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Todos que já que tentaram fazer

alguma estrutura com curvas ou com

ângulo de 90º, sabem como é difícil

fazer uma curva utilizando a

gravidade.

4Lean introduziu e patenteou uma

solução de baixo custo, mas de alto

valor acrescentado.

As principais vantagens são:

• Ajuste fácil

• Design compacto

• Capaz de fazer curvas com

ângulos de 30º a 90º.

www.4lean.net
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2012 acabou, é hora de fazer

uma análise e estabelecer novas

metas para o próximo ano. Durante

este ano, a 4Lean esteve focada no

desenvolvimento de produtos,

criação de novas soluções e

componentes.

Organizamos várias

conferências por toda a Europa,

apresentando inovações em

sistemas de Lean e soluções

personalizadas.

A nossa expectativa para 2013 é

continuar a nossa trajetória de

expansão de mercado e

desenvolvimento de produto,

entrando no novo campo de

automação de baixo custo: pick to

light, AGV’s.

Por último, estamos muito

satisfeitos em anunciar que a 4Lean

será uma das empresas que

integrará o LEC (Lean Excellence

Center). Um projeto que vai ser uma

referência em Lean.

Luís Moura

4lean@4lean.net
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Editorial

4Lean- próximos eventos
2013 vai ser um ano movimentado para 4Lean. Depois de

amadurecer o nosso portfólio, lançamo-nos em novos mercados. A

4Lean vai estar presente em duas das maiores feiras de logística da

Europa.

Conferência – “A fábrica do futuro”
Nos últimos meses 4Lean organizou três conferências sobre o tema

"A Fábrica do Futuro”. Das quais, uma em Reggiolo-Italy, outra em

Gent-Belgium e por fim em Almada-Portugal.

Convidamos vários especialistas em Lean, para falar sobre o futuro

e partilhar as suas experiências. Após a apresentação houve espaço

para perguntas e respostas, momento de grande participação por parte

dos participantes.

.

LogiMAT – Feira Internacional de 

distribuição , manuseamento de materiais 

e Fluxo de Informações

MECSPE- Feira de Sistemas, 

Máquinas e Equipamentos para 
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No passado mês de Outubro a 4Lean organizou

um evento de Benchmarking em que convidou várias

empresas a conhecer as soluções implementadas numa

das fábricas da Comer Industries em Reggiolo Itália.

Comer é um dos mais antigos clientes da 4Lean, sendo

que a parceria entre estas duas empresas permitiu

construir componentes e soluções personalizadas, que

são extramente úteis para diminuir o desperdício e

otimizar as estações de trabalho (ex: Shooter Lateral e

Tools holder).

Os encontros de benchmarking são bons para a

partilha de boas práticas e perceber as diferentes

realidades. No final houve um Q&A entre todos os

participantes.

Porta Ferramentas


