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Půjčovna
TractorMotive

Lean a Six Sigma simulační hra
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Děkujeme Vám, 

za příležitost představit

TractorMotive je robustní, precizně technicky propracovaná pomůcka pro komplexní výukovou simulaci 

výrobních procesů a trénink technik LEAN, SIX SIGMA, DMAIC, PFMEA.

Je určena pro široké spektrum odborných uživatelů. Využitím jednoduchých nastavení se simulace přizpůsobuje 

potřebám školitelů a trenérů, co do rozsahu i odborné náročnosti.

Nabízíme Vám dlouhodobé zapůjčení verze Standard k realizaci interních tréninků ve vašich prostorech a pod 

vedením našich pracovníků. Vytvořte si vlastní program se špičkovou pomůckou při nízkých nákladech.

S přáním úspěšného dne Richard Hodulák

Tel.: +420 775 303 606

richard.hodulak@integratedconsulting.cz

Půjčovna

mailto:richard.hodulak@integratedconsulting.cz
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STANDARD

Malá kompaktně přenosná varianta 

zacílená na trénink LEAN nástrojů

1 – 9 účastníků

Více něž 20 nástrojů a technik LEAN PRODUCTION

Kaizen Event - výukové workshopy

Týmové aktivační programy

Odborné testování uchazečů o zaměstnání
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Propracovaná minimalizace v mobilní workshopové sadě.

Multifunkční použití obalů k tréninku

Variabilita výrobkové mixu pro trénink bezpečného standardu práce
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- Plýtvání

- Go to Gemba

- hodnotová analýza 

- Line Balancing

- VSM,VSD

- Tahový a tlakový 

mechanismus 

- SMED

- Ergonomie pracoviště

- Layout pracoviště,

- 5S 

- OPF 

- JIS 

- JIT 

- Úzké místo,

- T/T-C/T-P/T,

- FI-FO

- FMEA

Realizujte své vlastní tréninky:
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Školení trenérů

Součástí simulace jsou návody, pomocí nichž zkušený trenér, znalý 

technik LSS, vytvoří svůj vlastní tréninkový program.

Pro ty z vás, kteří oceníte přímé zaškolení zkušeným konzultantem, 

máme připraveny standardní školící programy:

• 20 TECHNIK 

Workshop pro trenéry zacílený na provedení dané techniky se simulací 

• Lean Praktik

Tří denní školící program používaný konzultanty ICG-Capability. 

Simulaci Vám představíme ostrým stylem – výukovým workshopem. 

½ času  budeme pracovat se simulací a ½ času vám ukážeme jak tento 

trénink svázat a propojit s implementací do výroby.

Programy na klíč

Vytvoříme pro Vás na klíč výukové programy 

přesně odpovídající potřebám tréninku pro 

Vaše pracoviště

Dále nabízíme
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Půjčovna Cena bez DPH

A Měsíc

Zapůjčení na 4 pracovní týdny, s možností rozdělení na 2 + 2 týdny.
3.999 Kč

C Dopravné PPL / ČP – účtujeme vždy na 1 odeslání z ICG-Capability

Využijte osobního předání zdarma v Praze a po předchozí dohodě v Brně.
500 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

• Kontrola kompletnosti a poškození – předávací a kontrolní list

• Zabalit jen předepsaným způsob balení pro dopravu kurýrem. 

• Balení vyfotíte dle návodu a zašlete emailem společně s kontrolním listem emailem.

Možnost odkoupení zapůjčené simulace 

pokud Vás nadchla, rovnou si ji můžete nechat. Zašleme Vám jen fakturu poníženou o půjčovné.

Podmínky zapůjčení:
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www.integratedconsulting.eu

ICG-Capability s.r.o.

office@integratedconsulting.cz

www.capability.cz


