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02 Giới thiệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
    Công ty TNHH LEVELER có tên giao dịch quốc tế LEVELER Company Limited. Gọi tắt là
LEVELER., LTD. Với nghành nghề lĩnh vực chính của công ty là sản xuất, thi công lắp đặt
các dòng sản phẩm phục vụ cho hoạt động kho vận như hệ thống cân điện tử, các sản
phẩm hỗ trợ công nghiệp, các hệ thống định lượng phối liệu. 

    Với đội ngũ nhân viên trẻ, đầy sáng tạo và năng động, chịu khó hướng tới phát triển bền
vững. Chúng tôi tự hào khi mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, độ
chính xác cao, bền bỉ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. Qua đó nâng cao
khả năng cạnh tranh, đảm bảo độ chính xác cho khách hàng khi cân, đo, kiểm tra khối
lượng trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh… Song song đó, chúng tôi còn là nhà
tư vấn, thiết kế và phát triển các giải pháp đo lường, toàn diện cho doanh nghiệp, đáp ứng
các nhu cầu đa dạng của khách hàng

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/
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TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành một công ty kinh doanh
những dịch vụ phục vụ cho ngành đo
lường hàng đầu Việt Nam. Phục vụ tốt
nhất những khách hàng trong thị trường
mà công ty có được

Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của quý vị
là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi
đang từng bước khẳng định thương hiệu
trên thị trường bằng niềm tin của khách
hàng trong từng lĩnh vực, từng sản
phẩm.

Khát vọng mang đến cho cuộc đời
những giá trị tinh hoa, Công ty TNHH
LEVELER đã và đang dành trọn tâm
huyết của mình vào từng sản phẩm tới
từng dự án

Chúng tôi lắng nghe, phân tích và thấu
hiểu nhu cầu của từng khách hàng và áp
dụng kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy của
mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu
đó

- TÂM HUYẾT và TRÁCH NGHIỆM với
khách hành
- ĐỘ CHÍNH XÁC và AN TOÀN
- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Xây dựng niềm tin

Lắng nghe khách hàng

SỨ MỆNH

Giới thiệu

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/
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THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH LEVELER

Tên tiếng anh:

Tên viết tắt:

Mã số thuế:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Văn phòng Hà Nội:

Email:

Website:

LEVELER COMPANY LIMITED

LEVELER . CO.,LTD

4601592693

Tổ Dân Phố Thu Lỗ, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

0982525883

Số 108 Ngõ 75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Leveler.vn@gmail.com

https://leveler.vn/

https://cambienluc.com/
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Tiếp nhận thông tin từ khác hàng
Bộ phận tư vấn nhận tiếp nhận thông tin từ
khách hàng, tư vấn về sản phẩm mà khách
hàng quan tâm

Tiến hành sản xuất sản phẩm

Lắp đặt sản phẩm cho khách hàng
Sản phẩm được vận chuyển miễn phí đến
chân công trình và tiến hành lắp đặt cho
khác hàng, vận hành thử

Kiểm tra và nghiệm thu
Sau khi hoàn hiện lắp đặt và chạy thử
nghiệm, bộ phận nghiệm thu sẽ tiến hành
nghiệm thu, nếu có lỗi sẽ chỉnh sửa lại cho
chính xác

Đưa thông tin về bộ phận sản xuất
Sau khi khách hàng đồng ý sau quá trình
tư vấn. Bộ phận sản xuất sẽ đến vị trí thi
công, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu
cầu khách hàng, và lên bảng dự toán chi
phí

Ký kết hợp đồng
Sau khi khác đồng ý với bản thiết kế
sản phẩm và bảng dự toán chi phí,
LEVELER sẽ kí hợp đồng chính thức
đến tiến hành sản phẩm

Sản phẩm được sản xuất theo đung như
bản thiết kế và được kiểm định chất lượng
trước khi xuất xưởng đến tay khách hàng

01

03

04

05

02

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

05 Quy trình làm việc

06

"CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU"

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/
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06 Danh mục sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cân ô tô điện tử

Cân bàn điện tử

Cân sàn điện tử

Dock Leveler

Cân ô tô điện tử (hay cân xe tải) là một sản phẩm đặc biệt quan
trọng trong các nhà máy, khu công nghiệp, khu mỏ khai thác, bến
bãi hiện nay

Cân bàn điện tử (Bench Scale) hay còn gọi là cân bàn là dòng cân
điện tử công nghiệp thông dụng, bền bỉ, đáng tin cậy, thuận tiện và
dễ sử dụng

Sản phẩm thường được ứng dụng chính trong các kho hàng,
nhà máy sản xuất, trong các trại chăn nuôi dùng để xác định
khối lượng hàng hóa có tải trọng nặng một cách nhanh
chóng và chính xác

