
 

 

   

 

 

 

Juni 2012 

Cekamon Saws Nieuwsbrief 

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomer o.a. : 

• Afzuiging van groot belang  
• Unieke oplossing ruimtegebrek  
• Demonteren met reciprozaag 

Cekamon Saws wenst u een fijne zomer! 

 

 

>> Uit de praktijk: IJsland   
Opnieuw verlegden we onze grenzen. Vorige maand bezochten wij IJsland. Ook hier 
installeerden wij een volledige reparatielijn. Onze klant in IJsland loopt nu voorop in 
het repareren van pallets.    

 

 

>> Update automatisering   
Zoals u in onze vorige edities van de nieuwsbrief las heeft het automatiseren van 
processen onze volle aandacht. Verschillende onderdelen zitten in de testfase. Wij 
bestelden onlangs voor het testen een gebruikte robot, welke in zeer goede staat 
verkeerd. Gebruikte machines zijn een prima optie om mee te werken. Kijk ook eens op 
www.cekamonsaws.nl bij onze gebruikte machines.  

  

 

>> Unieke oplossing ruimtegebrek   
Voor ieder pallet vraagstuk is een oplossing. DeWith Pallets in Zeewolde had wegens 
uitbreiding minder ruimte voor de reparatieafdeling. Samen met DeWith Pallets 
ontwikkelenden wij een verticale aanvoerbaan. Voorbewerkte (Euro)pallets rollen nu in 
verticale positie naar de werktafel.  

Eenmaal bij de werktafel aangekomen worden ze eenvoudig op de werktafel 
getrokken. Na reparatie vervolgen de pallets via een kettingbaan hun weg naar een 
stapelaar. Deze kettingbaan loopt onder de tafels door en neemt daardoor weinig 
ruimte in. Met deze oplossing is ruim 40 m2 bespaard en worden de zware Euro-
pallets nauwelijks getild.   

Heeft u ook interesse in deze oplossing? Neem dan contact op met Cekamon 
Saws. Klik hier om de verticale aanvoerbaan in werking te zien. 

 

 



>> Demonteren met reciprozaag   
Pallets demonteren met een reciprozaag zoals de FLEX skd 2902. Het gebeurt in 
veel bedrijven. Dit kan voor overbelasting van het lichaam zorgen. Daarom zijn er 
arboregels voor het gebruik van de machines die hand-armtrillingen veroorzaken. De 
genoemde FLEX skd 2902 mag per medewerker een half uur per dag gebruikt 
worden. De Makita 70 met AVT (Anti Vibratie Technologie) mag maximaal twee en 
een half uur gebruikt worden. 

Om hand-armtrillingen zo veel mogelijk te beperken, biedt de Cekamon PalletSaw de 
oplossing. De Cekamon PalletSaw kan kapotte delen uit kapotte pallets halen door 
middel van een lintzaag. Vervolgens kunnen de pallets gerepareerd worden. Met de 
PalletSaw zorgt u ervoor dat medewerkers werken volgens de Arbo richtlijnen.  

Benieuwd hoe lang met uw model reciprozaag gewerkt mag worden? Gebruik de 
hand arm vibration calculator.  

 

 
 

>> Afzuiging 
In april werd Rijssen opgeschrikt door een flinke brand in een silo met houtmot. De silo 
bevond zich niet in het bedrijfspand. Toch ontstond er forse schade en kwam de productie 
stil te liggen. De oorzaak lag waarschijnlijk in de afzuiginstallatie.  

Hoe is dit in uw bedrijf? Cekamon Saws levert afzuiginstallaties met onderdruk systeem. 
Bovendien zijn de afzuiginstallaties voorzien van een automatisch blussysteem. 

Meer weten? Neem contact op met onze medewerkers. 
 

 

>> Green Deals 
De Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) hebben met Platform Hout in 
Nederland (PHN) en PKF een Green Deal gesloten met de Rijksoverheid. Met deze 
overeenkomst stimuleren de partijen resthoutverbranding bij de productie van onder 
andere houten pallets. 

Cekamon Saws juicht dergelijke initiatieven toe. Echter bovengenoemde Green Deal 
is niet toepasbaar op gebruikte pallets. Daarvoor heeft Cekamon Saws de oplossing. 
Sinds 1993 kunt u met de PalletSaw onbruikbare pallets recyclen tot bruikbare 
planken, klossen en blokken. Daarmee verdient u en het milieu pas echt goed!  

Kijk voor meer voordelen van houten verpakkingsmaterialen op 
www.packagingfromnature.com.  

 

 

 

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

 

    

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 

 


