
 

 

 

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

SABO S.A.: Νέο project ρομποτικής παλετοποίησης για την 3αλφα 

Οι μηχανικοί της SABO ανέλαβαν τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μίας πλήρως 

αυτοματοποιημένης γραμμής ρομποτικής παλετοποίησης για δύο γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της 

εταιρείας 3αλφα, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης 

οσπρίων και ρυζιών στην Ελλάδα. 

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν η διακίνηση των προϊόντων από δύο γραμμές παραγωγής, η αυτόματη 

παλετοποίηση με ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο γραμμών και η αυτόματη περιτύλιξη των παλετών με 

stretch film. 

Το σύστημα παραλαμβάνει τα προϊόντα από τις εξόδους των δύο γραμμών και μέσω ειδικών συστημάτων 

μεταφοράς και ομαδοποίησης οδηγούνται στο σημείο παραλαβής τους από τον ρομποτικό βραχίονα. Ο 

βραχίονας είναι εξοπλισμένος με αρπάγη, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαχειρίζεται ταυτόχρονα χαρτοκιβώτια 

και κουτιά τύπου display και να παραλαμβάνει το ενδιάμεσο χαρτόνι για την τοποθέτησή του ανάμεσα στις 

στρώσεις των προϊόντων.  

Επίσης, η νέα γραμμή περιλαμβάνει την πλήρως αυτόματη διακίνηση άδειων και γεμάτων παλετών μέσω 

destacker για την αδιάλειπτη τροφοδοσία κενών παλετών και βαγόνι-τρενάκι μεταφοράς που εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο γραμμών παραγωγής. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από την ομάδα μηχανικών της SABO στα συστήματα ασφαλείας της γραμμής για τη 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς CE-Machinery Directive. 

H SABO SA ευχαριστεί θερμά την 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ για την συνεργασία και την 

εμπιστοσύνη της σε αυτή την επένδυση. 

 

#Sabo #sabosa #3αλφα 

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελεί 

έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της 

Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 350 

εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή 

έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%83&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6960151421883211776


 

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου εγγυώνται 

λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service με άμεση τεχνική 

υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε Ιταλία, 

Ρουμανία & Βραζιλία.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  

 

 

 

34002 Βασιλικό - Χαλκίδα  |  Εύβοια - Ελλάδα  |  T. +30 22210 51805 - 9  |  e-mail: sb_info@sabo.gr 

www.sabo.gr 

 

mailto:anniekaragioule@oni.gr
https://el.sabo.gr/

