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Nhu cầu đối với các phương tiện vận tải thương mại đang trên đà tăng mạnh ở Trung 
Quốc. Đi cùng sự tăng trưởng của nền kinh tế là doanh số bội thu năm này qua năm khác. 
Ngay cả trong năm 2020, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lên tới đỉnh điểm, thì cơn 
sốt này cũng không hề giảm nhiệt.

ZF FOTON: THÀNH CÔNG NỐI TIẾP THÀNH CÔNG

ZF FOTON

TraXon là thương hiệu hộp số xe thương mại đạt hiệu 
suất cao nhất trên thị trường, lên tới 99,7%. Hệ thống 
này được tích hợp vào các dòng xe thương mại của 
Foton – thương hiệu thuộc Tập đoàn BAIC trong danh 
sách Fortune 500. 

Trong tuyên bố liên doanh vào năm 2019, ông Từ Hòa 
Nghị, Giám đốc Điều hành Tập đoàn BAIC, đã chia 
sẻ: “Hoạt động liên doanh lần này là cú bắt tay của hai 
thương hiệu đầu ngành. Nó thể hiện năng lực kinh doanh 

NHÀ MÁY KẾT HỢP KHO HÀNG 
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG CỦA 
ZF FOTON

Với diện tích hơn 250,000 m², nhà máy được xây 
dựng trong hai giai đoạn với tổng chi phí lên tới 5 tỷ 
tệ (~641 triệu EUR). Sau khi hoàn thành giai đoạn 
một vào ngày 01/01/2020, nhà máy có thể sản xuất 
115.000 đơn vị hộp số tự động và 20.000 đơn vị bộ 
hãm mỗi năm. Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào 
năm 2022/2023, sẽ cho phép nhà máy sản xuất được 
hộp số hạng nặng với số lượng lên tới 190.000 đơn 
vị mỗi năm và nâng tổng số đơn vị hệ thống phanh 
được sản xuất lên thêm 40.000. 

Với tư cách là doanh nghiệp liên doanh thứ hai, Foton 
ZF LCV Automated Transmissions, trong đó ZF nắm 
giữ 40% cổ phần, chuyên sản xuất hộp số cho các 
dòng xe thương mại hạng nhẹ tại Gia Hưng cho thị 
trường Trung Quốc.

KHAI THÁC TỐI ƯU KHÔNG GIAN VỚI HỆ THỐNG 
LƯU KHO CỦA SSI SCHAEFER

Kho hàng của ZF Foton là sự kết hợp lý tưởng giữa 
hệ thống tích hợp bán tự động và hoàn toàn tự động. 
Mô hình Lối đi siêu hẹp (VNA) của SSI SCHAEFER đã 
được ứng dụng để tận dụng không gian nhà kho theo 
cả chiều ngang lẫn chiều dọc – kết hợp hệ giá kệ pallet 
đặc biệt để gia tăng mật độ lưu kho mà vẫn đảm bảo khả 
năng tiếp cận hàng hóa 100% cùng hệ thống tải nhỏ SSI 
Miniload (hệ thống lưu kho và soạn hàng lý tưởng) – qua 
đó mang đến tỷ hệ hiệu suất ấn tượng cho không gian.

và sự tiến bộ trong sản phẩm của BAIC và ZF trong lĩnh 
vực sản xuất và sản phẩm hộp số trên thị trường quốc 
tế. Hai bên sẽ triệt để khai thác các công nghệ và thế 
mạnh tương ứng của mình để hình thành một nền tảng 
sản xuất tiêu chuẩn và có tính phân hệ, cho ra các sản 
phẩm hộp số hiện đại, hiệu quả và thông minh cho khách 
hàng toàn cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các dòng xe 
thương mại của người tiêu dùng Trung Quốc những sản 
phẩm thượng hạng, đầu ngành, đạt chuẩn thế giới.”

Theo Cơ quan Phân tích Kinh tế (EIU), doanh số bán phương tiện thương mại tại Trung Quốc đã tăng 18,7% và đạt 
mức kỷ lục là 5,1 triệu đơn vị trong năm 2020 trong khi doanh số toàn cầu tăng 15,7% và cán mốc 23,1 triệu đơn vị 
nhờ mức lãi suất thấp, nhiều ưu đãi tài chính đáng chú ý và sự gia tăng trong ngân sách chi tiêu cho hạ tầng của 
chính phủ. Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng từ trận đại dịch. Trên thực 
tế, đây là nền kinh tế lớn duy nhất có chỉ số GDP dương ở mức 2,3%.

