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Hiện tại, việc đo 100% hàng hóa là 
điều mà các hãng vận tải chỉ có thể 
mơ ước. Với trạm xử lý 5.000 pallet 
mỗi ngày, các hãng vận tải hi vọng 
đo được khoảng 20 - 30%. Tập 
trung vào các pallet dành cho vận 
tải quốc tế, những pallet cần được 
tái phân loại hoặc pallet từ không 
được định giá trước. 

Bước ngoặt trong ngành
Nếu không có giải pháp xử lý tới 
5.000 pallet mỗi ngày, thì không cần 
phải thay đổi kiểu phân loại hoặc 
theo cách định giá truyền thống. 
Với việc đo kích thước pallet động 
không chỉ mang lại hiệu quả cho 
việc xử lý hàng hóa, mà còn cho 

phép thiết lập định giá mới. Chúng 
tôi hi vọng ngành công nghiệp này 
sẽ chuyển từ cấu trúc định giá cước 
vận chuyển theo phân loại hàng 
hóa sang định giá theo trọng lượng 
và kích thước để đảm bảo các hãng 
vận chuyển được tối ưu hóa không 
gian.

Bắt đầu chuẩn bị
Để đo kích thước pallet động, bạn 
cần tối ưu hóa quy trình hoạt động. 
Chuyển sang đo kích thước động 
là một sự thay đổi cơ bản, hãy trao 
đổi với đại diện của METTLER TOLEDO 
về những cần thiết và việc chuyển 
sang đo kích thước động có phù 
hợp với bạn hay không?

Hiện tại kích thước pallet bạn đo là bao nhiêu? 20 hay 30 phần 
trăm? Bây giờ, với công nghệ đo kích thước pallet động đang 
làm thay đổi ngành công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ có 
thể phục hồi doanh thu trên 100% hàng vận chuyển.

Đo 720 pallet mỗi giờ 
Ngành vận chuyển hàng hóa thay đổi
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Tất cả các phép đo mà bạn cần
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Không làm chậm hoạt động
Xe nâng có thể tiếp cận thiết bị đo kích thước từ mọi góc độ, 
từ phía trước hoặc phía sau hoặc thậm chí khi đi lùi. Khoảng 
nhìn rộng có nghĩa là bạn không cần phải mất thời gian định vị 
xe nâng để đo lường. Việc đo kích thước có thể đạt tốc độ lên 
đến tám dặm một giờ cho năng suất đo pallet cao.

Dữ liệu pallet trong một quy trình động 
Nhiều khả năng bạn đang sử dụng cân xe nâng để cân. Kết hợp cân và 
thiết bị đo kích thước và bạn sẽ có một quy trình để tạo hồ sơ dữ liệu 
hoàn chỉnh cho mỗi pallet. Sử dụng dữ liệu đó để lập hóa đơn, lập kế 
hoạch và liên lạc với khách hàng, tất cả trong một giải pháp tích hợp liền 
mạch duy nhất.

Để duy trì hiệu quả ở mức cao nhất, bạn cần một thiết bị đo kích thước 
pallet không hạn chế về hoạt động. TLD970 không yêu cầu giảm tốc độ, đo 
xe nâng di chuyển ở tốc độ 8 mph mà không cần định vị cẩn thận hay các 
dấu vết trên sàn hoặc xe. Thực tế, nó được tích hợp rất liền mạch, bạn hầu 
như không biết nó ở đó.

Đo 100% pallet
Liên tục hoàn lại doanh thu
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 ` www.mt.com/TLD970
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Bảo trì chi phí thấp 
Nhanh gấp bốn lần thiết bị đo thông thường. Việc chỉ 
có một thành phần chính để đo kích thước, đo tốc độ 

và độ nghiêng của xe nâng giúp bảo trì hệ thống dễ 
dàng và tiết kiệm. Bằng cách loại bỏ việc đánh dấu 
sàn bạn tiết kiệm thời gian và giảm rắc rối với việc 

bảo trì. 

Đo mọi kích cỡ
Pallet hình dạng không đều, nhựa đen,  
lốp xe, vỏ bọc rõ ràng hoặc bóng loáng 

Đo mọi pallet ngay lần đầu tiên 
Một số máy đo kích thước gặp khó khăn trong việc đo 

pallet được phủ một số vật liệu nhất định như nhựa đen. 
Ống kính lớn của TLD970 đảm bảo rằng mỗi pallet được đo 

một cách dễ dàng, ngay cả ở tốc độ cao.

Không có vật cản trên sàn 
Trong môi trường xử lý hàng hóa nhịp độ nhanh, bất 

cứ thứ gì được đặt trên mặt đất đều gây cản trở và dễ 
bị hư hại. TLD970 được gắn phía trên đầu để không 

cản trở việc di chuyển của xe nâng. 
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Tối ưu hóa không gian đồng 
thời duy trì năng suất
Khi các mặt hàng trở nên nhỏ hơn, 
thiết bị của bạn cũng nên như 
vậy. Thiết bị đo kích thước nên 
được gắn trên cân có độ chính 
xác cao với kích thước nhỏ hơn 
bình thường để duy trì năng suất 
cao nhất mà không yêu cầu nhiều 
không gian sàn. Băng tải cân nhỏ 
hơn là chìa khóa, vì nó cho phép 
các vật phẩm di chuyển qua hệ 
thống một cách nhanh chóng, 
giữ năng suất ở mức tối đa. Kích 
thước nhỏ cũng có nghĩa là bạn 
có thể xử lý nhiều đồ vật trên mỗi 
mét vuông, giúp bạn tối đa hóa 
không gian và giữ chi phí đầu tư 
cơ sở hạ tầng thấp.

 ` www.mt.com

Tăng phục hồi doanh thu
Các giải pháp được thiết kế đặc 
biệt để đo kích thước, cân và quét 
các vật nhỏ giúp bạn duy trì năng 
suất và có phép đo chính xác, 
thương mại hợp pháp cho các 
đối tượng khó xử lý này. Với thiết 
bị đo kích thước có thể đo chiều 
cao 2 milimet, việc thu hồi doanh 
thu có thể bắt đầu trên các bưu 
kiện chỉ có chiều cao 20 mm. Các 
bưu kiện nhỏ ngày càng chiếm tỷ 
lệ lớn hơn trong tổng lượng bưu 
kiện. Đảm bảo bạn có thể phục hồi 
doanh thu trên nhiều mặt hàng xử 
lý nhất có thể.

Khối lượng lớn hơn, 
bưu kiện nhỏ hơn
Khi thương mại điện tử phát triển, 
kích thước của hàng hóa sẽ nhỏ 
lại. Chúng ta đặt mua trực tuyến 
tất cả mọi thứ, từ bộ sạc điện 
thoại đến son môi và hy vọng 
sẽ nhận được chúng trong vòng 
vài giờ sau khi đặt hàng. Các 
trung tâm phân phối và hãng vận 
chuyển cần điều chỉnh quy trình 
để xử lý hiệu quả khối lượng lớn 
các món hàng nhỏ. Việc xử lý vật 
nhỏ trên dây chuyền chính có thể 
giảm hiệu quả của hệ thống được 
thiết kế để xử lý các vật lớn hơn. 
Trong trường hợp tốt nhất, các hệ 
thống như vậy là quá lớn và không 
đủ chính xác; trong trường hợp 
xấu nhất, chúng thậm chí không 
thể phát hiện các vật thể nhỏ và 
không thể đọc được hoặc số đo 
không thương mại hợp pháp.

Xử lý vật nhỏ số lượng lớn  
Tối ưu hóa không gian

Khả năng sắp xếp hỗn hợp bưu kiện mà không cần can 
thiệp thủ công là chìa khóa để phân phối hiệu quả. Các hệ 
thống đo kích thước, cân và quét tốc độ cao cho vật nhỏ 
cung cấp phép đo nhanh, chính xác cho tất cả các đồ vật 
nhỏ nhất.
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Đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống 
DWS cho vật nhỏ

•  Được thiết kế sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, tốc độ cao
•  Chức năng giám sát tình trạng theo dõi sát sao hiệu suất hệ thống
•  Báo cáo bảo trì dự đoán cung cấp các đề xuất dịch vụ
•  Hợp đồng dịch vụ được thiết kế riêng đảm bảo thời gian phản hồi

` www.mt.com/service

•  Cả hai lựa chọn đọc 
mã vạch

•  Tích hợp liền mạch
•  Thống kê số đo

•  Vận chuyển bưu kiện 
dễ dàng

•  Tích hợp liền mạch
•  Phần mềm sát nhập 

dữ liệu

•  Cân có độ chính xác cao, 
kích thước nhỏ

•  Vận chuyển bưu kiện 
dễ dàng

METTLER TOLEDO Bản tin về Vận tải và Hậu cần 11
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Không chỉ phục hồi doanh thu 
4 cách giúp cải thiện năng suất

Dữ liệu từ hệ thống đo kích thước, cân và quét của bạn không chỉ giúp 
phục hồi doanh thu. Hiểu rõ bốn cách mà dữ liệu này có thể được sử 
dụng để cải thiện năng suất, thời gian hoạt động và dịch vụ khách hàng. 

