
divizi TORO Hlavečník společnosti CHOVSERVIS a.s.

Od porážky k expedici: Váhové terminály
automatizují procesy vážení ve výrobě
masných výrobků a uzenin

Referenční příběh



Jako samostatná divize je TORO Hlavečník součástí 

CHOVSERVIS a.s., společnosti specializující se na 

produkty a služby pro zemědělské chovatele. Nabízí 

nejen inseminace, 

přenosy embryí, 

šlechtění chovů jed-

notlivých zvířecích 

ras a prodej speciál-

ních produktů pro 

chov zvířat, ale také 

porážky zvířat a 

zpracování masa. V obchodech celé České republiky 

naleznete masné výrobky a uzeniny se značkou TORO 

Hlavečník vyrobené podle tradičních českých receptur. 

Vážení, klasifikace, evidence 

Prvním místem výrobního řetězce, kde se používají 

průmyslové počítače a váhové terminály noax je 

porážka. Výpočetní technika zde usnadňuje nejen 

vážení a klasifikaci kvality masa, ale také ukládání 

dat za účelem přehledu o původu masa, když 

se z jednoho kusu zvířete stanou až stovky kusů 

masa a nebo následných masných, či uzenářských 

produktů. Ke dvěma nerezovým průmyslovým 

počítačům S12 jsou připojeny dvě váhy, jedna 

podlahová váha na maso, kůže a vnitřnosti a 

jedna váha ve visu, na které se váží naporcov-

aná těla zvířat, která se dopravují do chladíren. 

Zaměstnanci navíc s pomocí čtečky čárových kódů 

snímají informace o původu zvířat. Ke klasifikaci 

vepřového masa používají řezníci měřicí zařízení 

ve tvaru pistole připojené k počítači, kterým lze 

odečítat mimo jiné podíl svalové hmoty a tuku v 

mase. Od těchto hodnot se odvíjí cena, jaké mohou 

dané kusy dosáhnout. Hmotnost a kvalita masa se 

spojí s údaji o poraženém kusu a společně uloží do 

průmyslových počítačů. Software pro zařízení noax 

používaná na jatkách pochází od české vývojářské 

společnosti Aquila TS s.r.o. 

S průmyslovými počítači noax se pracovníci divize 

TORO seznámili na potravinářském veletrhu 

Salima v Brně. Počítače noax jim hned padly do 

oka - prostě se jim líbily. Odpovídaly představám, 

jak by to ve výrobě mělo vypadat. Přístroje se dají 

snadno a bez rizika čistit tekutinami i dezinfikovat 

a jsou velice robustní.

Odolné při ovládání silnou rukou

Co je myšleno slovem „robustní“, se ukazuje v 

bourárně masa, kde řezníci nakládají metrákové 

poloviny zvířat na pracovní stoly, aby je zručnými 

pohyby rozbourali na jednotlivé kusy masa. Vážení 

zde má zvlášť velký význam, aby bylo možné 

přesně vysledovat, jaká množství jaké kvality 

jsou ve výrobě použita. Na těchto pracovištích 

používá společnosti TORO Hlavečník dva nerezové 

průmyslové počítače typu S12, ke kterým jsou 

připojeny vždy dvě váhy, stolní nebo nájezdové, 

ke každému z počítačů. Přes USB lze k počítači 

připojit ještě další periferie: čtečku čárových 

kódů nebo RFID. Jako aplikační software běží na 

počítačích program od firmy Neuman Company 

s.r.o. , který si TORO Hlavečník nechal napsat „na 

míru“.  Než terminály nainstalovali, obávali se, zda-li 

zařízení vydrží hrubé zacházení zaměstnanců. Ale 

průmyslové počítače noax je přesvědčily o opaku.“

Jakmile je maso rozbouráno na jednotlivé části, 

převezou jej zaměstnanci do chladicích prostor. 

Zde je uskladněno až do chvíle, kdy je expedováno 

nebo opět vyzvednuto k výrobě uzenin.

Váhové terminály noax mají ve výrobě uzenin dvě 

funkce: Jednak jsou kusy masa, vyhrazené na výrobu 

uzenin, ještě jednou zváženy a  poté zkontrolovány 

podle receptury. Vedle toho vede IPC zaměstnance 

krok za krokem celou recepturou. Jednotlivé kroky 

je nutné vždy potvrdit přes dotykovou obrazovkou. 