EIU kỳ vọng rằng 2021 sẽ lại là một năm rực rỡ vì 
những yếu tố đã thúc đẩy doanh số tại Trung Quốc trong 
năm 2020 còn tiếp tục duy trì. Xu hướng tăng trưởng 
thần tốc này là thời cơ vàng cho ZF Foton Automated 
Transmission (Jiaxing) Co., Ltd., nhà sản xuất chuyên về 
các hệ thống hộp số hoàn toàn tự động cho xe thương 
mại hạng nặng tại thị trường Trung Quốc. Được đồng sở 
hữu bởi ZF Friedrichshafen AG (51%), một trong những 
nhà cung cấp ô tô lớn nhất thế giới, và Foton (49%), nhà 

sản xuất xe thương mại Trung Quốc, công ty này sản 
xuất hộp số TraXon 12 tốc độ tại nhà máy ở Gia Hưng, 
phía Nam Thượng Hải. SSI SCHAEFER đã được chọn thực hiện dự án vì 

“ZF Foton hiểu rằng SSI SCHAEFER là nhà tích hợp hệ 
thống hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm phong 
phú trong lĩnh vực công nghiệp”. Các dự án thành công 
tiêu biểu cả trong và ngoài Trung Quốc đã khẳng định 
vị thế “dẫn đầu về công nghệ, năng lực chuyên môn và 
chất lượng dịch vụ” của SSI SCHAEFER.

Nhà máy ở Gia Hưng, phía Nam Thượng Hải Các bên đang thảo luận

Source: https://press.zf.com/press/en/releases/release_7048.html
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https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_

palletrack

Các loại giá kệ được thiết kế tối ưu để đáp 
ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng – 
hãy tìm hiểu thêm thông tin về hệ kệ pallet

THÁCH THỨC

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KHO HÀNG CÓ MẬT ĐỘ 
SIÊU CAO 

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KHO HÀNG CÓ MẬT ĐỘ SIÊU CAO 

•   Cung cấp không gian cho 65.000 SKU trong diện tích 7.800 m² 
trong kho hàng 15.900 m². 

•   Cải thiện hiệu quả sản xuất của nhà máy: khi dây chuyền sản 
xuất có yêu cầu, kho hàng sẽ phải phản ứng được trong thời 
gian ngắn nhất để cung cấp kịp linh kiện cần thiết cho quy trình 
sản xuất.

Việc biến nhà máy thành kho 
hàng tự động hóa là một trong 
những mục tiêu cần thực hiện 
để đảm bảo yếu tố mật độ siêu 
cao. Với vị trí ngay sát nhà máy, 
kho hàng và nơi xử lý các linh 
kiện ô tô phải được thiết kế một 
cách chiến lược để có thể lưu trữ 
nhiều cấu kiện có kích cỡ khác 
nhau và phản ứng nhanh đối với 
yêu cầu xuất hàng của khu sản 
xuất.

Do sự phong phú trong kích cỡ linh kiện 
của ZF, họ cần sử dụng hai hệ thống giá 
kệ khác nhau để đáp ứng được công 
suất và mật độ cần thiết. Hệ thống Lối 
đi siêu hẹp sẽ được dùng để lưu kho 
kệ pallet và hàng cỡ lớn còn hệ thống 
tải nhỏ SSI Miniload sẽ dành cho các 
linh kiện nhỏ hơn. Cả hai hệ thống đều 
được thiết kế để khai thác hiệu quả 
không gian có sẵn và cải thiện hiệu quả 
soạn hàng.

Hệ thống lưu kho và lấy hàng tải nhỏ tự động 
SSI Miniload (ASRS) là hệ thống lưu kho có tốc 
độ cao và mật độ lớn. Với độ cao 7 m, kết cấu gồm 
4 lối đi này cung cấp 56.400 vị trí thùng hàng với năng 
suất 430 thùng/giờ. 

Nhờ lối đi rộng hơn kệ tải, mô hình VNA đặc biệt phù 
hợp với các không gian hẹp có trần cao. Kho hàng trần 
cao 19 lối đi tại ZF Foton sử dụng 12 xe nâng VNA cho 

Chiều cao ô hàng mà các nhà cung cấp hệ giá kệ tại 
Trung Quốc thường thực hiện là từ 75 mm đến 90 mm; 
tuy nhiên, SSI SCHAEFER đã gia công riêng kết cấu đặc 
biệt dành cho dự án của ZF Foton. Được sản xuất tại 
nhà máy ở Malaysia, kết cấu sử dụng vật liệu chất lượng 
cao này có chiều cao là 60 mm, tức là ô hàng sẽ nhỏ hơn 
và chắc chắn hơn. Mặc dù chi phí ban đầu cao hơn, giải 
pháp này mang đến sức chứa lớn hơn và do vậy sẽ đạt 
hiệu quả cao hơn. 

