
Có bao nhiêu bưu kiện bị loại bỏ bởi máy phân loại vì không thể đọc được mã 
vạch hoặc không thể đo được bưu kiện? Ở tốc độ cao, việc giảm số lượng loại 
bỏ là rất quan trọng để tối ưu hóa năng suất máy phân loại.

Không còn loại bỏ
Tỷ lệ Đọc Cao ở Tốc độ Cao

Một bưu kiện được đọc thành 
công ngay lần đầu tiên thường 
sẽ được phân loại. Tuy nhiên, 
bưu kiện không được xử lý và 
gửi trở lại để thử lần thứ hai sẽ 
sử dụng bốn lần công suất máy 
phân loại, làm giảm đáng kể 
công suất của máy.

Hệ thống đo kích thước, cân và 
quét (DWS) tốc độ cao với các 
bộ phận chất lượng hàng đầu 
cung cấp tỷ lệ đọc mà các hệ 
thống khác không thể đạt được. 
Chúng cung cấp tỷ lệ đọc, đo 
kích thước 96 và 100% và tỷ lệ 
đọc mã vạch 99% cho việc phục 
hồi doanh thu và hiệu quả tối ưu.

Nếu bưu kiện đều có hình lập 
phương, màu nâu với nhãn 
được in hoàn hảo thì việc tối ưu 
hóa thu thập dữ liệu sẽ không 
là mối lo ngại. Tuy nhiên, chúng 
lại có hình dạng, kích thước, 
màu sắc đa dạng nên việc đảm 
bảo thiết bị đo kích thước, cân 
và đọc mã vạch đáp ứng được 
yêu cầu này là điều quan trọng. 
Thiết bị thu thập dữ liệu mới có 
khả năng xử lý nhiều loại bao bì 
và chất liệu ở tốc độ dây chuyền 
cao hơn bao giờ hết.

Mỗi bưu kiện không đọc được 
mã vạch hoặc không đo được 
sẽ làm giảm công suất của máy 
phân loại.

9
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Các hệ thống DWS kết hợp cung 
cấp thông tin kích thước, trọng 
lượng và mã vạch trong một 
chuỗi dữ liệu. Mỗi bộ phận thu 
thập dữ liệu riêng. Dữ liệu này 
sau đó được lưu trữ, hợp nhất 
và truyền tải bằng cách sử dụng 
phần mềm quản lý dữ liệu. Qua 
việc kết hợp các bộ phận phù 

Cân công suất Cao
Cân kép tốc độ cao mới của 
chúng tôi cung cấp hiệu suất 
cao trong các điều kiện địa 
điểm khó khăn, cả kể trên 
gác lửng. Thiết kế vững chắc 
và công nghệ lọc liên tiến bù 
trừ sự nhiễu loạn môi trường, 
đảm bảo cân chính xác trong 
môi trường khắc nghiệt nhất.

Máy đo kích thước toàn bộ 
bề mặt 
Khi được kiểm tra so sánh với 
các máy đo kích thước khác, 
CSN950 thường xuyên đạt 
hiệu suất tốt hơn khi đo các 
bưu kiện khó đọc. Các bề mặt 
màu đen và xanh dương cực 
kỳ khó đọc. Hệ thống quang 
học lớn của CSN950 dễ dàng 
xử lý vấn đề này.

Đọc Camera An toàn 
Đường hầm camera tốc độ 
cao mới nhất đạt tỷ lệ đọc lên 
đến 100% bằng cách thực 
hiện kiểm tra 360 độ cho 
bưu kiện. Công nghệ chiếu 
sáng được cấp bằng sáng 
chế cung cấp hình ảnh rõ 
ràng, độ phân giải cao từ một 
đến sáu chiều ở tốc độ dây 
chuyền cao.

hợp bằng cách sử dụng công 
nghệ mới nhất và tốt nhất, bạn 
có thể đảm bảo hiệu suất hệ 
thống cao nhất có thể.

Bạn nên tìm kiếm:
• Máy đo kích thước có thể đo 

chính xác mọi loại hình dạng 
và bề mặt trên mọi băng tải, 

• Cân đáp ứng yêu cầu công 
suất và đủ vững chắc để sử 
dụng trong môi trường tốc độ 
cao, và 

• Máy đọc mã vạch hoặc 
camera có thể đọc các mã 
chất lượng kém hoặc bị hư 
hỏng.

