
Your link to Logistics Innovation



Ο Όμιλος FDL αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα της ρομποτικής 

και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης,

Επιτυγχάνουν υψηλή 

ακρίβεια εκτέλεσης

με σκοπό να είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει αυτοματοποιημένες -

ρομποτικές λύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

αποκλειστική συνεργασία

σε Ελλάδα και Κύπρο

Αυξάνουν την 

παραγωγικότητα
Μειώνουν τα κόστη 

διαχείρισης 

Παρέχουν ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα 

“Διασυνδέοντας ανθρώπους και μηχανές με ευφυείς τεχνολογίες, δημιουργούμε το πλαίσιο για 

καλύτερες και ταχύτερες υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας”



Η Geek+ είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στα smart Logistics 

εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) 





Smart Warehouse

Ταχύτητα  

Ακρίβεια

Ασφάλεια

Αξιοπιστία

Ευελιξία
Δείτε το 
βίντεο 

πατώντας 
εδώ!

https://youtu.be/9VdLlTbU6Bs
https://youtu.be/9VdLlTbU6Bs


AI drives high efficiency and flexibility
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The game-changing picking system



Goods to Person picking



Goods to Person picking

Τα κορυφαία πλεονεκτήματα του συστήματος

Γρήγορη απόδοση της επένδυσης

o ROI ≤ από 3 χρόνια

o Απαιτείται χαμηλότερη αρχική 

επένδυση σε σύγκριση με 

παραδοσιακές λύσεις αυτοματισμού

o Μειώνει το κόστος προσωπικού έως 

και 70%

Υψηλής απόδοση συλλογής

o + 300% απόδοση ανά άτομο

o 99,99% ακρίβεια

o Εύκολη διαχείριση των 

εντάσεων (χρόνου ή όγκου)

o Εύκολη εκμάθηση, άμεση 

απόδοση προσωπικού.

Υψηλή ευελιξία

o Εύκολη διαμόρφωση της λύσης 

ανάλογα με το έργο

o Εύκολη ανάπτυξη  της εγκατάστασης

o No single point of failure

o Εύκολη μεταφορά, δεν απαιτεί 

φυσικές παρεμβάσεις στην αποθήκη 

Η λύση Goods-to-Person χρησιμοποιεί ρομπότ για να μετακινήσει τα ράφια με τα προϊόντα  και τις παλέτες στο 

σταθμό συλλογής, εξαλείφοντας εντελώς το περπάτημα των pickers. Στον εργονομικό σταθμό συλλογής έχουμε 

τη δυνατότητα να συλλέγουμε ταυτόχρονα πολλαπλές παραγγελίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ακρίβεια 

της συλλογής παραγγελίας. Σε σύγκριση με τη χειροκίνητη συλλογή, η απόδοση βελτιώνεται κατά 3 φορές.



Goods to Person picking



Το GTP μπορεί να εφαρμοστεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο retail, στο 

φάρμακο και το καλλυντικό, στα είδη ρουχισμού, το τρόφιμο κ.α. 



Rack customization



Case Reference: Foodlink



18 Ρομπότ - 3 Σταθμοί εργασίας - 76 ράφια - 2 Σταθμοί φόρτισης

Lift Load：1.000 kg
Empty max. speed: 2 m/s

Fully loaded max. speed: 

1,6 m/s

Standard rack:
L1220mm*W1020m

m *H2800mm



AI - Advanced System algorithms

AI – SYSTEM 
ALGORITHMS

Βελτιστοποίηση picking με την ανάθεση των παραγγελιών.

Δυναμική διαχείριση παραγγελιών.

Αυτόματη εύρεση της βέλτιστης διαδρομής.

Αυτόματη διαχείριση φόρτισης των ρομπότ.

Συνεχής ανάλυση και αυτόματη βελτιστοποίηση θέσεων.



FDL GROUP – Ασπρόπυργος, Αττικής

Δείτε το 
βίντεο 

πατώντας 
εδώ!

https://vimeo.com/432442329
https://vimeo.com/432442329


Το αποτέλεσμα:

99,99% Ακρίβεια

300% Απόδοση

ROI: 3 έτη για το 100% της αρχικής επένδυσης



Bins to Person picking



Bins to Person picking

Η λύση Geek+ RoboShuttle ™ μπορεί να επιτύχει 

αποθήκευση υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιώντας 

το καινοτόμο Geek+ C200S και C200M με σχεδιασμό 

στενού διαδρόμου και  υψηλή απόδοση.

Σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα 

μεταφοράς, το RoboShuttle ™ έχει υψηλότερα επίπεδα

ευελιξίας, αποτελεσματικότητα και απόδοση της 

επένδυσης.





FleetSort is Geek+ Flagship Sorting System

Floor-Based Flexible Sorting

FleetSort uses S-series robots to sort small or

middle-size parcels. Empowered by strong

algorithms, the solution monitors robot traffic

and balances the task of each robot to 

achieve

maximum sorting efficiency. 

FleetSort maximizes the use of the

warehouse space by intelligently

distributing the destination chutes’

layout on the ground.



Highlights

Flexible Layout And Scalability
Supports additional destination chutes, expanding capacity and improving 

efficiency.

Flexible Implementation
No fixed equipment needed, can be easily re-designed when business model 

changes.

Flexible Financing
Sorting project can be implemented in stages to minimize financial investment 

pressure.

Flexible Sites
No fixed steel platform needed, reduced infrastructure costs, fast and flexible 

implementation.

Site layout is based on actual site size, and multilayer design can easily increase 

efficiency and space utilization upon customer request.



Industry-leading sorting system maximizes sorting efficiency



Case Reference: Sorting system for e-commerce

China's third largest e-commerce company

8,000 parcel/h
200 Robots

Δείτε το 
βίντεο 

πατώντας 
εδώ!

https://youtu.be/e68iFKlH_uk
https://youtu.be/e68iFKlH_uk


Geek+ Certification and Award

Fulfill the CE standards for industrial robot



Geek+ Certification and Award

LT Summit Innovation Award Rising Star Award IFOY Best of Intralogistics 2020

2019-2020 Robotics 

Business Review Top 50

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/746092391296303106/SNrjwYwn_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/DeliverEvents/status/997375143730143232&docid=DFVqFABLPr1ZtM&tbnid=-5qniwt_W1gNNM:&vet=10ahUKEwiVwNH8g4bjAhVYPHAKHV6HCcgQMwg9KAAwAA..i&w=400&h=400&itg=1&bih=885&biw=1765&q=Deliver%20events&ved=0ahUKEwiVwNH8g4bjAhVYPHAKHV6HCcgQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Geek+: Local Teams, Local Service

EU Region
Headquarter in Germany, Düsseldorf

Partner Name Areas
AI robotic Hungary

PH Facility Italy
Orionmis EU

SEFER MONTAJES S.L. Poland
Equinox MHE Benelux
VMS Netherland
Wrh EU

Ferag Switzerland
Kovacs Trade Company Romania
5sAUTOMATE Sp. z o.o. Poland Poland
GUIGNARD France
Transitic France
ARHo Northern Europe, Sweden
Dechen GmbH Germany
Actemium France
FDL Group Greece
Prolog Germany

EU Headquarter established in 2019, Düsseldorf, more than 20 engineers in Germany. There are local project
management team and implementation team in Germany. Service partners are EU widely distributed.



Κυριάκος Μπέρτσος, Logistics Intelligence Manager

geekplus@fdlgroup.gr

Thank you

mailto:geekplus@fdlgroup.gr

