
 
 

Gebruikte machines bij Cekamon   Niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie 

  

                  

 

Nieuwsbrief Augustus 2015 – Jaargang 5 – Nr. 5

Wegens reorganisatie en herstructurering 

TE KOOP bij één van onze klanten 

Volautomatische controle- en sorteerlijn voor Europallets 

Werkt met: 
- Pallet controle-unit 
- Pallet sorteerrobot 
- Pallet stapelaar 

- Aan- en afvoerbanen 

- Capaciteit: ca. 200 pallets per uur 

- Sortering naar wens in lichte, donkere en defecte pallets 

- Criteria zijn aan te passen 

 

De sorteerlijn kan eventueel op een reparatielijn worden aangesloten. 
De gehele installatie kan in bedrijf bezichtigd worden. 
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Opstelling van de huidige lijn (kan naar wens worden aangepast) 

   

     

 

Controle-unit 

   

Hoe werkt de controle-unit? 
 
De controle-unit controleert Euro pallets op door u bepaalde 
punten. Zo is het mogelijk dat de controle-unit controleert op 
1e keus, 2e keus en kapotte pallets. Maar ook controle op 
lengte, breedte, tussenruimtes en hoogte van de pallets is 
mogelijk. Nadat de pallet is gecontroleerd, plaatst de robot 
deze op de juiste rollenbaan. 
   

 

Pallet sorteerrobot 

 

 
 
 
 
 

Pallet sorteerrobot 

 Snel en eenvoudig uw pallets sorteren 

 Een robot die pallets sorteert 
 De pallets hoeven niet meer met de hand 

gestapeld te worden. 
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Video automatisch testen en sorteren 

   

Automatisch pallets 
testen en sorteren 
 
Pallets worden 
automatisch getest op 
gebreken en kleur en 
worden vervolgens ter 
reparatie aangeboden of 
gestapeld. 
 

  

 

Nog meer gebruikte machines 

 

FERE Palletnesting unit 

Bouwjaar: 2000 
Prijs: € 2.300,- 
  

 

De Cekamon Expert Pallet- 

spijker machine maakt van al uw 
hout weer nieuwe pallets! 
  

 

   

   
    

Rollenbanen, kettingbanen en transportbanden 

In diverse maten beschikbaar 
   

 

Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

3851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 

 

Wanneer u deze mail niet meer wilt ontvangen, 

klik dan onder op "Unsubscribe" 
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