Catalog Cân Công 
nghiệp Mới  

Tìm Giải pháp Cần thiết cho 
Bạn qua Danh mục Sản 

phẩm Đầy đủ của Chúng tôi   
 www.mt.com/ind-catalog-tl
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Đo kích thước, Cân và 
Quét Tốc độ Cao

Hệ thống DWS của  

METTLER TOLEDO cung cấp:
• Chức năng thu thập dữ liệu tốc 

độ cao
• Công suất tối đa
• Tỷ lệ đọc cao nhất
• Gần như không có loại bỏ
• Giao tiếp liền mạch với máy 

phân loại
• Tích hợp cắm và chạy
• Chi phí sở hữu thấp

Kết hợp máy đọc mã vạch tốc độ cao, chính 
xác với máy đo kích thước tốt nhất và cân vững 
chắc, công suất cao. Khi bạn làm việc, gần như 
không có bưu kiện nào đi qua mà không được 
đọc. Phần mềm quản lý dữ liệu tiên tiến hợp 
nhất dữ liệu từ mọi bộ phận cho việc giao tiếp 
nhanh, hiệu quả, liền mạch với máy phân loại và 
hệ thống của nó. 

 www.mt.com/DWS-tl
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Mặc dù tỷ lệ đọc là rất quan trọng đối với việc xử lý mã vạch và đo kích thước, công 
suất là chìa khóa cho việc cân. Việc chọn đúng cân có thể đảm bảo bạn đáp ứng yêu 
cầu công suất của tổ chức.

1. Xem xét yêu cầu tốc độ của bạn
Cân vận hành càng nhanh, số lượng bưu kiện được xử lý càng nhiều. Đầu tiên, xác 
định tốc độ mà cân cần vận hành để đáp ứng yêu cầu của máy phân loại và yêu cầu 
công suất. Cân động tiên tiến nhất vận hành ở tốc độ lên đến 3 mét mỗi giây. Tốc độ 
thông lượng cũng tác động đến yêu cầu công nghệ cảm biến tải trọng. Tốc độ càng 
cao, thời gian để cân mỗi gói càng ít, khiến thời gian ổn định trở thành yếu tố rất quan 
trọng.

2. Chọn kích thước cân phù hợp
Bưu kiện càng dài, băng tải càng phải di chuyển nhanh để duy trì công suất. Sử dụng 
băng tải cân ngắn hơn khi có thể sẽ giúp giảm thiểu tốc độ băng tải đồng thời duy trì 
công suất tối ưu.

3. Cân nhắc giải pháp cân kép
Bưu kiện có đủ mọi hình dạng và kích thước – và băng tải cân cần phải dài bằng bưu 
kiện dài nhất. Tuy nhiên, sử dụng một băng tải cân dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 
công suất. Cân có hai băng tải cân với độ dài khác nhau là giải pháp cho vấn đề này. 
Các bưu kiện nhỏ được cân trên cân nhỏ hơn trong khi các bưu kiện dài được chuyển 
sang cân dài hơn, giúp duy trì công suất cao nhất có thể.

Sử dụng điểm cân linh hoạt
Điểm cân linh hoạt vào lúc bắt đầu là cách mà cân kép xác định sử dụng băng tải nào. 
Phần mềm sử dụng chiều dài bưu kiện và tốc độ băng tải để tính thời gian cân tối ưu 
của mỗi bưu kiện và vị trí băng tải để giữ cân hoạt động nhanh và chính xác. Phần mềm 
tối ưu hóa sắp xếp này cũng có thể được sử dụng cho giải pháp cân đơn. Khi sử dụng 
trên cân đơn, phần mềm này đã cho thấy công suất tăng thêm 30%.

Cân tốc độ cao có thể khó khăn nhưng nó không phải là lý do khiến công việc 
của bạn chậm lại. Để duy trì công suất, hãy tìm kiếm công nghệ và đặc điểm 
thiết kế giúp dây chuyền tốc độ cao của bạn vận hành trơn tru.

Chìa khóa cho Năng suất của Bạn?
Chọn Cân Động Phù hợp

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần
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*Tùy thuộc vào cấu hình cân đơn hoặc kép và trọng lượng tải

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần

ICS469 Cargo  
Cân động tiết kiệm chi phí với 
hiệu suất đáng tin cậy

XE40/100 Cargo 
Cân động có độ chính xác 
cao, tốc độ cao

Cân Kép XS100 
Cân hiệu suất cao, công 
suất cao với độ vững chắc 
vượt trội

Hiệu suất Thiết yếu 
Cân động đáng tin cậy, tiết kiệm 
chi phí

Tốc độ Cao
Tốc độ lên đến 180 m/phút
Truyền dữ liệu nhanh
Độ chính xác Cao
Chính xác trong mọi điều kiện