SSI SCHAEFER đã cơi nới được mật độ lưu kho ra theo 
chiều dọc bằng cách điều chỉnh chiều cao các lỗ đặt 
thanh của cấu kiện. Thay vì đều nhau, các lỗ được bấm 
dài ngắn có ý đồ để phù hợp với các kích cỡ sản phẩm 

TỐI ĐA HÓA MẬT ĐỘ LƯU KHO CỦA HỆ THỐNG TẢI NHỎ BẰNG 
CÁC VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG PHÙ HỢP

khác nhau, từ đó giải phóng thêm nhiều vị trí lưu kho. 
Với việc cơ nới không gian cả chiều ngang lẫn chiều dọc, 
SSI SCHAEFER đã tạo ra được nhiều không gian lưu 
kho bổ sung.

Kho hàng ở ngay cạnh khu sản xuất Hệ thống lưu kho và lấy hàng tải nhỏ tự động SSI Miniload (ASRS)

Hệ thống SSI Miniload và VNA

Hệ thống Lối đi siêu hẹp (VNA)

Chiều cao ô hàng sử dụng vật liệu cao cấp được tùy chỉnh ở mức 60 mm

12.812 vị trí kệ pallet. Hệ thống này có thể đạt mức hiệu 
suất 110/giờ.

Khi kết hợp hai hệ thống cùng nhau, nhà kho sẽ đạt sức 
chứa tổng lên tới 69.212 SKU, tức là vượt qua cả yêu 
cầu ban đầu của ZF Foton. Trong tài liệu đấu thầu, các 
nhà cung cấp giải pháp kho hàng được yêu cầu cung cấp 
ít nhất 65.000 SKU trong không gian 7.800 m².

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_palletrack
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Các chức năng tối ưu hóa và tích hợp để đảm bảo 
hiệu suất – tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm 
logistics

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_wamas https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_carton-and-bin-

conveying-system

Các giải pháp băng tải phân hệ cho mọi trọng tải 
nhằm tối ưu hóa luồng nguyên vật liệu – tìm hiểu 
thêm thông tin về hệ thống băng tải

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_ssi-miniload

Soạn hàng vào thùng, hộp và khay một cách 
trơn tru – tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống 
SSI Miniload

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
SẢN XUẤT

KHÁCH HÀNG: SỰ HÀI LÒNG, DỊCH VỤ 
VÀ SỰ HỖ TRỢ

Việc cung cấp các giải pháp intralogistics 
không chỉ dừng lại ở việc triển khai phần 
cứng hay phần mềm. Để đảm bảo rằng hoạt 
động sản xuất và vận hành logistics của 
ZF sẽ chạy êm sau khi bàn giao dự án, 
SSI SCHAEFER đã cung cấp một loạt các 
dịch vụ hậu mãi chất lượng, trong đó có thể 
kể đến như đào tạo sử dụng phần mềm, 
giám sát hoạt động vận hành của nhân sự 
trong kho (giai đoạn mới bàn giao), hỗ trợ 
kỹ thuật trực tuyến 24/7 cũng như kiểm tra 
và bảo dưỡng kết cấu hai lần một năm để 
hỗ trợ cho bên ZF Foton. Nhờ vậy, họ có thể 
tự tin vận hành cả phần cứng lẫn phần mềm 
không kém gì đội SSI SCHAEFER Trung 
Quốc trong giai đoạn chuyển giao.

Hệ thống lưu kho được đồng bộ với dây chuyền 
sản xuất của ZF Foton. Sau khi cấu kiện cần dùng 
trong sản xuất cập bến nhà máy ở khu nhận hàng 
thì sẽ được chuyển đến khu đóng gói lại để chờ 
phân loại. Linh kiện lớn hơn sẽ được đặt lên kệ 
pallet và chuyển tới khu lưu trữ VND bằng xe nâng 
còn linh kiện nhỏ hơn sẽ được để vào thùng hàng 
và vận chuyển bằng nhân công trên kệ pallet. 

Sau đó, toàn bộ kệ pallet sẽ được chuyển đến trạm 
làm việc bằng xe nâng hoặc xe tải pallet. Tại trạm 
làm việc, những thùng hàng này sẽ được rô-bốt dỡ 
khỏi pallet và đặt lên hệ thống băng tải thùng hàng 
để chuyển đi lưu trữ bằng hệ thống tải nhỏ 
tự động. 