Dock leveler (hay sàn nâng thủy lực) có tên gọi tiếng Anh
là Hydraulic Dock Leveler. Đây là một thiết bị phụ trợ được
sử dụng trong quá trình bốc dỡ hàng.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Cân đóng bao

Phụ kiện cân điện tử

07 Danh mục sản phẩm

Cầu dẫn lên container

Cân băng định lượng

Cầu dẫn xe nâng lên Container hay cầu lên container tiếng Anh
gọi là Yard Ramp là một phần thiết bị công nghiệp đơn giản được
sử dụng để giúp xếp dỡ hàng hóa ngoài trời

Cân đóng bao hệ thống đóng bao không thể thiếu trong các nhà
máy hiện nay. Hệ thống với mức tải đáp ứng từ 10kg đến 50kg.
Năng suất hoạt động đạt tới 300 bao/h.

Hệ thống cân băng định lượng này trong các nhà máy sản
xuất xi măng, các nhà máy sản xuất phân bón, hệ thống nhà
máy thức ăn chăn nuôi, các đơn vị khai thác, chế biến
khoáng sản

Dock leveler (hay sàn nâng thủy lực) có tên gọi tiếng Anh
là Hydraulic Dock Leveler. Đây là một thiết bị phụ trợ được
sử dụng trong quá trình bốc dỡ hàng.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Loại cân ô tô Kích thước (DxR) (mét)

Cân ô tô điện tử 20 tấn 6x3, 7x3, 10x3, 12x3

Cân ô tô điện tử 40 tấn 6x3, 7x3, 10x3, 12x3

Cân ô tô điện tử 60 tấn 6x3, 12x3, 16x3, 18x3

Cân ô tô điện tử 80 tấn 12x3, 16x3, 18x3, 21x3

Cân ô tô điện tử 100 tấn 12x3, 16x3, 18x3, 21x3

Cân ô tô điện tử 120 tấn 12x3, 16x3, 18x3, 21x3

Cân ô tô điện tử 150 tấn 12x3, 16x3, 18x3, 21x3

08Danh mục sản phẩm

Cân ô tô điện tử

Cân ô tô điện tử (hay cân xe tải) là một sản phẩm đặc biệt quan
trọng trong các nhà máy, khu công nghiệp, khu mỏ khai thác,
bến bãi hiện nay. 

Cân ô tô điện tử ra đời là sản phẩm xác định khối lượng chính
xác và phù hợp nhất hiện nay cho việc xác định khối lượng hàng
hóa hàng chục tới hàng trăm tấn.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



09Danh mục sản phẩm

Cân sàn điện tử

Cân sàn điện tử công nghiệp, loại cân đáp ứng tải
trọng tối đa từ 500kg tới 15 tấn. Cân có các kích
thước phổ biến 800 x 800mm, 1 x 1m, 1.2 x 1.2m,
1.5 x 1.5m. 

Sản phẩm thường được ứng dụng chính trong các
kho hàng, nhà máy sản xuất, trong các trại chăn
nuôi nơi nó dùng để xác định khối lượng hàng hóa
có tải trọng nặng một cách nhanh chóng và chính
xác.

Một sàn cân điện tử được cấu tạo với khung mặt sàn
được làm bằng khung thép, bên trong có gắn các
thiết bị cảm biến lực cùng các thiết bị điện khác. 

Loại cân sàn điện tử Kích thước khung cân (DxR) (mét)

Cân sàn điện tử 0.5 tấn 0.8x0.8, 1x1, 1.2x1.2

Cân sàn điện tử 1 tấn 0.8x0.8, 1x1, 1.2x1.2

Cân sàn điện tử 2 tấn 0.8x0.8, 1x1, 1.2x1.2, 1.5x1.5

Cân sàn điện tử 3 tấn 0.8x0.8, 1x1, 1.2x1.2, 1.5x1.5

Cân sàn điện tử 5 tấn 1.2x1.2, 1.5x1.5, 2x2, 3x3

Cân sàn điện tử 10 tấn 2x2, 3x3, 2x5, 3x5

Cân sàn điện tử 15 tấn 3x3, 2x5, 3x5, 3x6

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Cân bàn điện tử theo trọng tải Loại cân bàn theo kiểu dáng Các loại cân theo ứng dụng

Cân bàn điện tử 10kg Cân bàn khung sắt Cân hàng khô

Cân bàn điện tử 20kg Cân bàn khung inox Cân cân nghiệp

Cân bàn điện tử 30kg Cân bàn có cột đầu cân Cân thủy hải sản

Cân bàn điện tử 50kg Cân bàn hộp vuông Cân hóa chất

Cân bàn điện tử 60kg   

Cân bàn điện tử 100kg - 750kg   

10Danh mục sản phẩm

Cân bàn điện tử

Cân bàn điện tử là loại cân dùng để quản lý khối lượng có giá trị từ khoảng 10kg đến 600kg. Do có độ chính
xác cao, sai số nhỏ, Cân bàn điện tử thường được sử dụng trong sản xuất và kinh doanh. Cân bàn điện tử
(Bench Scale) hay còn gọi là cân bàn là dòng cân điện tử công nghiệp thông dụng, bền bỉ, đáng tin cậy, thuận
tiện và dễ sử dụng. Cân bàn điện tử được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ tiểu thương, siêu thị
đến các nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại đều có các ứng dụng sản phẩm cân bàn điện tử.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Loại dock leveler Kích thước (DxR) (mét)