Tốc độ Cao
Tốc độ lên đến 180 m/phút, 
Truyền dữ liệu nhanh
Công suất Cao 
Hai băng tải cân, Điểm cân 
linh hoạt
Thiết kế Vững chắc 
Khung và chân vững chắc, 
Thân băng tải nhẹ, cứng

Điểm Cân Linh 
hoạt

- Có Có

Hợp nhất Kích 
thước & Mã vạch

- Có Có

Công nghệ Lọc 
Tiên tiến

- Có Có

Thiết bị đầu cân 
Đa Ngôn ngữ

Có Có Có

Chế độ Vận hành 
Tiên tiến

- Có

Chức năng Đo 
kích thước & Đọc 
Mã vạch

Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn

Tốc độ 100 m/phút 180 m/phút 180 m/phút
Công suất Lên đến 7 200 bưu kiện/giờ Lên đến 11 000 bưu kiện/giờ Lên đến 18 000 bưu kiện/giờ
Độ chính xác 5–20 g 2–5 g 50–150 g*

Thêm Thông tin www.mt.com/ICS469-Cargo-tl www.mt.com/XE-Cargo-tl www.mt.com/XS-DualScale-tl
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Giảm Thời gian Vận chuyển
Việc cân pallet bằng cân sàn 
thường đồng nghĩa với việc 
bạn phải tốn nhiều công sức. 
Với một cân được lắp đặt trên 
xe nâng, bạn có thể giảm bớt 
việc di chuyển. Trọng lượng 
được thu thập khi pallet được 
vận chuyển vào vị trí tải hoặc 
lưu trữ, giúp giảm đáng kể 
thời gian vận chuyển.

Tiết kiệm Năm Phút 
mỗi Pallet

Tối ưu hóa Nguồn 
Nhân công
Việc tăng tốc độ cân pallet sẽ 
cho phép bạn tăng công suất 
và doanh thu. Tiết kiệm thêm 
chi phí nhờ tối ưu hóa nguồn 
nhân công và giảm năng 
lượng sử dụng vì xe nâng 
không cần phải được lái đến 
một trạm cân chuyên dụng.

Tiết kiệm $500 Chi phí 
Nhân công mỗi Ngày

Có thêm Không gian Sàn
Cân đứng yên sẽ chiếm vĩnh 
viễn một khoảng không gian 
sàn và đòi hỏi lối đi chuyên 
biệt đến và đi từ trạm cân. 
Cân xe nâng có thể được 
sử dụng trong khi tải và vận 
chuyển thông thường, giúp 
giảm đáng kể không gian 
cần thiết và khoảng cách di 
chuyển để cân pallet.

Tiết kiệm 50 Mét Vận 
chuyển mỗi Pallet

Tiết kiệm Thời gian, Tiền bạc và Không gian
Chuyển sang Cân Xe nâng

Khi thời gian là tiền bạc và không gian là tài sản giá trị nhất của công ty hậu 
cần, cả hai phải được tối ưu hóa bất cứ khi nào có thể. Chuyển đổi từ cân sàn 
sang cân xe nâng là một cách đơn giản để tăng tốc độ xử lý pallet đồng thời 
tiết kiệm chi phí và không gian.

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần
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Lợi ích của VFS120

Chi phí Sở hữu Thấp
• Giảm thiểu việc bảo trì, thiết kế 

bền bỉ, Mạnh mẽ và Đáng tin cậy
• Tiếp tục làm việc khi các cân 

khác bị hỏng
Được thiết kế cho Hoạt động 
An toàn
• Cửa sổ có tầm nhìn tốt để tải 

hàng & lái an toàn
Độ chính xác theo Thời gian
• Duy trì hiệu chuẩn một năm mà 

không cần điều chỉnh

Cân Xe nâng Bền bỉ và Vững chắc 
Vượt trội

Cân xe nâng của METTLER TOLEDO cho phép cân trực 
tiếp trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Thiết 
kế vững chắc kết hợp với hệ thống giảm xóc ba điểm 
giúp cân giữ được hiệu chuẩn trong 12 tháng, chịu 
được va đập, kể cả những va chạm mạnh. 

