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Η εφαρμογή της



Gizelis S.A – Gizelis Robotics S.A.

• Ιστορία 50 ετών στην 

υπηρεσία της ελληνικής 

βαριάς βιομηχανίας

• Κατασκευαστής 

μηχανημάτων 

ελασματουργίας

• Εξαγωγές προϊόντων σε 55 

χώρες ανά την υφήλιο.



Gizelis S.A. 50 χρόνια ιστορία. Εξαγωγές σε 55 χώρες



Η Gizelis Robotics 

• Παροχή tailored – made λύσεων 

αυτοματισμού με ρομποτική τεχνολογία

• Ολοκληρωμένη υποστήριξη βασισμένη 

στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσία μας

• Εφαρμογή της συσσωρευμένης 

εμπειρίας 50 ετών σε συνδυασμό με τις 

νέες τεχνολογίες.



Τα βήματα μιας ελληνικής βιομηχανίας προς το industry 4.0

Πριν μία δεκαετία...



Η δική μας προσέγγιση

• Τμηματική εισαγωγή τεχνολογίας

• Ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας στην 

υπάρχουσα υποδομή.

• Μείωση δύσκολων επικίνδυνων και 

βαριών χειρωνακτικών εργασιών.

• Ευκολότερη αποδοχή από τους 

εργαζόμενους.



Το ταξίδι μιας ελληνικής εταιρείας προς την εποχή του industry 4.0

Τι προσέφερε σαν λύση η GRB: 

• Αύξηση της παραγωγικότητας. 

• Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων.

• Αύξηση της ασφάλειας

• Χρήση του υπάρχοντος προσωπικού για τις νέες 

τεχνολογίες (ρομποτικές και λογισμικό)



Α’ Φάση

• Αυτοματοποίηση γραμμής κατασκευής boilers με 

τμηματική εισαγωγής 5 ρομποτικών βραχιόνων.

• Αυτοματοποιήθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης 

συγκόλλησης, διακίνησης και συναρμολόγησης

• Ελαχιστοποίηση χειρωνακτικών εργασιών.



Άμεσα οφέλη

• Αύξηση της ποιότητας. 

• Βελτίωση των χαρακτηριστικών των συγκολλήσεων.

• Επαναληψιμότητα.

• Σημαντικότατη αύξηση παραγωγικότητας >50%.

• Μείωση εξάρτησης από ανθρώπινους παράγοντες 

(κόπωση, καταπόνηση από ακτινοβολία κλπ).

• Εργαλείο marketing προς τους πελάτες.



Τα βήματα μιας ελληνικής βιομηχανίας προς το industry 4.0

Πριν λίγους μήνες...



Β’ Φάση

• Πλήρης αυτοματοποίηση δεύτερης 

γραμμής παραγωγής ηλιακών συλλεκτών

με εισαγωγή 5 νέων ρομποτικών 

βραχιόνων.

• Από τη διαμόρφωση του πανέλου μέχρι 

την ολοκληρωμένη συναρμολόγηση η 

διαδικασία έγινε πλήρως 

αυτοματοποιημένη.



Η πλήρως αυτοματοποιημένη με ρομπότ νέα γραμμή



Η πλήρως αυτοματοποιημένη με ρομπότ νέα γραμμή



Η πλήρως αυτοματοποιημένη με ρομπότ νέα γραμμή



Γ’ Φάση: Smart Factory:  Η διακίνηση της πληροφορίας στην παραγωγή

• Επικοινωνία μηχανημάτων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον 

υπεύθυνο παραγωγής. 

• Online ενημέρωση μέσω Internet (ΙοΤ) για συνθήκες 

παραγωγής, αιτία σταματήματος κλπ.

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μηχανημάτων, ρομποτικών 

βραχιόνων, μεταφορικών μηχανημάτων (AGVs) κλπ.

• Αποθήκευση στατιστικών δεδομένων παραγωγής.



Γ’ Φάση: Industry 4.0 Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων παραγωγής

Πού χρησιμεύουν τα δεδομένα;

• Προληπτική συντήρηση.

• Ενημέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Αυτόματη παραγγελία α’ υλών.

• Ευελιξία γραμμής για παραγωγή νέου τύπου 

προϊόντος (Built to order).



Αποτελέσματα

• Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων 

(συγκολλήσεις, ποιότητα συναρμολόγησης)

• Κάθετη αύξηση της παραγωγικότητας (60%

στην Α φάση, 20-25% στην Β φάση)

• Μείωση κατά 85% της έντασης εργασίας στις 

χειρωνακτικές εργασίες

• Σημαντική βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας.

• Ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας σε νέα 

προϊόντα.

• Δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές.



Αποτελέσματα

• Φιλικό περιβάλλον χειρισμών 

που μπορεί να διαχειριστεί το 

υπάρχον προσωπικό.

• Αποδοχή και υιοθέτηση των 

αλλαγών από τους χειριστές των 

γραμμών παραγωγής.

• Εξαιρετικό εργαλείο marketing.

• Αύξηση θέσεων εργασίας.



Αποτελέσματα
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας


