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Spaetzle těsto si samozřejmě můžete na-
míchat sami a nechat ho vroucím kráječem 
stéct do vroucí vody. Tyto kroky lze pře-
skočit díky předem připraveným baleným 
spaetzle. A umožňují Vám jejich další zpra-
cování nebo změnu podle Vašeho vlastní-
ho vkusu: upravte je například mákem a 

máslem nebo použijte 
ementál na výrobu sýro-
vého spaetzle ... Fantazii 
se meze nekladou. Sku-
pina Henglein se speci-
alizuje na výrobu těchto 
praktických produktů.

Nejmodernější hardware 
a software

Skupina společností se sídlem ve Wasser-
mungenau, asi 35 kilometrů jihozápadně 
od Norimberku, vyrábí spaetzle, knöpfle a 
také nudle, bramborové těsto na knedlíky, 
gnocchi, bramborové výrobky a těsto na 
pečení a kynuté knedlíky. Suroviny na to 
dodávají farmáři z blízkého okolí. Henglein 
s nimi má dlouhodobé pěstitelské smlou-
vy. Ve svých třech závodech zpracovává 
přibližně 1 200 zaměstnanců skupiny 
Henglein hlavně pšeničnou mouku, kru-
pici z tvrdé pšenice a brambory. Ročně 
vyprodukují celkem přes 150 000 tun 
čerstvých produktů, což odpovídá zhruba 
330 milionům balení. Výrobky Henglein 
najdete téměř v každém německém super-
marketu. Kromě toho společnost vyváží 
téměř do všech zemí EU, včetně Velké Britá-
nie, Norska a Švýcarska. Aby společnost 
neponechala nic náhodě, pokud jde o 
kvalitu, bezpečnost a dodržování termínů, 
sází na nejmodernější procesy a především 

na high-tech produkty. Henglein svým 
zákazníkům zaručuje dodání do 72 hodin 
od objednání. Nejen že chce splnit vlastní 
požadavky na kvalitu produktů, ale také 
stále se vyvíjející požadavky zákazníků. 
Digitálně se zaznamenává surovina, re-
ceptura, polotovar, obal, každá součástka 
a každý krok výroby až po hotový výrobek. 
Jedině tak lze flexibilně a efektivně zpraco-
vávat zakázky. Při zpracování tohoto obje-
mu dat spoléhá Henglein na průmyslová PC 
noax a ERP systém SAP S/4HANA. Systém 
používá novou databázi SAP HANA. S jeho 
pomocí mohou zaměstnanci analyzovat a 
zpracovávat velké množství dat v jednom 
systému a v reálném čase. Po hardwarové 
stránce Henglein používá od roku 2012 
průmyslové počítače noax S15. V říjnu 2018 

výrobce potravin zvýšil počet IPC o dalších 
38 velkoformátových průmyslových počí- 
tačů noax S21WP Tak se rozšířil celkový 
počet počítačů v Wassermungenau a 
Klosterhäseler.

Kompletně dohledatelné

U výrobní zakázky si zaměstnanci nejprve ob-
jednají suroviny ze skladu. Jsou vyskladněny 
a zaúčtovány v prvním výrobním kroku. 
Na dotykové obrazovce zaměstnanci vidí 
příslušná množství, která mají do směsi 
přidat. Software je bezpečně provede re-
ceptem. Zaměstnanci zaznamenávají každý 
jednotlivý pracovní krok na průmyslovém 
počítači - jakmile je jeden proces dokončen, 
produkt je vyřazen z odpovídající oblasti 

Průmyslové počítače noax dokumentují výrobu a podporují zaměstnance při výrobě polotovarů

Nejmodernější technologie: noax IPC a SAP S/4 HANA podporují zaměstnance ve výrobě

„Díky schopnosti běžet 
spolehlivě ve výrobě jsou 
noax IPC opravdu skvělí. 
Na to opravdu nemůžeš 
nic říct“

Nejmodernější technologie spolu - SAP S/4HANA a znovu „ano“ 
průmyslovým počítačům noax po 10 letech dobrých zkušeností



a zaúčtován jako polotovar do další. Tímto 
způsobem lze přesně vysledovat každý krok 
ve výrobě; celá produkce zůstává plně dohle-
datelná a to kdykoliv jednoduchým kliknutím 
myši. Díky nejnovějšímu IT.