Cửa sổ an toàn lớn cho phép người lái định vị, tải 
và vận chuyển pallet an toàn. Thiết kế treo đơn giản 
của cân giúp nó có thể được lắp đặt trên bất kỳ xe 
nâng nào.

 www.mt.com/VFS120-tl

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần
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Freight Limited

theo trọng lượng và kích thước 
giúp tăng hiệu quả về đóng gói 
và xử lý cho lợi ích môi trường. 
Bộ phận hoạt động của bạn sẽ 
hưởng lợi và nhanh chóng học 
được cách xác định pallet có 
tiềm năng phục hồi doanh thu.

4. Sử dụng camera cho chất 
lượng
Việc kiểm soát chất lượng được 
thực hiện bằng cách thêm cam-
era vào hệ thống. Việc chụp 
hình mỗi pallet giúp theo dõi 
xem có hư hỏng xảy ra không và 
thời điểm xảy ra. Thông tin này 

1. Bắt đầu với kiến thức cơ 
bản về cân 
Chẳng có lý do gì để không 
cân khi cân có thể được lắp đặt 
trên xe nâng được sử dụng để 
vận chuyển nó. Hậu cần có lợi 
nhuận bắt đầu với việc cân pal-
let để đảm bảo bạn được thanh 
toán đầy đủ (và không chất hàng 
quá tải lên xe).

2. Được thanh toán cho 
không gian
Nếu bạn không đo kích thước, 
nhiều khả năng bạn sẽ không 
được thanh toán đầy đủ cho 

không gian lưu trữ. Các nhà 
cung cấp dịch vụ vận tải mất 
nhiều tiền nhất cho hàng hóa 
lớn, cồng kềnh. Không gian tạo 
nên tiềm năng doanh thu khổng 
lồ cho các công ty tính phí theo 
trọng lượng hoặc có giá pal-
let cố định. Việc đo kích thước 
pallet có thể được sử dụng cho 
việc tính giá theo trọng lượng và 
kích thước, phục hồi doanh thu 
hoặc phân loại tỷ trọng.

3. Áp dụng cấu trúc tính giá 
phù hợp
Việc chuyển đổi sang tính giá 

X
ử

 lý
 P

al
le

t Khôi phục Thêm Doanh thu
Thu thập Mọi Dữ liệu về Pallet

Hầu hết các công ty vận tải cân pallet để vận chuyển, trong khi các công ty 
khác đo kích thước hoặc chụp hình chúng. Tuy nhiên, việc kết hợp những 
nguồn dữ liệu này sẽ nâng việc xử lý pallet lên một tầm cao mới về độ chính 
xác phép đo và lợi nhuận.

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần
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Freight Limited

Đo kích thước tự động để phục hồi 
doanh thu

Camera chụp hình mỗi pallet

có thể hữu ích trong việc giao 
tiếp với khách hàng, khiếu nại 
hư hỏng hoặc tranh chấp. 

5. Đo kích thước di động cho 
hàng xấu
Máy đo kích thước di động giúp 
xử lý pallet linh hoạt hơn. Thiết 
bị cầm tay này có thể được sử 
dụng tại bất cứ giai đoạn hoạt 
động nào để nhanh chóng ghi lại 
kích thước pallet. Chúng có thể 
được sử dụng để nhanh chóng 
kiểm tra kích thước của hàng 
xấu không thể vận chuyển dễ 
dàng trên pallet.

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần

Đo kích thước di động cho hàng xấu

6. Lợi ích từ giải pháp được 
tích hợp hoàn toàn
Cách tốt nhất để tự động hóa 
việc thu thập dữ liệu và cải thiện 
hiệu quả xử lý là sở hữu một giải 
pháp duy nhất kết hợp máy đo 
kích thước, cân, đọc mã vạch, 
camera và có giao diện liền mạch 
với thiết bị cầm tay bổ sung cùng 
phần mềm quản lý dữ liệu phù 
hợp. Chúng sẽ mang đến mọi 
thông tin mà nhà cung cấp dịch 
vụ vận tải cần cho hoạt động hậu 
cần hiệu quả, có lợi nhuận.

 www.mt.com/CSN870-tl
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Tầm quan trọng của tỷ lệ đọc trên dây chuyền băng tải tự động đã được ghi 
lại rõ ràng – nhưng không chỉ hoạt động bưu kiện được hưởng lợi từ máy đo 
kích thước tốt nhất. Bất kể bạn đo cái gì, hãy đảm bảo rằng bạn thu thập mọi 
dữ liệu một cách dễ dàng.

