
 

          

  

 

Jaargang 2, nr. 5 Oktober 2011  
Cekamon Saws Nieuwsbrief 
 
We zijn volop in ontwikkeling en dat kunt u merken. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over onze nieuwe transportband 
en het tweede deel van onze klus bij Skandro in 
Zweden. Maar ook over de actualiteiten in de media, die wij 
voor u volgen. 

 

In deze nieuwsbrief:  
- Recyclen van hout fors gedaald 
- Duurzaam ondernemen 
- Te koop: kantelaar 
- Trog transportband 
- Skandro fase 2                               
  

 
Skandro fase 2  
In maart van dit jaar plaatsten wij bij Skandro al een volledige reparatielijn. Deze 
maand reisden wij opniew af naar Zweden om fase 2 te voltooien: het plaatsen 
van een extra Euro-pallet reparatielijn en een robot die drie soorten pallets stapelt.  
 
De voordelen voor Skandro op een rij: 

• Iedere medewerkers repareert 25 - 35 pallets per uur zonder te tillen  
• Robot sorteert automatisch drie soorten pallets  
• Logistieke verbetering  
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

 
 

 

 
NIEUW: Trog transportband  
Deze Trog transportband verwijdert direct al het afvalthout van de PalletSaw. Een 
effectieve oplossing om de werkplek veilig en schoon te houden. Deze band 
plaatst u direct achter de PalletSaw.  
 
Belangstelling voor deze transportband? Neem contact met ons op voor meer 
informatie.   

 
Golfballen bij uw bestelling  
Slaat u ook graag een balletje? Bij Cekamon Saws krijgt u nu gratis drie golfballen 
van hoge kwaliteit (TOP FLITE).  
 
Laat ons bij uw bestelling weten of u deze golfballen wilt ontvangen. 

 

 



Te koop: kantelaar  
 
Bouwjaar:  2011 
Status:  zo goed als nieuw 
Prijs:  op aanvraag 
  

  
 
Duurzaam ondernemen  
Het is al jaren een trend: duurzaam ondernemen. Ook in de afgelopen maanden 
was er weer veel te lezen over dit onderwerp: 

• Staatssecretaris Joop Atsma wil 83 procent afval recyclen in 2015  
• Seminar: Grondstof versus brandstof (zie ook het volgende artikel)  
• Grondstofschaarste niet op agenda Nederlandse bedrijfsleven. De prijs 

van grondstoffen stijgt de laatste jaren fors en in de toekomst zullen er 
minder grondstoffen beschikbaar zijn. Toch hebben maar weinig bedrijven 
een beleid om zich te wapenen tegen de risico's van grondstofschaarste 
en fluctuerende prijzen.   

• Op 7 september stond in dagblad Trouw het artikel 'Alles is groen, nu de 
pallet eronder nog'. In het artikel vertelt Mark van Benthem van 
innovatiecentrum Probos dat van de 12 tot 14 miljoen kuub hout voor de 
Nederlandse markt 1 miljoen kuub gebruikt wordt voor fabricage van zo'n 
18 miljoen pallets. Gezien dit grote aantal heeft het zeker zin om te 
onderzoeken of de productie duurzamer kan. Lees meer >>  

 

 
Gratis FLEX bij uw bestelling  
Bij Cekamon Saws krijgt u bij uw bestelling v.a. 1.000 reciprozaagjes, 8" = 200 
mm, nu tijdelijk gratis een FLEX reciprozaag, 1200 W.  
 
OP = OP 
 
Direct bestellen? 
Klik hier voor ons contactformulier, reageer op deze e-mail of pak de telefoon! 

  
 
Recyclen van hout fors gedaald  
Het recyclen van houten pallets en houten verpakkingen is vorig jaar voor het eerst flink gedaald in 
Nederland. Stichting Kringloop Hout wil dat de subsidie op groene stroom uit afvalhout verdwijnt. Op deze 
manier wordt het hergebruik van hout niet gestimuleerd. Bedrijven krijgen meer subsidie om afvalhout te 
verbranden voor groene stroom dan voor het recyclen van hout. 
 
Hout dient zoveel mogelijk te worden hergebruikt en pas op het allerlaatste verbrand te worden voor groene 
energie. Onze sorteer- en reparartielijnen sluiten hierop aan. Houten pallets worden meerdere keren 
gebruikt. 

 
Campagne Hou 't veilig van start  
In onze vorige nieuwsbrief las u al over de campagne 'Hou 't veilig'. 
26 September is deze veiligheidscampagne gestart. Via de website 
www.houtveilig.nl kunt u onder meer tips insturen waarmee u een prijs 
kunt winnen, promotiemateriaal bestellen en inititatieven vanuit de 
houtbranche bekijken.  

 

Contact    

Cekamon Saws BV 
Kalkoenweg 40 
3851 SC Ermelo  

T +31(0) 341 550 038 
F +31(0) 341 550 125 

info@cekamonsaws.nl 
Follow us on Twitter: 
Twitter.com/cekamonsaws  
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