` www.mt.com/logistics-competency
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Cải thiện hiệu quả bộ lọc
Thu thập thông tin về bưu kiện di chuyển song song, 
quá dài cho đầu ra hoặc không được máy đọc mã 
vạch phát hiện có thể giúp ngăn chặn sự chậm trễ, 
hư hỏng, sắp xếp sai và hồ sơ dữ liệu không chính 
xác. Máy đo kích thước có thể báo cáo các vấn đề 
này với máy chủ để chuyển hướng bưu kiện, tránh 
thiệt hại hoặc sắp xếp sai.

` wwww.mt.com/dimensioning

Cải thiện hoạt động
Sử dụng thông tin thống kê liên quan đến bưu kiện 
được đo, năng suất, số lần không đọc và lỗi để giúp 
lập kế hoạch, phân tích xu hướng và tối ưu hóa 
hoạt động. Hiểu lý do sắp xếp sai hoặc không đọc 
và thực hiện hành động khắc phục để tăng hiệu quả 
phân loại và giảm nhu cầu can thiệp thủ công. 

` www.mt.com/OCTO

Chức năng bảo trì tiên đoán
Cũng giống như chiếc xe hơi cho bạn biết khi nào 
cần thay dầu hoặc đi sửa chữa, nếu có vấn đề xảy 
ra với cân, thiết bị đo kích thước hoặc đầu đọc mã 
vạch, phần mềm giám sát tình trạng cũng sẽ cảnh 
báo bạn trước khi hệ thống bị hỏng. Cảnh báo về 
một vấn đề tiềm ẩn có thể giúp đảm bảo hoạt động 
tiếp tục diễn ra trơn tru.

` www.mt.com/ind-intouch

Lên kế hoạch dịch vụ
Thông tin về tình trạng thiết bị thu thập dữ liệu sẽ 
hỗ trợ quản lý tài sản, quyết định lập kế hoạch 
ngân sách dịch vụ và bảo trì. Thông tin đó cho biết 
hiệu suất của máy đo kích thước, cân và máy đọc 
mã vạch để ngăn chặn sự cố, lập kế hoạch ngân 
sách dịch vụ và xác định mức độ ưu tiên bảo trì.

` www.mt.com/tl_service
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Chịu được va chạm
Khi kiểm tra cân xe nâng, chúng 
được cho đâm vào tường. Cân 
vẫn hoạt động (ngay cả khi xe 
nâng không hoạt động). Được 
thiết kế để sử dụng trong môi 
trường khắc nghiệt, công nghiệp, 
TLF820 mang lại kết quả đáng tin 
cậy, thương mại hợp pháp ngay 
cả sau khi va đập. 

Cắt giảm một nửa chi phí 
bảo trì
Càng ít phải bảo trì phần cứng, rủi 
ro trục trặc càng ít. Thiết bị đầu 
cân của TLF820 là thiết bị ảo, được 
tích hợp vào bộ phận cân. Bản 
thân cân có ít nhu cầu bảo trì nhờ 
hệ thống treo 3 điểm được cấp 
bằng sáng chế duy trì hiệu chuẩn 
trong 12 tháng.

Giảm rủi ro tai nạn
Bạn có biết rằng mười một phần 
trăm tổng số xe nâng sẽ có liên 
quan đến tai nạn trong năm nay? 
Giảm rủi ro bằng cách chọn cân 
không có thêm thiết bị đầu cân 
che khuất tầm nhìn của người lái 
xe và cửa sổ quan sát lớn hơn 
mười sáu phần trăm so với bất kỳ 
cân xe nâng nào khác.
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Thông minh, an toàn và tích hợp
Cân xe nâng không dây mới

Cân xe nâng mới nhất trên thị trường đáp ứng yêu cầu về giải pháp cân 
pallet không có thêm phần cứng, giao tiếp không dây với máy đo kích 
thước, các cân khác và máy tính thông minh, đồng thời cung cấp dữ liệu 
trong một chuỗi ở bất kỳ định dạng nào.