Tại sao máy đo kích thước 
trục trặc
Bề mặt bóng làm phản chiếu 
ánh sáng và có thể “làm mù” 
máy đo kích thước. Bề mặt tối 
hấp thụ ánh sáng và có thể 
khiến máy đo kích thước khó 
“thấy” đủ ánh sáng để đưa ra số 
đo chính xác. Nếu máy đo kích 
thước của bạn không thể đọc 
một pallet, pallet đó có thể không 
được đo nếu người vận hành 
không có thời gian để đo nó. Mỗi 
pallet không được đo đại diện 
cho doanh thu bị mất.

Chúng tôi thường nói về tỷ lệ 
đọc trên dây chuyền phân loại tự 
động, vì mọi vật thể không được 
đọc trong lần chạy đầu tiên sẽ 
phải được xử lý thêm, tác động 
trực tiếp đến hiệu quả và chi phí 
vận hành. Mặc dù các hoạt động 
tại cảng giao hàng có tính chất 
thủ công nhiều hơn, khả năng 
của máy đo kích thước trong 
việc đo mọi hình dạng và bề mặt 
vẫn có ảnh hưởng rõ ràng đối 
với năng suất và doanh thu.

Phục hồi Thêm $75 000 Mỗi Tháng
Đo Chính xác Mọi Pallet

Đ
o 

kí
ch

 th
ư

ớc
 P

al
le

t 

Tổng quan về doanh thu được phục hồi
Số lượng pallet mỗi ngày: 500

Doanh thu trung bình được phục hồi cho mỗi pallet: $60

Tỷ lệ pallet được phủ trong lớp nhựa đen: 10%

Doanh thu được phục hồi thêm mỗi ngày nhờ đo chính xác nhựa đen: $3 000

Doanh thu được phục hồi thêm mỗi năm: $75 000  

METTLER TOLEDO Bản tin số 9 về Vận tải & Hậu cần

Pallet không được đọc = lợi 
nhuận bị mất
Nếu một hãng vận tải gửi 
500 pallet/ngày và 10% trong số 
đó không được đọc bởi máy đo 
kích thước, thì thiệt hại có thể 
lớn. Nếu doanh thu trung bình 
trên mỗi pallet là 60 đô la, thiệt 
hại sẽ là 3.000 đô la mỗi ngày và 
75.000 đô la mỗi tháng.

Hạn chế của máy đo kích thước 
càng ít, doanh thu thu được 
càng nhiều. Máy đo kích thước 
của METTLER TOLEDO cung cấp 
tỷ lệ đọc tốt nhất bằng cách sử 
dụng hệ thống quang học lớn và 
công nghệ laser chính xác nhất 
trong ngành. Nếu bạn xử lý mặt 
hàng có màu đen, bóng hoặc 
pallet được bọc trong lớp nhựa 
tối hoặc trong suốt, đảm bảo 
rằng máy đo kích thước của bạn 
cũng có thể xử lý được.

 www.mt.com/CSN870-tl
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Không có Sự cố Bất ngờ
Giám sát Thiết bị Thời gian thực

Đừng chờ đến khi vấn đề xảy ra. Giám sát hiệu suất của thiết bị đo kích thước và thiết bị cân 
với Dịch vụ Từ xa InTouchSM. Các hệ thống được kết nối sẽ gửi thông báo chủ động cho phép 
bạn phản ứng ngay với các vấn đề hiệu suất.

Quản lý thiết bị hiệu quả
• Thông tin tình trạng thiết bị 

thời gian thực
• Xác định thời điểm cho 

hoạt động bảo trì dự phòng 
dựa trên dữ kiện

Cải thiện Kiểm soát 
Hiệu suất
• Giám sát hiệu suất phép đo 

liên tục 
• Báo cáo tình trạng tài sản 

định kỳ để tối ưu hóa quy 
trình

An toàn không thỏa hiệp
• Chứng nhận ISO27001-2013
• Xác thực người dùng và 

kiểm soát truy cập
• Không thay đổi hạ tầng 

an ninh hoặc IT hiện tại

Cargo Limited

Tăng Thời gian hoạt động và Đảm bảo Chất lượng Phép đo Đồng nhất

Xem Video InTouch:

 www.mt.com/ind-intouch-remote-tl
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Kiến thức Nội bộ
Cho Vận tải & Hậu cần
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Increase Productivity with  High Performance Weighing & Measuring

Tr
an

sp
or

t &
 L

og
is

tic
s

Dimensioning, Weighing & Scanning 
 Buyer’s Guide

Worth its Weight in Gold

Carriers lose the most money on big, bulky freight and so 

there is huge revenue potential for companies that either 

charge by weight alone or have a set price for pallets.   

