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Lean Flow Expert (SMED, TPM, PPS) 

Trénink zaměřený na odstraňování bariér plynulého výrobního toku. Probíhá v 

reálném prostředí výroby a umožňuje si vyzkoušet si všechny školené techniky v 

bezprostředně navazujících workshopech. 

Na reálném procesu hostitelské továrny realizujeme workshop metodiku rychlé 

přestavby SMED. Analyzujeme všechny aktivity v rámci přenastavení výroby a 

navrhneme radikální zlepšení procesu. Naučíme se počítat ukazatel OEE a před-

stavíme si jeho efektivní nasazení ve výrobě. Ve workshopu aplikujeme techniku 

Practical Problem Solving (PPS) s cílem rychle zachytit, analyzovat a napravit 

(popř. dokumentovat) defekt, či bariéru výkonnosti výroby. Představíme aplikaci 

standardu TPM do výrobní společnosti. Ve workshopu se naučíte revidovat efek-

tivitu údržby, zacílit práci údržbářských týmů. 

 

 

ANALYZUJTE a DEAKTIVUJTE bariéry  
plynulého toku vašeho procesu. 

 

Typické situace  Dlouhé časy přenastavení výroby brání zkracování výrobních dá-

vek a tím i snižování zásob a větší flexibilitě výroby. 

 Časté a dlouhotrvající poruchy snižují využití zařízení. 

 Vysoké náklady na nekvalitu výroby a časté reklamace od zákaz-

níka. 

 

 

Co se naučíte  Snižovat čas přenastavení výroby týmovou prací (SMED). 

 Implementovat TPM přístup pro zvýšení využitelnosti zařízení (au-

tonomní, preventivní a prediktivní údržba). 

 Vést Kobetsu Kaizen workshopy. Workshopový LEAN Audit na 

údržbě zacílený na hodnotu pro zákazníka. 

 Počítat ukazatel OEE a efektivní způsoby pro jeho realizaci. 

 Implementovat PPS přístup (od definice problému k Poka Yoke) 

 Strukturovaně řešit problémy na základě dat (PPS, Pareto, 

Control Chart, Brainstorming, Fishbone, Histogram) 
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Moduly školení a agenda 

 

Plynulý výrobní tok  Aktivní bariéry v procesu a jejich důsledky 

SMED Workshop, analýza, návrh změny a realizace  

PPS – Practical Problem Solving 
Strukturovaný přístup k rychlému řešení pro-

blémů 

TPM 
Workshopová analýza Preventivní a auto-

nomní údržby s návrhy změn 

3 WORKSHOPY VE VÝROBĚ Spojení praxe a teorie 

 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  3 dny 

Cílová skupina  Vedoucí výroby, manažeři kvality, inženýři kvality, procesní inženýři, 

mistři, vedoucí údržby, Lean specialisté 

Počet účastníků  10-14 

Jazyk školení  Česky, anglicky 

Lokace  Výrobní závod v ČR = reálné prostředí / problémy / řešení 

 

 

 

 

Reference Etimex | Dongwon | Letoplast | Magna | Panasonic | JMA | MDEXX 

MD | Bonatrans | Nemak | Siemens | Fritzmeier | IVECO | ITT Holding 

Wupperman Kovotechnika | Whitte Automotive 

 

Kontakt Richard Hodulák 

richard.hodulak@integratedconsulting.cz 

Josef Procházka 

Josef.Prochazka@integratedconsulting.cz 

   

 

PLYNULÝ VÝROBNÍ TOK SMED PPS TPM