Khi dây chuyền sản xuất phát sinh nhu cầu, hệ 
thống kho hàng sẽ nhanh chóng cung cấp linh 
kiện cần thiết cho dây chuyền. Sau khi nhận được 
hướng dẫn từ dây chuyền sản xuất, phần mềm 
SAP doanh nghiệp phụ trách quản lý toàn bộ quy 
trình vận hành của ZF Foton sẽ xử lý lệnh xuất 
hàng. Lệnh này được chuyển tới WAMAS®, phần 
mềm quản lý kho hàng của SSI SCHAEFER 
có nhiệm vụ kiểm soát và giám sát quy trình vận 
hành trong kho. Sau khi nhận được hướng dẫn từ 
WAMAS®, các thùng hàng chứa linh kiện cần thiết 
sẽ được lấy tự động từ AMS. Sau đó, chúng sẽ 
được chuyển đến trạm làm việc và từ đó sẽ được 
nhân viên trực tiếp đưa đến dây chuyền sản xuất.

KẾT QUẢ

Phân loại linh kiện nhỏ trước khi lưu kho vào hệ thống SSI Miniload

Lấy cấu kiện từ pallet trong hệ thống VNA hoặc từ thùng hàng trong hệ thống SSI Miniload

ZF Foton vô cùng hài lòng và nhiệt liệt đề xuất hệ 
thống lưu kho của SSI SCHAEFER.

“Trong dự án này, hoạt động hợp tác với 
SSI SCHAEFER diễn ra hết sức êm đẹp và 
hiệu quả. Trong suốt hơn 2 năm sử dụng, 
hệ thống tự động hóa này gần như không 
gặp lỗi nào và đây là sự đảm bảo vững 
chắc cho hoạt động vận hành hiệu quả 
của ban logistics.” 

Ông Hoàng Duệ  
Giám đốc logistics, ZF Foton

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_wamas
https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_carton-and-bin-conveying-system
https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_ssi-miniload
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Nghiên cứu điển hình: 
Kho hàng bán tự động cho ngành ô tô

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_case-study

THÔNG TIN VÀ THÔNG SỐ

Các thông số quan trọng của hệ thống

Quy mô cung cấp và dịch vụ do SSI SCHAEFER thực hiện

Diện tích kho hàng 15.900 m² (trong đó 7.800 m² là do SSI SCHAEFER phụ trách)

Số lượng SKU 69.212

Số giờ làm/ngày 24 giờ/ngày

Số ca/ngày 2 ca/ngày

Hệ thống băng tải 

Hệ thống băng tải thùng hàng 250 m

Hệ thống lưu kho và lấy hàng 

SSI MINILOAD 4 lối đi, 56.400 vị trí thùng hàng, hệ đầu hồi đơn, chiều cao: 7 m, 430 
lượt di chuyển/giờ 

Hệ giá kệ VNA 19 lối đi, 12.812 vị trí lưu kho, 118 lượt di chuyển/giờ 

Phần mềm 

Phần mềm logistics WAMAS®

THÔNG TIN VÀ THÔNG SỐ

https://pages.ssi-schaefer.com/vi-vn/zf-foton_case-study


  Tính ổn định 

  Là một doanh nghiệp gia đình độc lập về tài chính,     
SSI SCHAEFER cái tên bảo chứng cho những giải 
pháp dài hạn. Bạn có thể trao trọn niềm tin cho đội ngũ 
chuyên gia sẽ luôn nhiệt tình hỗ trợ bạn dù là hôm nay, 
ngày mai hay sau nhiều năm nữa. 

 Tính hiệu quả
  Mọi giải pháp của SSI SCHAEFER đều có thể được điều 

chỉnh theo quy mô và mở rộng theo sự phát triển của 
doanh nghiệp. Vì vậy, bạn có thể nâng cấp hoặc cải tạo 
bất cứ lúc nào. 

  Chất lượng
  Là một chuyên gia về hệ thống và nhà sản xuất thiết bị 

gốc, SSI SCHAEFER là đầu mối cung cấp các giải pháp 
đặc thù, chất lượng cao, đáp ứng riêng biệt cho những 
vấn đề của bạn.

  Uy tín
  Nhờ mạng lưới hỗ trợ và CSKH toàn cầu của chúng tôi, 

SSI SCHAEFER có thể góp phần đảm bảo hoạt động 
mượt mà của hệ thống, cả trong và sau khi lắp đặt. 

  Hiểu biết 
  Các giải pháp của SSI SCHAEFER luôn được cập nhật 

theo những tiêu chuẩn công nghệ mới nhất và có thể 
được tích hợp dễ dàng vào nền tảng CNTT sẵn có.

  Tính quốc tế
  Là một tổ chức toàn cầu, SSI SCHAEFER có văn 

phòng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với hơn 70 công 
ty con đang hoạt động, đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi hân hạnh được tư vấn cho bạn bằng ngôn ngữ của 
bạn.
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