A pallet loaded with gold bars will have a higher actual 

weight than dimensional weight and should therefore 

be charged for based on actual weight.  A pallet loaded 

with something lightweight and bulky will be charged 

for based on dimensional weight.  Although one pallet 

weighs significantly more, the lighter pallet takes up more 

space in a truck and is difficult to stack. The only way to 

fully maximize revenue potential on the space you pro-

vide is through automatically weighing and dimension-

ing your pallets and invoicing according to the volumetric 

size of an object.
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The slow-down in the world’s economy has had a large effect on the import and 

export market. This in turn has resulted in adverse impacts on the express busi-

ness.  2009 saw the lowest level of transported freight since 2002.  In such times 

companies either sink or they take action in order to stay on top.  A natural first 

thought is ‘where can we cut back?’ However, in a downturn the way to beat the 

competition may lie not in cutting back, but in making key investments. 

Automatic Pallet Dimensioning

An Investment that will Make You Money

heavy but regular in 

shape and easy to stack

light but bulky and 

difficult to stack

Charging for Space 

A truck will either reach its limitation in volume or its limitation in weight and when it does it can 

hold no more. Dimensional (or Volumetric) Weight Pricing compares actual weight with dimen-

sional weight and uses whichever is greater as billable weight. This pricing structure allows the 

freight transporter to get the most out of the space available.  Investment in an automatic weigh-

ing and dimensioning solution allows transport companies to efficiently manage transport costs 

and capitalize on their most valuable asset – space.  The system will accurately measure any 

item, determine the billable weight and update an invoicing system within seconds.
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Dimensional weight pricing ensures that large, bulky items are invoiced according to the space 
they take up rather than actual weight.  In order to maximise revenue, a carrier should compare 
actual weight with dimensional weight and use the greater of the two as billable weight.  In 
addition, customer declared measurements should be checked to ensure that invoices reflect 
the actual size of each shipment.  Revenue Recovery is a term used to describe the protection 
of revenue through automatic dimensioning.  Read on to discover more about how to maximize 
your revenue through dimensional weight pricing and automatic measuring.

Increase your RevenueWith Dimensional Weight Pricing 

What is dimensional weight and how is it used? Dimensional weight pricing was first introduced by international air carriers in order to make efficient use of cargo space. It has become standard in the transport industry and today is used by all major carriers. The objective of such a pricing structure is to ensure that items are invoiced based on the space they occupy, not just their weight. 

The dimensional weight of an object is calculated by determining its cubic size and dividing this number by a dimensional factor. The international Air Transport Association (IATA) established a standard dimensional factor, however companies regularly choose their own factor based on the average density of their shipments. Dimensional weight is compared to actual weight and the greater of the two is used as billable weight.

Some Definitions
Actual weight

How much an object actually weighs in kgs or lbsDimensional (volumetric) Weight Cubic size of an object divided by a dimensional factorBillable (chargeable) Weight Whichever is greater, actual weight or dimensional weight. Is used for invoicing.

Should these parcels cost the 
same to ship?Dimensional weight formula:

Length x width x height
Dimensional factor

Typical dimensional factor:Domestic: 6000 cm3 / Kg (194 in/lb)International: 5000 cm3 / Kg (166 in/lb)

Trang trắng
Kiến thức chuyên môn về 
các xu hướng công nghiệp và 
các vấn đề, bao gồm các chủ 
đề như:
 Phục hồi doanh thu qua việc 

tính giá theo trọng lượng và 
kích thước

 Chứng nhận thương mại 
hợp pháp

Sổ tay hướng dẫn
Các nguồn thông tin để lên kế 
hoạch, mua và tuân thủ quy định 
về các chủ đề bao gồm:
 Sổ tay hướng dẫn đo kích 

thước, cân và quét
 Sổ tay hướng dẫn về năng 

suất thiết bị đầu cân

Một điểm dừng cho kiến thức chuyên 
môn trong ngành để hỗ trợ quy trình thu 
thập dữ liệu, quyết định mua và hiệu quả 
dự án của bạn.

 www.mt.com/logistics-library-tl

Hội thảo trực tuyến
Hội thảo ngắn theo yêu cầu 
cung cấp thông tin công 
nghiệp cập nhật về các chủ 
đề bao gồm:
 Vì sao tìm kiếm chi tiết về 

phê duyệt LFT
 Lợi ích của việc đo kích 

thước pallet

Catalog Cân Công 

nghiệp Mới

 www.mt.com/ind-catalog-tl

Tải miễn phí

Để biết thêm thông tin