Pokud se skutečné množství liší od zadaného v 

receptuře, systém okamžitě zaměstnanci zobrazí 

zpětné hlášení. Pro tyto úkoly je váhový terminál 

noax napojený na dvě váhy: na podlahové váze 

se váží masné části, na stolní váze sůl, koření a 

zbývající přísady. 

Váhové terminály noax ve výrobě masných výrobků a uzenin
v divizi TORO Hlavečník společnosti CHOVSERVIS a.s.

Moderní váhové terminály přinášejí rozhodující výhody

„Když srovnáme, kolik 
času potřebovaly naše 
zaměstnankyně při práci se 
starým systémem, nestačíme se 
po několika měsících provozu 
divit o kolik se vše zrychlilo .“

Jednoduché zadávání dat přes dotykovou obrazovku prřmyslového pořítaře noax



Snadná a rychlá příprava k expedici

Expedice zboží je poslední místem, kde se znovu 

využívají IPC noax. Společnost TORO Hlavečník 

sestavuje na dvou pracovištích dodávky pro 

velkoodběratele a malé společnosti. Pro drobné 

odběratele používá váhový terminál, ke kterému 

jsou připojeny jedna podlahová a jedna stolní váha. 

Čtečka čárových kódů, čtečka RFID a tiskárna etiket 

jsou připojeny k IPC noax přes USB. I zde software 

dodala a implementovala firma Neuman Company 

s.r.o. . K dodávkám pro velkoodběratele využívá 

společnost TORO Hlavečník váhový terminál s  

jednou váhou připojenou ve visu a jednou podla-

hovou váhou. Přestože se jedná o rozdílná množství, 

pracovní postup při zpracování zakázky pro expedici 

je vždy stejný: zaměstnanci expedice si vyberou na 

IPC noax jednu ze zakázek podle expedičního 

plánu. Každou položku zakázky zvolí dotykem na 

obrazovku a začnou s vážením příslušného zboží. 

Jakmile je dosaženo odpovídající hmotnosti, potvrdí 

se zpracovaná položka na dotykové obrazovce a 

zboží putuje do přepravky. Pak se může pokračovat 

s další položkou, až je celá zakázka zkompletovaná. 

Všechny díly zakázky i přepravky jsou na místě 

opařeny nálepkami se všemi povinnými i zákazníkem 

požadovanými údaji a zakázka může jít na cestu k 

zákazníkovi.

Heterogenní váhové systémy

Ve firmě TORO Hlavečník jsou používány váhy od 

různých výrobců. Velkou výzvu pak představovalo 

řešení, jak připojit tyto heterogenní váhové systémy 

k váhovým terminálům noax, aby všechny procesy 

vážení probíhaly hladce a údaje bylo možné posílat 

do informačního systému. To bylo úkolem partnerské 

společnosti noax - firmy Lesak s.r.o. . Stávající váhy byly 

připojeny k váhovým terminálům noax, nastaveny 

provozní parametry a systém musel být okamžitě 

připraven k vážení. Zaměstnanci  divize TORO jsou 

s výkonem Lesak s.r.o., coby partnerské společnosti 

noax, velice spokojeni: „Lidé ze společnosti Lesak 

tu skutečně odvedli dobrou práci. Zejména když si 

vezmete, že tu používáme různé váhové systémy od 

tří různých výrobců.“

Než společnost TORO Hlavečník přístroje noax 

nainstalovala, používala v provozu terminály jiného 

výrobce, které byly umístěny v ocelových skříňkách 

zajišťujících odpovídající krytí. V nich se ale hromadilo 

teplo a vlhkost. To žádný počítač nevydržel déle než 

rok, maximálně rok a půl. Skutečnost, že počítače 

noax žádnou další skříň nepotřebují a jsou odolné 

proti vlhkosti, se pracovníkům divize TORO Hlavečník 

líbilo už od počátku.

