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Είμαστε ο κορυφαίος Integrator συστημάτων 

ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού 

υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας με 

κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες. 

Ανήκουμε στις top 5 νεοσύστατες ρομποτικές 
εταιρίες του κόσμου για βιομηχανικές 
εφαρμογές, ανάμεσα σε περίπου 600 
επιχειρήσεις. 

GIZELIS ROBOTICS: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ 



Παράγουμε πρωτοποριακή -made in Greece- 

ρομποτική τεχνολογία αιχμής που αναγνωρίζεται 

Με νέα στελέχη και με συνεχείς επενδύσεις ενισχύουμε 

την οργάνωσή μας. Η εταιρία μας διαθέτει μια έμπειρη 

ομάδα μηχανικών και εξειδικευμένων αυτοματιστών, 

που αναπτύσσει διαρκώς ολοκληρωμένες λύσεις 

«smart manufacturing» κάνοντας πράξη τον ψηφιακό 

παραγωγικό μετασχηματισμό. 

GIZELIS ROBOTICS: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ 

GIZELIS ROBOTICS: ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 



GIZELIS ROBOTICS:  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

RESEARCH            ROBOTICS DISTRIBUTION 

 

CONSULTING CLUSTERS 

Private network for Industry 4.0 

(Ericcson, Cosmote, OTE, PTC Calpac) 

 INNOVATION CLUSTER 

HFAISTOS CLUSTER 

 



Industrial Verticals 

Pharmaceutical 

 

 

 

 

Food FMCG 

 

 

 

 

 

Metals Processing 

 

 

 

 

Consumer Goods 

 

 

Autonomous Guided Vehicles 

Packaging and Palletizing Cells 

 

 

 

 

Palletizing Cells 

 

 

 

 

 

Welding Cells 

 

 

 

Bending, Welding, Assembly 

Palletizing Cells 

 

 

Indicative Customers 

Robotics Application 

GIZELIS ROBOTICS: MARKET SEGMENTATION - INDUSTRIAL VERTICALS 



Indic GIZELIS ROBOTICS: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 



Industry 4.0 & Internet of Things (IIoT) – Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

INDUSTRY 4.0 | SMART FACTORY 
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή της τέταρτης βιομηχανικής 

επανάστασης το λεγόμενο «Industry 4.0» ή «Smart Factory». Η 

σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία εφαρμόζει έντονη ψηφιοποίηση, 
δικτύωση και διασύνδεση διακριτών ή κατασκευαστικών διαδικασιών, 
μηχανημάτων, logistics και αλυσίδας εφοδιασμού. Σε αυτήν τη 

σύγχρονη εποχή, η ρομποτική τεχνολογία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, ικανοποιεί τις προσδοκίες των 

καταναλωτών για προσαρμογή, αυξάνει τη συνεχή καινοτομία 

προϊόντων και μειώνει συνεχώς το κόστος των κατασκευαστών. 

Τι επιτυγχάνει η ρομποτική τεχνολογία: 
  

 Προηγμένη Ψηφιοποίηση  

 Διανομή δεδομένων & πληροφοριών σε όλη την παραγωγική 
διαδικασία 

 Απομακρυσμένη παρακολούθηση 

 Προϊόντα Build to Order 

Πού εφαρμόζονται οι αυτοματισμοί: 
  

 Η Εργασία που μπορεί να αυτοματοποιηθεί 
 Η εργασία είναι δύσκολο να βρεθεί και να διατηρηθεί 
 Ο εργασιακός χώρος χρειάζεται βελτίωση 

 Η αγορά που εντάσσεται το προϊόν είναι πλήρως ανταγωνιστική 

 Ο χρόνος απόσβεσης είναι επιτεύξιμος  



ROBOTICS MARKET : FORECAST 2020-2023 

Recovery expected for 2021 

 
• Catch up of delayed Investments 

• Robots make production resilient 

• Governments funding modern production 

technology investments 

• Diversification of Supply Chains, including 

reshoring/repatriation 

• Recovery likely to happen at different times in 

different markets 

• 2021 will see recovery 

• May take until 2022 or 2023 to reach pre-crisis level 

© IFR World Robotics 2020 



Human-Robot 

Collaboration 

High Speed 

Robot Portfolio 

Piece Picking 

Vision & AI 

Easy 

Welding 

Connected Factory 

OPC/UA 

Lab Automation Advanced Positioners Functional Safety ArcWorld I/II 

Standard Cells 
Easy Programming 

TECHNOLOGY FOCUS (2020) 



• Boiler and Solar heating 

production 

 

• Multi-Robot technology 

 

• “Automotive style” production 

 

• 4 production lines 

 

• Data monitoring through Private 

Network 

 

 

 

 

 



• Complete automation process of 

palletizing sequence and 

product/pallet handling 

 

• Large productivity capacity 

 

• 5 production lines 

 

• Pallets loaded/unloaded through 

AGVs 

 

 

 

 

 

Hellenic Dairies SA 



• Fully automated sequence of 

welding tabs 

 

• Fully parametric programming 

 

• High accuracy bin 

picking/handling through vision 

system 

 

• Welding results are stored for 

traceability 

 

 

 

 

 



• Swiss customer 

 

• Cobot Palletizing 

 

• Portable cell without fence and CE 

marking 

 

• Highest payload with cobot on 

market 

 

• Highest pallet with cobot on 

market 

 

• Automatic pattern programming 

through special “Palletizing 
Wizard” software from Gizelis 

Robotics 

 

 

 



Autonomous Guided Vehicles 

AGV Stacker Truck for pharmaceutical: Automated Internal transportation 

system for managing two basic production processes:  

A. Trolley transportation of Large Volume Plastic Containers  

B. Plastic Bag Frame Array 

 

DEMO is increasing their production volumes by 

- Expanding their facilities in Athens and Tripoli  

- Introducing automation systems and robotics into their production 

process 



INDUSTRY 4.0 – SO MANY QUESTIONS …… 

Will computers take control over my production? 

How can a production system optimize itself without me? 

Who will make all those decisions in real time ? 

How to handle the tons of data ? 

Do I need millions of sensors producing billions of data? 

Collecting data is not intelligent decision making ! 

Who grants for Process Stability ? 

Where to start resolving error states ? 

Is my data still my property ? 

Who can visualize tons of data in a proper way ? 

Who is leading the Data Revolution“? IT-Gang? Can I trust 

them? 

And who is taking the risk ? 

Oh God, I have to replace my production staff with IT nerds ? 

What is the real benefit for my company and customers ? 

Will my customer ever pay for all those efforts ? 

Is this all really „lean“ ? 
..... 



30 Μαρτίου 2022 

George Braimis 

Managing Director, Gizelis Robotics 

 