METTLER TOLEDO Bản tin về Vận tải và Hậu cần 11
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CânThiết bị đo 
kích thước

Máy tính thông minh

Máy chủ

Các giải pháp vận chuyển hàng hóa và LTL
Để khám phá đầy đủ các giải pháp cho Vận chuyển hàng hóa 
và LTL từ cân sàn đến máy đo kích thước pallet, hãy tải Sổ tay 
hướng dẫn về giải pháp vận chuyển hàng hóa của chúng tôi: 
 
Truy cập trang web 
www.mt.com/freight-solutions

Tích hợp liền mạch giảm thiểu các 
bước quy trình và giúp người lái xe 
không phải lên xuống xe nhiều lần

Cân giao tiếp liền mạch với máy đo 
kích thước, máy tính thông minh và hệ 
thống máy chủ, cung cấp hướng dẫn 
quy trình làm việc từng bước được 
hiển thị rõ ràng trên thiết bị đầu cân.

METTLER TOLEDO Bản tin về Vận tải và Hậu cần 11
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Trong khi tỷ lệ đọc là rất quan trọng đối với việc xử lý mã vạch và đo kích thước, năng 
suất là chìa khóa cho việc cân. Việc chọn đúng cân có thể đảm bảo bạn đáp ứng yêu 
cầu năng 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 năng suất. Cân động tiên tiến 
nhất vận hành ở tốc độ lên đến 3 mét mỗi giây. 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 năng suất. Sử dụng 
băng tải cân ngắn hơn khi có thể sẽ giúp giảm thiểu tốc độ băng tải đồng thời duy 
trì năng suất tối ưu.

3. Cân nhắc giải pháp cân kép
Băng tải cân phải dài bằng bưu kiện dài nhất. 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 năng 
suất cao nhất có thể.

4. 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 tối ưu hóa sắp xếp này cũng có thể được sử dụng cho giải pháp cân 
đơn. Sử dụng trên cân đơn, phần mềm cho thấy năng suất tăng lên 30 phần trăm.

Cân tốc độ cao có thể khó khăn nhưng 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
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TLW250
Cân động tiết kiệm chi phí 
với hiệu suất đáng tin cậy

TLW450
Cân động tốc độ cao, 
độ chính xác cao

XS100 DualScale
Cân động hiệu suất cao, 
năng suất cao với độ vững 
chắc vượt trội

Hiệu suất cần thiết 
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
Năng suất cao 
Hai băng tải cân, điểm cân 
linh hoạt
Thiết kế vững chắc 
Khung và chân vững chắc, 
thân băng tải nhẹ, cứng

Công suất Lên đến 7 200 bưu kiện/giờ Lên đến 11 000 bưu kiện/giờ Lên đến 18 000 bưu kiện/giờ
Điểm cân linh hoạt - Có Có
Hợp nhất kích 
thước và 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 và 
đọc mã vạch

Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn

Tốc độ 100 m/phút 180 m/phút 180 m/phút
Độ chính xác 5–20 g 2–5 g 50–150 g

Thêm thông tin www.mt.com/TLW250 www.mt.com/TLW450 www.mt.com/xs-dualscale
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Để biết thêm thông tin

 `  www.mt.com/dws-guide

Sổ tay hướng dẫn 
Chọn đúng hệ thống 

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
Liên hệ tại: www.mt.com/contacts

Có thể thay đổi về kỹ thuật
©09/2018 METTLER TOLEDO. Tất cả các quyền được bảo lưu
Tài liệu số 30403476
MarCom Industrial

www.mt.com/ind-transport

Ghé thăm trang web của chúng tôi

Sổ tay hướng dẫn về đo kích thước, cân và quét cung cấp 
kiến thức chuyên môn cho các công ty đang xem xét đầu 
tư vào thiết bị thu thập dữ liệu tự động. Tài liệu này sẽ 
giúp bạn đạt yêu cầu về tốc độ đọc, năng suất và độ chính 
xác cho bất kỳ phép đo nào.

Tìm hiểu về:
1. Công nghệ phù hợp với yêu cầu thu thập 

dữ liệu
2. Giải pháp đo kích thước, cân và quét
3. Cách tính chi phí sở hữu
4. Các đặc điểm cải thiện doanh thu
5. Cách lập kế hoạch cho thời gian hoạt động


