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Cekamon Saws Nieuwsbrief 

Wij ontwikkelen onze producten continue, dat is onze passie. Wij verbeteren, vernieuwen en verleggen onze 
grenzen. Figuurlijk maar ook letterlijk. Zo brachten wij voor het eerst een PalletSaw naar Japan. In deze 
nieuwsbrief leest u ook over onze nieuwe kantelaar en een handige beschermkap voor de monitor op de 
PalletSaw.  

 

In deze nieuwsbrief: 
- Nieuwe kantelaar: Type T 
- Maatwerk 
- Automatisch demonteren 
- Bescherm de monitor 
- Verlengde kap 
- Na een bedrijfsongeval? 

 

>> Uit de praktijk: Cekamon naar Japan 
Voor het eerst bracht Cekamon Saws een PalletSaw naar Japan. De PalletSaw werd speciaal verpakt in een kist om 
vervolgens per vliegtuig te vertrekken. De PalletSaw werd naar Japanse maatstaven aangepast.   

 

 

>> Nieuwe kantelaar 
U kent onze standaard kantelaar, waarmee efficiënt stappels pallets worden gekanteld. Nu kunt u ook kennis 
maken met onze nieuwe, kleinere, uitvoering van de kantelaar: Kantelaar Type T. Hij werkt eenvoudig en is 
goedkoper dan het standaardmodel. Kantelaar type T brengt de stapel pallets op werkhoogte en is te gebruiken in 
de aanvoer bij de PalletSaw. Een ergonomische verbetering voor uw medewerkers.  

 

 

>> Pallets automatisch demonteren 
U las al eerder over onze ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Pallets worden nu automatisch 
gecontroleerd met behulp van een robot en een controle unit. De eerste installatie is inmiddels verkocht. Ook 
het demonteren van pallets willen we automatiseren. De tweede test hiervoor is succesvol verlopen. Interesse? 
Bel gerust voor een afspraak of wij komen bij u langs om u alles te vertellen over deze mogelijkheden.   

 

 

>> Wat doet u na een bedrijfsongeval? 
Kleine bedrijven nemen na een bedrijfsongeval te weinig maatregelen om de gezondheid en veiligheid van hun 
medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Bijna 
de helft van de onderzochte bedrijven houdt zich nog steeds niet aan de regels voor gezond en veilig werken. 
Veel geconstateerde gebreken hadden te maken met de veiligheid van machines.  

Twijfelt u of uw machines voldoen aan de maatregelen en of uw inspanningen voldoende zijn om de gezondheid 
en veiligheid van uw medewerkers te garanderen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee.   

 



>> Verlengde kap  
Werkt u nog met een rode beugel op uw PalletSaw? De rode beugel blijkt in de praktijk voor het gemak soms 
verwijderd te worden. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Vervang 
verlengde beschermkap. Deze is eenvoudig zelf te monteren. Hiermee voorkomt u dat uw medewerkers de 
beveiliging omzeilen.  

 

>> Bescherm de monitor 
Op de PalletSaw type W is optioneel een camera met monitor te verkrijgen. Om deze extra te beschermen, 
hebben wij een kunststof beschermkap ontwikkeld.

 

>> Leasing 
Het leasen van onze machines en installaties heeft verschillende voordelen. De machines en installaties staan 
niet op de balans en u ontvangt fiscaal voordeel. 

Door de jaren heen hebben wij een netwerk van leasemaatschappijen opgebouwd. Zij kennen onze machines en 
installaties en kennen de markt. Wij regelen al het papierwerk rondom de leasing voor u. 

 

>> Maatwerk 
Zoals u wellicht al weet worden alle Cekamon machines grotendeels in onze eigen werkplaats gem
maken alle machines voor u op maat. Wilt u dit een keer met eigen ogen bekijken? Maak dan een afspraak! 

 

>> Controleer zaaggeleiders 
Om de levensduur van de lintzaag te verhogen is het van belang dat u de zaaggeleiders regelmatig controleert op 
slijtage en afstelling. De lintzaag moet 0,5 mm vrij lopen tussen de vierkante geharde metalen plaatjes (C). 
Bovendien moet de lintzaag 3 mm vrij lopen van de geharde achterrol. Hulp nod
Raadpleeg dan uw technische dienst of neem contact op met Cekamon Saws.

 
 

Informatie aanvragen
Bespaar ook duizenden euro's per jaar op uw palletkosten 
en pallethout inkoop, maak een afspraak voor een offerte op 
maat!  

 

 

 

Werkt u nog met een rode beugel op uw PalletSaw? De rode beugel blijkt in de praktijk voor het gemak soms 
verwijderd te worden. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Vervang daarom de rode beugel voor een 
verlengde beschermkap. Deze is eenvoudig zelf te monteren. Hiermee voorkomt u dat uw medewerkers de 

 

Op de PalletSaw type W is optioneel een camera met monitor te verkrijgen. Om deze extra te beschermen, 
hebben wij een kunststof beschermkap ontwikkeld.   

Het leasen van onze machines en installaties heeft verschillende voordelen. De machines en installaties staan 

Door de jaren heen hebben wij een netwerk van leasemaatschappijen opgebouwd. Zij kennen onze machines en 
installaties en kennen de markt. Wij regelen al het papierwerk rondom de leasing voor u.  

Zoals u wellicht al weet worden alle Cekamon machines grotendeels in onze eigen werkplaats gemaakt. Wij 
maken alle machines voor u op maat. Wilt u dit een keer met eigen ogen bekijken? Maak dan een afspraak!  

en is het van belang dat u de zaaggeleiders regelmatig controleert op 
slijtage en afstelling. De lintzaag moet 0,5 mm vrij lopen tussen de vierkante geharde metalen plaatjes (C). 
Bovendien moet de lintzaag 3 mm vrij lopen van de geharde achterrol. Hulp nodig bij deze instellingen? 
Raadpleeg dan uw technische dienst of neem contact op met Cekamon Saws. 

Informatie aanvragen 
Bespaar ook duizenden euro's per jaar op uw palletkosten 
en pallethout inkoop, maak een afspraak voor een offerte op 

    

Contact 
CekamonSaws BV 
Kalkoenweg 40 
3851 SC te Ermelo 
Tel: 0341 - 55 00 38
Fax: 0341 - 55 01 25 
info@cekamonsaws.nl
www.cekamonsaws.nl
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