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Cekamon Saws Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u meer over de actualiteiten van Cekamon
Saws. Met onze sorteer- en 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.

LIGNA 2011 succesvol
Ruim 90.000 mensen bezochten dit jaar de LIGNA in
Hannover, 's werelds grootste beurs op het gebied van
houtbewerkingsmachines en toebehoren. De
bezoekers zagen de laatste ontwikkelingen bij de maar liefst
1.765 ondernemers die zichzelf presenteerden.
Door de grote vraag naar gebruikte pallets blijkt dat het
sorteren en repareren van pallets actueler is dan ooit. Wij
lieten bezoekers zien dat met de machines van Cekamon
Saws het sorteren en repareren van pallets veel
eenvoudiger, goedkoper en minder belastend voor
medewerkers kan zijn. Wij kijken terug op een mooie week
in Hannover.
Klik hier om beelden van de beurs van de Ligna te bekijken.
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Houtprijzen opnieuw gestegen
Cijfers van het CBS tonen aan dat na de prijsdalingen in
2008, 2009 en 2010, de houtprijzen in 2011 stijgen.
Heeft u al nagedacht over het recyclen van uw pallets? Met
de oplossingen van Cekamon Saws kunt u veel geld
besparen op het inkopen van nieuw hout. Bovendien ontlast
u hiermee het milieu.

Demonstratielijn
In ons nieuwe pand staat een complete demonstratielijn
opgesteld. Pallets worden met deze lijn automatisch
gesorteerd en door twee personen gerepareerd. Op deze
manier kunnen 250 – 300 pallets per uur gesorteerd
worden.
Wilt u deze lijn bekijken? Neem dan contact op om een
afspraak te maken. Wij kunnen u dan persoonlijk alle
mogelijkheden van onze sorteer- en reparatielijnen laten
zien.

Tilnormen
Als werkgever heeft u te maken met de tilnormen die
gelden voor uw medewerkers. Met onze oplossingen kunt
u fysieke belastingen zoals het aantal te tillen kilo's
verlagen.
Onlangs heeft een arbodeskundige onze machines en
lijnen getest. Hoeveel kilo wordt er per dag getild? Hoeveel
kilometer wordt er daarbij gelopen? Welk effect hebben de
trillingen van de reciprozaagmachines op de onderarmen
van de medewerkers?
Benieuwd naar de antwoorden en in welke mate deze
verschillen van uw huidige werkwijze? Neem dan contact
met ons op. Wij bespreken de uitkomsten van het
onderzoek graag met u.

