
Eventos 

 
Visita LEC -15 de Outubro 

 
A 4LEAN e o Lean Excellence Center convidam-no 

para a visita mensal que decorrerá no dia 15 Outubro, 
no Lean Excellence Center. Este será uma 
oportunidade para quem quiser conhecer ou saber 
mais sobre os nossos produtos, testar a nossa linha 
optimizada, ou conhecer as novas soluções Lean no 
nosso LEANLAB.  

Venha conhecer  e saiba mais em: 
www.leanexcellencecenter.com . 

Crescimento, é a palavra que se impõe neste 
balanço do primeiro semestre. 

Depois da aposta ganha na parceria com o Lean 
Excelence Center, a 4Lean consolidou a sua 
internacionalização, crescendo nos principais 
mercados. 

O nosso objetivo agora é tornar este crescimento 
sustentável, continuando o desenvolvimento de novos 
produtos e melhorando os existentes, tornando-nos 
cada vez mais competitivos. 

Estivemos presentes no Supply Chain Meeting 
2014 - conferência internacional sobre logística - e, 
ainda, participamos na BIEMH em Bilbau - Feira Bienal 
Espanhola de Maquina - Ferramenta. Esta participação 
permitiu-nos aumentar a cota de mercado espanhola e 
ainda criar contactos para outros mercados. 

A fechar o ano de 2014, iremos estar mais uma 
vez na EMAF em Portugal na Exponor em 19 a 22 de 
Novembro. 

Até lá, a 4Lean faz votos de umas boas férias! 
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Editorial 

We Build Lean  

Com foco na continua 
melhoria e competitividade dos 
nossos produtos, criamos dois 
novos tamanhos de mini wagon: 

•  800 x 600 
•  1200 x 800  
 

Estas soluções são ideais para 
o transporte de caixas, paletes 
e/ou contentores, reduzindo ou 
mesmo eliminando o recurso a 
empilhadores, stackers ou porta-
paletes em determinadas áreas. 

Claudia Marques 

Mini wagon 
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Vantagens : 
 

• Solução low cost 
• Mais leve 
• Montagem simplificada 

 
 

5S’s 

A 4Lean lançou uma excelente solução para a 
organização das ferramentas. 

A 4Lean pode projetar e cortar espumas 
personalizadas em máquinas WaterJet. 

Com a nossa espuma, pode também, facilmente 
recortar à medida, sendo útil na organização e limpeza 
dos postos de trabalho. 
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Sequenciador Sistema shooter 

Ergonomia 

Balanceamento de 
postos  

 
 

Gestão visual 

4lean@4lean.net 1 www.4lean.net 

Linha modelo 

Plant boards 

Numa realidade cada 
vez mais competitiva torna-
se imperativo a visibilidade 
e a gestão dos indicadores. 

Com esse objetivo em 
mente a 4Lean desenvolveu 
áreas que põe em destaque 
os indicadores e que tornam 
as reuniões mais produtivas. 
Essas áreas foram 
denominadas de Plant 
Boards.  
Contacte-nos! 
Conseguimos ajudar a 
idealizar a gestão visual da 
sua fábrica! 


