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Az előadás célja:  
Mobil mérlegelés haszna a logisztikában 

Logisztikai integráltság 

Magas integráltság kínálta 

 lehetőségek, hálózatos működés 

Fejlesztési irányok, tapasztalatok 



Ellenőrzés szerepe a logisztikában 

 

• Ellátási lánc  + B2B + marketing (vevőkiszolg .szintje)  - 
megbecsülés 

 

• Vállalkozások profit orientáltak, az ellenőrzési feladatok anyagi 
terhet jelentenek,  de  pénzben kifejezhető a megtakarítás. 

 

 

   Gyártási-,  marketing- és  logisztikai költségek 

   (48%       28%                  21%) 

 

 

Optimalizálás? Optimum=Vállalatfüggő 



Logisztikai ktg-k 
Raktározási ktg.- ellenőrzés befolyásolása    

 

Átvétel helyessége   

Belső mozgatás  

Komissiózás 

Kitárolás  

Leltározás gyorsítása 

Áru kiadás pontossága 

 



Szállítási ktg.  

• Alá-fölé tervezés 

• Túlterhelés  

• Szállítás során keletkező „veszteség”  



Készletezési + rendelési ktg.  

• A készletszint pontos ismerete szükséges.  

• Fogyás figyelés, alá / fölé tervezés. 

 



Károkból adódó többlet kiadás 

• Speditőr cégek – tömeg „ex has” klauzula. 

• Túlterhelés  

• Egyenetlen – súlyeloszlás  

• Lopás 

 



Sok helyen kellene, mégsem 
ellenőriznek  mert PROBLÉMA:  
 

Darabszám alapú mérés, Raktár ktg.  

 

 

Kézi ellenőrzés  

• Költség növelő    

• Időigényes    

• Pontatlan    

• Bonyolít 



Gyakorlati példa 1000 kg cukor  

Darab szám ellenőrzés
    

A,  szúrópróba   

B,  leszámolom 

C, szorzom a sorokat 

Tömeg mérés   

 

- Egy darabot lemérek  

- Tára súlyát levonom  

- Tömeget mérek  

- Tömeget elosztom az 
egységgel 

Tégla a közepén?  

20 perc  

Minek? 



Mobil mérlegek = MEGOLDÁS:  

     Tömeg alapú mérések:  
    emelőgépekbe be- vagy  
    hozzáépített digitális  
    mérőberendezés.   

 

Kézi ellenőrzés   Mobil mérleg 

• Költség növelő   egyszeri beruházás 

• Időigényes   pillanatok alatt mér  

• Pontatlan   hiteles  

• Bonyolít    integrálható     

 



A mobil mérlegek sajátosságai 
 

• Tömeg alapú mérés és ellenőrzés 

• Eszköze az elektronikus mérleg 

 

 

 

 

 

 

 

mobil, raklap mozgató gépre  

szerelhető  



Targoncamérlegek   6 t-ig  

  Pajzsmérleg    Villamérleg 

Bármilyen villával    Csak mérővillával 

Súlypont kitolódik    Súlypont nem változik 

Mérleg védve van    Mérleg sérülékenyebb  

  

    dinamikus mérések  

    tára 

    nulla 

    összegzés  



Raklapemelő mérleg  - újdonságok  

mozgó mérleg 

gazdaságos 

2,2t méréshatár  

0.01% pontos mérés is  

    dinamikus mérések  

    tára,nullázás,      

    darabszámláló, 

    összegző, rf modem  



Hogyan működik az elektronikus 
mérleg?  

 

DMS 



Mobil, targonca és raklapemelő mérleg 

 

Mérés folyamata 

 

• Pontos 

• Gyors 

• Integrálható 

• Objektív és automatizált 

• Biztonságos 

mp 4 mérés raklap.mp4


Integráció fokai 
Újdonság:Hálózatos működés 



Hatások áttekintése  

Raktározási  ktg. 

  

Szállítási   ktg.  

 

Készletezési   ktg.  

 

Informatikai  ktg.  

 

Káresemények  veszteség 

 

Vevői  jó élmény 

(experience) 



Gyakorlati esetek 
Raktár logisztika 

Raktárváros (elosztó és cross docking) 
Komoly problémák éveken át.  
- Készlet„hiányok” 
- Nem szándékolt többéves téves áru szállítás 
- Konyhai gépek kiszállítása – túlterhelés 

 
 
Kézenfekvő, nevetséges  
esetek de milliós károk 

 



 Stratégiai döntés 
KLM Cargo 

• Az elszámolás alapja 

• Vám megállapítás 

• 100% mérés 

• Nincs üzemanyag pótdíj 

 



 Kötelező alkalmazási területek, pl. 
EKÁER, hulladék kezelés, mérlegjegyes 

értékesítés 
• Teherautó tömegének bevallása 

• „kockázatos áruk”  

• Minden rakatot LE KELL mérni.  

 



Köszönöm a figyelmet! 
Várom kérdéseiket! 