Dobře chráněno
před nejjemnější moukou

Zcela uzavřená konstrukce průmyslových 
počítačů noax v souladu s krytím IP69K 
brání pronikání moučného prachu nebo 
jiných nečistot dovnitř počítače a poškození 
citlivých elektronických součástek. 
Pšeničná mouka obsahuje lepek, což je 
protein, který na jedné straně patří k mou-
ce, má dobré vlastnosti při pečení a těsto 
je pevné a vláčné, ale na druhé straně také 
silně přilne, když přijde do styku s vodou. 
Z tohoto důvodu se zařízení v Hengleinu 
nečistí vodou, ale pokud je to možné, čistí 
se chemicky a v případě potřeby se otírají 
vlhkým hadříkem. Tímto způsobem lze 
snadno odstranit kontaminaci moučným 
prachem. V jiných oblastech, jako je zpra-
cování brambor, jsou zase vystaveny vodě 
a detergentům. Při výběru kladl Henglein 
velký důraz na spolehlivou funkci v prachu, 
vibracích, vlhkosti a vlhkosti. Díky jejich 
robustní konstrukci se Henglein může 
spolehnout na funkčnost noax IPC téměř 
deset let. Středně velká společnost nain-
stalovala první průmyslové počítače do 
svých výrobních závodů již v roce 2012. Od 
té doby fungují bez znatelného poškození 
a stále vykonávají spolehlivě svoji práci. Ve-
dení IT to komentuje takto: „IPC noax jsou 
opravdu špičkové, pokud jde o spolehlivou 
funkci a odolnost ve výrobě. K tomu opra-
vdu nemůžete nic říci. „IPC běží a běží.“ Ze 

všech IPC, které jsme použili, jsme museli za 
posledních 5 let poslat pouze jedno zpět, a 
to jen proto, že zaměstnanec narazil do 
displeje ostrým nástrojem. „Díky tomu má 
Henglein dlouhodobě dobré zkušenosti 
s hardware noax a v roce 2018 znovu 
objednal další průmyslové počítače noax. 
Tentokrát ale zodpovědní pracovníci zvolili 
úhlopříčku obrazovky 21 palců. Umožňuje 
lepší zobrazení detailů na obrazovce a pro 
zaměstnance je ovládání jednodušší, a 

to i v rukavicích. Většina zaměstnanců již 
zná ze svých smartphonů otevírání soubo- 
rů ukazováčkem a přesouvání položek, 
ale u noaxu to funguje i s rukavicemi. To 
byl také jeden z důvodů rozhodnutí ve 
prospěch noaxu.

Až do roku 2012, než Henglein začal používat 
první průmyslové počítače noax, dokumen-
tovali zaměstnanci veškeré informace o 
výrobě perem a papírem. Tyto procesy byly 
zdlouhavé, těžkopádné a především velmi 
náchylné k chybám. Následný přenos do 
systémů elektronického zpracování dat to 
výrazně zlepšil. Dnes, s úplným digitálním 
záznamem jednotlivých 
výrobních kroků, je 
možné dosáhnout 
dalšího významného 
kroku vpřed, zejména proto, že všechna data 
o produkci jsou nyní k dispozici digitální 
formě a v reálném čase. To nyní dokonce 
umožňuje shromažďovat komplexní klíčové 
údaje, jako je celková efektivnost zařízení 
(OEE), které trvale poskytují informace 
o produktivitě výroby. Výrobce potravin 
používá nejmodernější technologii nejen 
pro samotné zpracování, ale také pro 
svoji dokumentaci. Klíčovým prvkem jsou 
průmyslové počítače noax se software 
SAP S/4HANA. Transparentnost, kterou 
společnost dosahuje, je silným argumentem 
pro Daniela Hengleina jako správce: „Máme 
všechna data o produkci v systému. Víme 
přesně, jak efektivní je naše výroba v 
tuto chvíli a můžeme v případě potřeby 
okamžitě přijmout opatření. „Před novou 
objednávkou IPC se správce a jeho oddělení 
IT podrobně zabývali hardware, aby zjistili, 
co dalšího trh ještě nabídne, ale kvůli svým 
pozitivním zkušenostem se znovu rozhodli 
pro výrobce z Ebersbergu.“ Henglein věří, že 
robustní konstrukce průmyslových počítačů 
hovoří ve prospěch noaxu: „Kvalita, stabilita 
a spolehlivost IPC noax jsou prostě tak dob-
ré, že cenu lze v každém případě odůvodnit. 
Určitě bychom znovu vybrali noax. “

