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É crucial para o processo de

redução de desperdícios no posto de

trabalho, que se considere o tempo de

manusear as ferramentas.

O Porta-ferramentas Rotacional

optimiza a área de trabalho, oferece

condições ergonómicas e garante

acesso à golden zone e strike zone

(várias ferramentas acessíveis de uma

posição).

É uma excelente forma de optimizar

o espaço no posto de trabalho.

www.4lean.net

Montagem
Fácil

Modular

Kanban / Heijunka 

Caixa  Modular

Baixo Custo

Porta-ferramentas Rotacional
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Kanban / Heijunka Modular Box
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Sucesso! A 4Lean causou um

boa impressão em duas das

maiores feiras de logística da

Europa. O feedback foi muito

positivo, demonstrando que os

nosso objectivos foram

superados: aceder a novos

mercados e solidificar a

presença da 4Lean na Europa.

Estamos agora a abraçar um

novo projecto, que pode

impulsionar a 4Lean para novos

rumos. A 4Lean irá integrar o

Lean Excellence Center como

Partner. Com esta mudança a

4Lean pretende ser um exemplo

de excelência operacional.

2013 está a ser um grande

ano para a 4Lean e ainda tanto

vai acontecer até o ano terminar.
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Editorial International Logistics Fairs

Como anunciamos na

4Lean Newsletter passada,

nestes últimos meses

estivemos presentes nas

duas das maiores feiras de

logística da Europa:

- Logimat (Estugarda)
International Trade Fair for

Distribution, Materials

Handling and Information Flow

- MECSPE (Parma)
International Exhibition of

Specialized Mechanics

A 4Lean foi o único

representante português de

produtos e soluções Lean.

Ambas as iniciativas

foram um sucesso. Foi

mais um passo na

expansão dos nossos

produtos para novos

mercados e para a

solidificação da nossa

posição, na Europa, como

o melhor fornecedor de

materiais e estruturas

Lean, e como empresa na

vanguarda de soluções.
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Implementar um comboio logístico para materiais de alta

rotatividade é um desafio quando consideramos o fluxo e o

manuseamento. Neste caso de estudo, tivemos de

desenvolver um sistema que pudesse transportar um elevado

número de materiais com um mínimo de manuseamento

possível. Desenvolvemos um sistema de shooter que pode

abastecer um número considerável de caixas, em diferentes

posições, sem manuseamento.

Luís Moura

Sistema de Shooter Lateral
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