Η Gizelis Robotics δίνει τον παλµό του
βιοµηχανικού smart factory µε
ροµποτική τεχνολογία

Η Gizelis Robotics συνεισφέρει ενεργά στην τεχνολογική ενδυνάµωση της Ελληνικής
βιοµηχανίας µε σύγχρονα ροµποτικά συστήµατα και εφαρµογές. Στην εποχή
του Industry 4.0 και του Smart Manufacturing εισήλθε πλέον ο συνεργάτης µας και
ελληνική εταιρία κατασκευής ηλιακών θερµοσιφώνων Calpak. Το εργοστάσιο της
είναι το 1ο έξυπνο -πλήρως αυτοµατοποιηµένο- εργοστάσιο της εταιρίας και ένα από
τα ελάχιστα "smart factories" στη χώρα µας. Η Gizelis Robotics είναι ο βασικός
συνεργάτης της εταιρίας στην υλοποίηση του οράµατος της να αναβαθµίσει την
παραγωγική της µονάδα. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα robots και cobots που

εγκατέστησε η Gizelis Robotics, χρησιµοποιώντας προηγµένους ροµποτικούς
βραχίονες, κυριολεκτικά µεταµόρφωσαν τις παραγωγικές γραµµές του εργοστασίου.
H Gizelis Robotics πέτυχε 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. Η
COSMOTE ανέλαβε την ενσωµάτωση (integration) στο δίκτυο των συνδεδεµένων
ροµποτικών µηχανηµάτων της Gizelis Robotics και των augmented reality (AR)
εφαρµογών της εταιρίας PTC για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων που
παράγονται από τους ροµποτικούς µηχανισµούς, διαµορφώνοντας ένα
ολοκληρωµένο οικοσύστηµα αυτοµατοποίησης της παραγωγής. Έτσι το εργοστάσιο
αυξάνει και βελτιστοποιεί την παραγωγή, επιτυγχάνοντας παράλληλα λιγότερες
διακοπές στη λειτουργία της και χαµηλότερο κόστος.
Ο κ. Ευάγγελος Γκιζελής, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Gizelils Robotics σηµειώνει: "Η
Gizelis Robotics συνεισφέρει δυναµικά µε την τεχνογνωσία της στη δηµιουργία ‘Smart
Factory’ στο πλαίσιο του smart manufacturing στην Ελληνική και διεθνή βιοµηχανία.
Το 1ο ‘έξυπνο’ εργοστάσιο της Calpak στην Ελλάδα έγινε πραγµατικότητα µέσα από
ένα πολυσύνθετο ροµποτικό έργο. Με τη χρήση robots και cobots οι κατασκευαστές
θα αξιοποιούν και ταυτόχρονα θα επωφελούνται από το συνδυασµό του machine
learning, του εξειδικευµένου λογισµικού, των big data και τη ροµποτική για σταδιακή
µετάβαση σε νέα, πρωτοφανή επίπεδα αποτελεσµατικότητας και
ανταγωνιστικότητας".
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