Praktické výrobky usnadňují život: I nezkušení lidé si mohou rychle dát chutné jídlo, zejména proto, že nabízejí také 
širokou škálu individuálních variací. Skupina Henglein vyrábí řadu praktických produktů na bázi pšenice a brambor. 
Nejmodernější technologie zajišťuje, že balení jídlo vždy zaručuje trvale dobrou chuť a splňuje zákonné požadavky na 
hygienu a sledovatelnost.
Průmyslové počítače noax tvoří ústřední stavební kámen řízení výroby. Jejich robustní konstrukce a spolehlivost po 
dobu 10 let zajišťuje tak chuť a vynikající kvalitu oblíbených produktů Henglein.

Zboží je u zákazníka nejpozději do 
72 hodin po objednání: Aby byl 

dodržen termín dodání, Henglein 
má investováno do nejmodernějších 

technologií. Průmyslové počítače 
Noax jsou toho nedílnou součástí.

„Rozhodně bychom si 
vybrali noax znovu.“

Robustnost, snadná manipulace, snadné 
čištění - IPC noax ukazují ve výrobě v Hengleinu 
své přednosti naplno.



Komponenty

Hardware:

- Průmyslové počítače Steel S21WP a Steel S15

- Základní deska Noax all-in-one

- robustní dotyková obrazovka 
s funkcí multitouch

- Jasný, vysoce kontrastní TFT displej

- Krytí IP69K

- Zcela uzavřená konstrukce

Software:

 - Operační systém: Windows 10

 - ERP systém: SAP S/4HANA

Hans Henglein & Sohn GmbH

Profil společnosti:

Skupina Henglein byla založena v roce 1936, 
kdy zahájila svoji činnost pod jménem Hau-
lage. Vnuk zakladatele společnosti v roce 
1985 začal vyrábět předvařené knedlíkové 
těsto, další praktické výrobky z pšenice a 
následoval bramborový základ. Dnes nabízí 
společnost široký sortiment produktů pro 
vaření a pečení. Každý rok zpracuje 1 200 
zaměstnanců skupiny Henglein přibližně 
38 800 tun pšeničné mouky. Výrobky 
jsou prodávány maloobchodníkům a 
spotřebitelům velkoobchodu téměř v každé 
zemi v EU a jsou dodávány také mimo EU.

Více informací na:
www.henglein.de

Požadavky a aplikace

Cíle:

 · Získávání logistických a provozních 
údajů při výrobě potravin na bázi brambor 
a pšenice

 · Rychlá a nekomplikovaná sledovatelnost

 · Rychlost a flexibilita při zpracování 
objednávek v reálném čase na IPC

 · Vedení zaměstnanců při skladbě receptur

 · Zajištění kvality produktů

 · Dokumentace všech pracovních 
kroků ve výrobě

 · Vylepšení pracovního postupu

 · Záznam komplexní výroby - 
celková efektivnost zařízení (OEE) 

Požadavky IPC: 

 · Zcela uzavřená konstrukce s krytím IP69K

 · Snadno čitelný displej

 · Hladký povrch bez rýh nebo štěrbin

 · Nastavitelný jas obrazovky

 · Pravidelné čištění

 · Bezpečnost a stabilita běhu

 · Snadná údržba a montáž

 · Ovládání v rukavicích
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