Dock Leveler 6 tấn 1.8x1.8, 2x1.8, 2x2, 2.5x2

Dock Leveler 8 tấn 1.8x1.8, 2x1.8, 2x2, 2.5x2

Dock Leveler 10 tấn 2x1.8, 2x2, 2.5x2, 3x2.2

Dock Leveler 13 tấn 2x2, 2.5x2, 3x2.2, 3x2.5

Dock Leveler 16 tấn 2x2, 2.5x2, 3x2.2, 3x2.5

Dock Leveler 20 tấn 2.5x2, 3x2.2, 3x2.5, 3x3

11Danh mục sản phẩm

Dock Leveler

Dock leveler (hay sàn nâng thủy lực) có tên gọi tiếng Anh là Hydraulic Dock Leveler. Đây là một thiết bị phụ trợ
được sử dụng trong quá trình bốc dỡ hàng. Sàn nâng thủy lực thường được dùng ở nhà kho, bến cảng, bến tàu,
những nơi có hoạt động xuất nhập hàng hóa lớn. 

Với khả năng điều khiển nâng hạ tự động, là cầu nối giữa kho hàng và thùng xe tải hàng/container. Nó giúp xe
nâng thực hiện việc nhập xuất hàng một cách nhanh chóng và an toàn hơn. Việc điều khiển bằng bơm thủy lực
sẽ giúp cho việc vận hành sàn nâng một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Loại cầu dẫn lên container Kích thước (DxR) (mét)

Cầu dẫn xe nâng 6 tấn 9x2, 11x2.4, 13x2.4

Cầu dẫn xe nâng 8 tấn 9x2.4, 11x2.4, 13x2.4

Cầu dẫn xe nâng 10 tấn 11x2.4, 13x2.4, 15x2.4

Cầu dẫn xe nâng 12 tấn 11x2.4, 13x2.4, 15x2.4

Cầu dẫn xe nâng 15 tấn 13x2.4, 15x2.4, 18x2.4

12Danh mục sản phẩm

Cầu dẫn lên container

Cầu dẫn xe nâng lên Container hay cầu lên container tiếng Anh gọi là Yard Ramp là một phần thiết bị công
nghiệp đơn giản được sử dụng để giúp xếp dỡ hàng hóa ngoài trời. Cầu lên container được thiết kế làm hoàn
toàn bởi sắt thép sản phẩm chịu lực. Cầu dẫn có chiều dài và góc nghiêng độ dốc lý tưởng giúp cho xe nâng
chạy lên xuống thùng container để có thể đóng dỡ hàng hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



Thông số kỹ thuật cân băng định lượng

Số lượng thành phần cân băng định lượng: 1 ÷ 12 băng tải

Năng suất tối đa cho một băng tải: 50t/h

Sai số cân < 1.0%

Điều khiển định lượng tự động , bằng tay hoặc kết hợp

Tốc độ tối đa của các băng tải cân: 15m/phút

Tốc độ băng tải đo thông qua tốc độ động cơ chính xác tới 2cm/phút

13Danh mục sản phẩm

Cân băng định lượng

Hệ thống cân băng định lượng này trong các nhà máy sản xuất
xi măng, các nhà máy sản xuất phân bón, hệ thống nhà máy
thức ăn chăn nuôi, các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản.

Là hệ thống định lượng đực biệt quan trọng trong các dây
chuyền sản xuất hiện nay. Cân băng tải định lượng là sản phẩm
được công ty LEVELER cung cấp hàng đầu tại thị trường hiện
nay.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/
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Cân đóng bao

Cân đóng bao hệ thống đóng bao không thể thiếu trong các nhà
máy hiện nay. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đóng bao trong
các nhà máy cám, nhà máy phân bón, các kho chế biến nông
sản, các nhà máy xi băng, bột thạc cao, nhà máy bột đá….

Hệ thống với mức tải đáp ứng từ 10kg đến 50kg. Năng suất
hoạt động đạt tới 300 bao/h.

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/
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Phụ kiện cân điện tử

Hotline: +84 982 525 883 https://leveler.vn/



CÔNG TY TNHH LEVELER
Số 108 ngõ 75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành Phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Leveler.vn@gmail.com

(+84) 982.525.883
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