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Cekamon Saws Nieuwsbrief
Cekamon Saws biedt maatoplossingen voor het sorteren, repareren,
demonteren en fabriceren van pallets. Wij ontwikkelen onze
producten continu en volgen ontwikkelingen en trends in de branche
op de voet. Daarom zijn onze oplossingen altijd actueel en innovatief.

In deze nieuwsbrief:
>> Te koop: OMEV
Palletspijkermachine
>> Lintzagen
>> Hou 't veilig!
>> Innovatieve stapelaar
>> Schadevergoeding?
>> Westfalen

Maatoplossing voor Westfalen
Paletten Logistik Westfalen uit Geseke (DE) benaderde Cekamon
Saws met de vraag een maatoplossing te bieden voor het repareren,
sorteren en demonteren van pallets. Pallets werden bij Westfalen door
twee medewerkers gesorteerd en door twee medewerkers
gerepareerd.
Wij installeerden bij Paletten Logistik Westfalen een sorteer- en
reparatielijn waar drie medewerkers aan werken. Dat is een besparing
van één medewerker en er zijn minder heftruck handelingen nodig.
Op deze manier past de lijn helemaal bij de werkwijze van Paletten
Logistik Westfalen.
Schadevergoeding?
Staat u wel eens stil bij uw arbeidsomstandigheden? Bekijk hier een actueel artikel
en stel uzelf de vraag of u dit had kunnen voorkomen. Cekamon Saws kijkt graag
met u mee.

Innovatieve stapelaar
Een stapelaar die pallets drie richtingen op kan sturen. Zo werkt
onze nieuwe stapelaar, waarvan het prototype inmiddels klaar
is.
De voordelen op een rij:
•
•
•
•
•
•
•

In- en uitvoer onder 90 en 180 graden.
Eenvoudig afmetingen van pallets instellen.
Goedkoper dan conventionele
conventionel / ouder type.
Optimaal gebruik van de ruimte.
Tevens ontstapelaar.
Eenvoudig een palletsorteerlijn opbouwen door
meerdere stapelaars achter elkaar te plaatsen.
Lagere bouwhoogte geeft besparingen op de aanaan en
afvoerbanen.

Wij vertellen u graag meer over deze stapelaar. Neem daarvoor
contact met ons op.
Campagne ‘Hou ‘t veilig’ FNV
In 2009 heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek gedaan in de
houtsector. Zij bezochten in totaal meer dan 650 bedrijven. Bij zeven
van de tien bedrijven troffen de inspecteurs één of meer overtredingen
aan. Machines en hulpmiddelen werden verkeerd gebruikt en
veiligheidsvoorschriften slechts mondjesmaat opgevolgd.
FNV Hout en Meubel reageert op dit onderzoek met de campagne
‘Hou ’t veilig’. De campagne krijgt een looptijd van ruim anderhalf jaar,
van begin zomer 2011 tot winter 2013.
Bij Cekamon
ekamon Saws weten wij ook hoe belangrijk het is om veilig te
werken. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem
dan contact op met een van onze medewerkers.
Lintzagen voor al uw machines
Wij hebben niet alleen lintzagen voor onze eigen machines, ook voor al uw andere
machines hebben wij lintzagen op voorraad. Behoefte aan advies? Ook daarvoor
belt u met onze medewerkers.
Te koop: OMEV Automatische Palletspijkermachine
Te koop: OMEV automatische spijkermachine. Deze italiaanse machine verkeert in
zeer goede staat. Snel pallets fabriceren? 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!
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