April 2011

Cekamon Saws Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u meer over de actualiteiten van Cekamon Saws. Met onze sorteeren reparatielijnen verhoogt u uw productie en worden uw medewerkers ontlast. Kijk ook op
onze website www.cekamonsaws.nl en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

In deze nieuwsbrief:
>> Gebruike machines
>> Demonstratielijn in
nieuw pand
>> LIGNA 2011

Volg ons op Twitter!
@Cekamonsaws

>> LIGNA
30 mei - 3 juni 2011
De Ligna in Hannover is een must voor iedereen die met hout te
maken heeft. Net zoals voorgaande jaren kunt u Cekamon Saws
deze dagen ook in Hannover vinden. U vindt ons in Hal 13, stand
A.019.
Wilt u ook de laatste ontwikkelingen weten op het gebied van
repareren en sorteren van pallets? Bezoek dan onze stand op de
Ligna.
Heeft u nog geen entreekaartjes? Dan kunt u deze eenvoudig
bestellen via Cekamon Saws. Klik hier voor ons contactformulier en
vul uw gegevens in. U krijgt zo snel mogelijk de kaartjes
thuisgestuurd. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt.
Wij zien u graag in Hannover! Tot dan!

Hal 13 A.019

>> Demonstratielijn in nieuw pand
Deze maand openen wij ons nieuwe pand aan de Kalkoenweg. Dit
pand, waarin diverse toepassingen te vinden zijn om het milieu te
sparen, hebben wij gedeeltelijk ingericht als demonstratieruimte. U
kunt hier zien hoe u met slechts twee personen 250 tot 300
Europallets per uur kunt sorteren en repareren.

>> Uit de praktijk
Skandro (Zweden) benaderde Cekamon Saws met de vraag of het
sorteren en repareren van euro-pallets
pallets goedkoper en eenvoudiger
kan. Skandro was ook op zoek naar een manier om het werk
voor de werknemers lichter te maken. Cekamon Saws ontwikkelde
een reparatielijn die aan deze vraag kon voldoen.
Eind maart is een complete euro-pallet
pallet reparatielijn afgeleverd en
door onze medewerkers geïnstalleerd. Medewerkers van Skandro
hebben instructies gekregen over de werking van de installatie en
het preventief onderhoud ervan.
Deze klant repareert nu 25 - 35 pallets per persoon per uur zonder
een pallet daadwerkelijk te hoeven tillen.

>> Gebruikte machines
Vorige maand heeft u een overzicht ontvangen van onze gebruikte
machines. Klik hier voor ons actuele aanbod. Heeft u interesse in
onze gebruikte machines? Neem dan contact met ons op.

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

Route

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