Nejen kompatibilita a  robustnost hardware noax, 

ale také nárůst efektivity práce vedení podniku 

imponuje: „Když srovnáme, kolik času potřebovaly 

naše zaměstnankyně 

se starým systémem, 

nestačíme se divit, o 

kolik se vše po několika 

měsících provozu zrych-

lilo.“ A také zaměstnanci 

si IPC a váhové terminály 

pochvalují. Přirozeně někteří při implementaci 

přístrojů noax reptali, ale mnoho lidí se tak staví 

ke všem novinkám. Když by se ale dnes měli vrátit 

zpět k tomu, jak to bylo předtím, stoprocentně by 

šli hned na barikády. Vědí moc dobře, co by tím 

ztratili. V divizi TORO Hlavečník očekávájí, že produk-

tivita práce díky použití IPC a váhových terminálů 

noax ještě dále poroste. Už teď se implementace 

přístrojů noax ukázala být pro firmu TORO Hlavečník 

naprostým úspěchem. Až se definitivně dokončí 

optimalizace všech softwarových komponentů a 

dojde k očekávanému optimálnímu toku materiálu, 

efektivita se znovu ještě zvýší.

„Silným rukou našich ezníků 
elektronika na pracovištích 
obvykle dlouho neodolá.  
Ale terminály noax nás 
přesvědčily o opaku.“

TORO Hlavečník – v České republice je toto jméno synonymem vysoce
kvalitních a chutných masných výrobků a uzenin. Společnost používá nerezové
průmyslové váhové terminály noax ve všech krocích zpracování: od porážky až k
expedici. Tím dochází k zajištění nejen trvale vysoké úrovně kvality procesů, ale
také k nárůstu produktivity a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

IPC noax automatizují dokumentaci
jednotlivých procesů
při zpracování masa.

Jednoduché a přesné vážení receptur s pomocí váhového terminálu noax.



Komponenty v přehledu

Hardware:
– Průmyslový počítač Steel S12

– Základní deska N8B All-in-one

– Procesor: Intel Celeron M – 1,0 GHz

– Ovládání: Dotyková obrazovka

– Váhový kontrolér s jedno a vícerozsahovými  
 moduly (obchodní váha tř. III)

– Krytí IP65 (vč. krytky konektoru),  
 vnitřní větrák

Software:
– Operační systém: Windows 7

Programy aplikací:

– Specializovaná řešení pro masný průmysl od  
   společnosti Aquila TS s.r.o. - www. aquila.cz

– Komisní a váhový systém Neuman 
 Company s.r.o. - www. ncompany.cz

TORO Hlavečník 

Kurzprofil: 
Jako divize zpracovávající maso patří 
TORO Hlavečník k akciové společnosti 
CHOVSERVIS a.s. Mateřská společnost 
nabízí komplexní služby pro zemědělské 
chovatele, mimo jiné inseminaci nebo 
přenosy embryí, ale také porážky zvířat. 
Divize TORO Hlavečníkprodukuje a uvádí 
na trh české masné a uzené speciality, 
které se prodávají po celé České repu-
blice. K jejím zákazníkům patří velké 
maloobchodní řetězce v zemi. Mateřská 
společnost CHOVSERVIS a.s. zaměstnává 
170 pracovníků a v roce 2009 dosáhla 
obratu 600 milionů korun (přibližně 24 
milionů euro).  
www.chovservis.cz

Požadavky a použití
 

Cíle:
 Racionalizace pracovních procesů

 · Podrobná evidence dat ve  
výrobních prostorách

 Zlepšení hygieny během výroby

 Automatizace při vážení a klasifikaci masa

 Přesná kontrola a dokumentace  
 kroků zpracování

 Zajištění sledovatelnosti dle  
 nařízení EU 178/2002

 Větší technologická kázeň při  
 dodržování receptur

 Rychlejší příprava k expedici

Požadavky na průmyslové počítače: 
 · Použití ve výrobních prostorách se 

zvýšenými

 · požadavky na hygienu

 Denní čištění IPC vysoce korozivními

 dezinfekčními prostředky

 Trvalé použití v chladném prostředí

 Zcela uzavřená konstrukce dle stupně  
 krytí IP65

 Odolnost proti střikajjící vodě, vlhkosti a  
 tukům

 Snadná ovladatelnost pro zaměstnance

 Dobře čitelné displeje

 Maximální bezpečnost chodu v extré ních  
 provozních podmínkách
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