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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ιδιαίτερα σημαντικές και τεχνολογικά ουσιαστικές λύσεις ρομποτικής παλετοποίησης για την 
Ελληνική βιομηχανία 
 
Με βασικό πυλώνα την ανάπτυξη νέων προϊόντων, παρουσιάζουμε στην Ελληνική αγορά νέα, καινοτόμα 
προϊόντα που έρχονται να απαντήσουν με κάθετο και συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες ανάγκες 
των βιομηχανιών, εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας, ταχυμεταφορών, τροφίμων & ποτών, ζυθοποιιών, 
χημικών και ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου (Manufacturing) κ.α.  
 
‘Η νέα σειρά προϊόντων της Gizelis Robotics αποτελεί ορόσημο για την εταιρία μας. Είναι το αποτέλεσμα 
έρευνας και ανάπτυξης ρομποτικών συστημάτων που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
βιομηχανίας εντός και εκτός συνόρων στο πλαίσιο του Industry 4.0. Σημαντικοί παράγοντες για την 
επιβίωση μιας επιχείρησης σήμερα είναι ο αυτοματισμός των διαδικασιών, η εξοικονόμηση κόστους και 
η ταχύτητα παραγωγής. Η Gizelis Robotics θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική ανακοινώνοντας σύντομα, 
περισσότερα καινοτόμα προϊόντα για διαφορετικούς κλάδους και ανάγκες.’ Ευάγγελος Γκιζελής, Founder 
& CEO, Gizelils Robotics. 
 
Τα προϊόντα αναλυτικά: 
 

1. Gizelis Robotics NEW Palletizing series - Cell Pal Series© 
 

 Cell Pal Boxy© - Προσιτό και ευέλικτο κελί παλετοποίησης κουτιών 

 Cell Pal Dual© - Ευέλικτο κελί παλετοποίησης κουτιών σε 2 θέσεις 

 Cell Pal Over/Under© - Κελί παλετοποίησης κουτιών αυτόματης λειτουργίας με ημιαυτόματη 
τροφοδοσία παλετών 

 Cell Pal Ultimate© - Κελί παλετοποίησης κουτιών πλήρους αυτόματης λειτουργίας και 
τροφοδοσία παλετών 

  
2. Gizelis Robotics Cobot Pal Standard© for Tight Spaces 

 

 Cobot Standard Basic© - Ευέλικτο Συνεργατικό, μεταφερόμενο και ασφαλές σύστημα 
παλετοποίησης για κιβώτια έως 8kg 

 Cobot Standard Plus© - Ευέλικτο Συνεργατικό μεταφερόμενο και ασφαλές σύστημα 
παλετοποίησης για κιβώτια έως 18kg 
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3. Gizelis Robotics Air Grip Robo Cell© - Ολοκληρωμένη λύση εγκιβωτισμού και παλετοποίησης 

μπουκαλιών  
 

4. Gizelis Robotics Bag Palletizing Cell© - Ολοκληρωμένη λύση παλετοποίησης σάκων 20 – 50kg με 
αρπάγη Bag Gripper© ή Fork Gripper© 

 
5. Gizelis Robotics Pallet Destacker© - Αυτόματος τροφοδότης παλετών για ρομποτικά συστήματα 

παλετοποίησης 
 
Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Λάγιο, CTO, Gizelis Robotics, ‘H ολοένα αυξανόμενη ζήτηση πελατών μας 
στην ελληνική, ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια αγορά, που προσβλέπουν στον άμεσο εκσυγχρονισμό της  
παραγωγή τους με προϊόντα και συνολικές λύσεις παλετοποίησης, ώθησε την εταιρία μας στη δημιουργία 
νέων, τεχνολογικά άρτιων προϊόντων ρομποτικής παλετοποίησης. Η τεχνογνωσία της εταιρίας μας με 
εφαρμογές σε πελάτες διαφορετικών κλάδων και αναγκών βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και για 
αυτό θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις βέλτιστες ρομποτικές  λύσεις στην γενική βιομηχανία, 
μειώνοντας το χρόνο παράδοσης των προϊόντων τους ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε την ταχύτητα και 
αξιοπιστία της σύγχρονης παραγωγής τους’’. 
 
Η Gizelis Robotics παρέχει τόσο μοναδικές και κατ’ απαίτηση ρομποτικές λύσεις όσο και συνδυαστικές 
λύσεις ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελληνική βιομηχανία και αγορές του εξωτερικού. Το 
επόμενο άμεσο διάστημα θα παρουσιαστούν νέες σειρές προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
 
Website link – www.grobotics.eu   

YouTube link - https://youtu.be/YcuiZnRXxNM 
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