Ericsson.
Το πρώτο αυτόνοµο «Made in Greece» ροµπότ απολύµανσης

Η καινοτοµία της χρονιάς είναι ροµποτική και είναι ελληνική και
ανταποκρίνεται στις επείγουσες υγειονοµικές συνθήκες της
πανδηµίας και όχι µόνο. Προέρχεται από τη Gizelis Robotics, η
οποία κατασκεύασε το πρώτο αυτόνοµο ελληνικό ροµπότ
απολύµανσης µε τεχνολογία εκνέφωσης για εξουδετέρωση
µικροβίων, ιών, βακτηρίων και Covid-19.
Το πρώτο «Made in Greece» αυτοκινούµενο συνεργατικό
robot έχει κατασκευαστεί ειδικά για να απολυµαίνει εταιρικούς
χώρους, εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες, αποθήκες, εργοστάσια,
κέντρα διανοµής, αεροδρόµια και υγειονοµικούς χώρους.
To RobotSafe™ είναι µια απάντηση στην πανδηµία αλλά και
στις αυξηµένες προκλήσεις µολύνσεων του σήµερα. Έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραµένουν
λειτουργικές µε στόχο την αποτελεσµατική απολύµανση των
χώρων των εργαζοµένων που αποτελούν την κινητήρια
δύναµη των επιχειρήσεων.
Επέκταση του δικτύου της στη Γερµανία

Λίγο πριν την εκπνοή του 2020, η διοίκηση της εταιρείας
κατάφερε να επεκτείνει το δίκτυο σε γερµανικό έδαφος,
ανεβάζοντας ταχύτητα στην εξωστρέφειά της.
Οι ροµποτικές εφαρµογές και τεχνολογικές λύσεις που έχει
αναπτύξει για τις εξειδικευµένες ανάγκες των κλάδων της
µεταποίησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των

ταχυµεταφορών, τροφίµων & ποτών, ζυθοποιιών, χηµικών και
του ευρύτερου παραγωγικού κλάδου (Manufacturing) θα
προσφέρονται και θα υποστηρίζονται στην Γερµανική αγορά.
Η επέκταση της Gizelis Robotics στην ιδιαίτερα απαιτητική
τεχνολογικά αγορά της Γερµανίας επικυρώνει την αξιοπιστία,
την ποιότητα και την τεχνολογική αξία των προϊοντικών
εφαρµογών και λύσεων της.
Βραβείο Manufacturing Excellence Awards 2020

Τον Δεκέµβριο, η Gizelis Robotics απέσπασε το Χρυσό Βραβείο,
στα βραβεία αριστείας της ελληνικής βιοµηχανίας, στην
κατηγορία «καλύτερη νέα εταιρεία µεταποίησης» για τα
σύγχρονα ροµποτικά συστήµατα που έχει αναπτύξει και το
Ασηµένιο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτοµία και
δηµιουργικότητα» για την καινοτόµα εφαρµογή συγκόλλησης
για προετοιµασία πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού
αερίου.
Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν µια ακόµη αναγνώριση της
εταιρίας για το υψηλό επίπεδο καινοτοµίας και των κορυφαίων
ροµποτικών εφαρµογών και τεχνολογικών λύσεων που έχει
αναπτύξει και που απαντούν στις εξειδικευµένες ανάγκες των
κλάδων της µεταποίησης και του ευρύτερου παραγωγικού
κλάδου (Manufacturing), στο πλαίσιο και του Industry 4.0.
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