Februari 2011
Cekamon Saws Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over
ontwikkelingen binnen Cekamon Saws. Wij hebben weer een
praktijkverhaal, geven u informatie over ziekteverzuim en
tilnormen en u leest meer over onze monitor op de PalletSaw.

>> Uit de praktijk: Ulrich
De firma Axel Ulrich, met meerdere vestigingen in de
regio
Magdeburg (D), zocht naar verbeteringen voor de
reparatie van Europallets. Daarnaast zochten zij een
oplossing voor het eenvoudig sorteren en repareren
van meer dan 20 verschillende soorten pallets. Ulrich
heeft sinds 1997 al een Cekamon PalletSaw type B in
gebruik. De machine is nog in prima conditie en wordt
dagelijks gebruikt.
Bedrijfsbezoek
Samen met de familie Ulrich hebben wij gezocht naar
een passende oplossing. Een onderdeel hiervan was
een bezoek aan DanPal in Denemarken. Cekamon
Saws heeft hier onlangs een reparatielijn geïnstalleerd.
De reparatielijn van DanPal maakte grote indruk op de
familie Ulrich. Zo hoorden zij dat de medewerkers van
DanPal sinds de aanschaf van de reparatielijn geen
rugklachten meer hebben. Het ziekteverzuim naar
aanleiding van fysieke (rug)klachten is nihil geworden.

In deze nieuwsbrief:
>> Cekamon Saws
bouwt duurzaam pand
>> Verlaag uw tilkilo's
>> Voordelen monitor
op PalletSaw type W

Daarnaast is de productie met 30 – 40 % verhoogd.
Ulrich kiest voor Cekamon Saws
Dit gaf de familie Ulrich voldoende aanleiding een
reparatielijn voor Europallets (R2) en een sorteer- en
reparatielijn voor gemengde pallets (SRM4) te
bestellen. Beiden zijn in januari 2011 geleverd en
geïnstalleerd.
Wilt u meer informatie over deze lijn? Neem dan
contact met ons op.

>> Duurzaam ondernemen met Cekamon Saws levert u veel geld op!
Uit veel onderzoeken blijkt dat duurzaam ondernemen u veel geld bespaart en u dit
bovendien klanten kan
opleveren. Cekamon Saws denkt hierin graag met u mee.
De voordelen van een reparatie- en sorteerlijn voor u op een rij:
•
•
•

U bespaart op uw houtkosten. In onze nieuwsbrief van oktober heeft u
kunnen lezen dat hergebruik van hout u veel geld kan besparen.
U verlaagt het ziekteverzuim.
De machines van Cekamon Saws gaan langer mee dan andere machines.
Bijvoorbeeld de PalletSaw van de familie Ulrich. Onze eerste machines uit 1995
zijn nog steeds volop in gebruik. Door de lange levensduur van de Cekamon
machines bespaart u op de aanschaf van nieuwe machines en het milieu.

>> Wat kost uw ziekteverzuim?
Uit onderzoek blijkt dat veel van het ziekteverzuim
veroorzaakt wordt door een ongeval of te zware fysieke
belasting. Een zieke werknemer kost u veel geld. Bij 15
medewerkers en ongeveer 5% ziekteverzuim zijn uw
verzuimkosten al meer dan € 30.000,- per jaar. Met 50
medewerkers loopt dit bedrag al snel op naar €100.000
per jaar.
Cekamon Saws denkt graag met u mee om de
veiligheid op de werkvloer te verhogen. Bijvoorbeeld
met het R2-systeem. In onze nieuwsbrief van oktober
lieten wij ook verschillende opties zien waarmee u de
kans op bedrijfsongevallen kunt verlagen.

>> Voordelen monitor op PalletSaw type W
Op de Cekamon PalletSaw type W is als optie een
camera met een monitor systeem te verkrijgen. Met
deze optie kan het tafelblad nog eenvoudiger op de
gewenste zaaghoogte worden afgesteld. Uw
medewerker kan op stahoogte zien of het tafelblad met
het voetpedaal nog bijgesteld moet worden. Een
bijgeleverd licht grijs pvc zeildoek als achtergrond zorgt
voor het benodigde contrast. Hierdoor is de lintzaag
goed zichtbaar.
Uw medewerkers worden ontlast doordat zij zonder te
bukken precies kunnen zien waar en hoe zij zagen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de
monitor.

>> Niet te zwaar aan tillen? Verlaag tilkilo's!
Zoals gezegd kost ziekteverzuim veel geld.
Daarnaast loopt u ook andere risico's. Wanneer uw
medewerker blijvende lichamelijke schade oploopt bij
de overschrijding van de tilnorm kunt u aangeklaagd
worden.
Met een R2 reparatielijn van Cekamon Saws verlaagt
u het aantal te tillen kilo's per medewerker.
Een rekensom:
Optie 1 Klassieke reparatie van pallets met
reciprozaag
Om een pallet te repareren tilt uw medewerker
gemiddeld 55 kg. per pallet en doet hier 4 minuten
over.
Voorbeeld
(aantal pallets per uur) x (gemiddeld aantal kilo) = kilo
per uur (kg/u)
15 x 55 = 765 kg/u
Optie 2 Repareren met R2 systeem van Cekamon
Saws
Uw medewerker repareert de pallets met het R2
systeem. Met dit systeem doet een medewerker de

voorbereiding en de tweede medewerker
repareert. Gemiddeld tilt een medewerker per
gerepareerde pallet 7 kilo en doet hier 70 seconden
over.
55 x 7 = 385 kg/u

>> Cekamon Saws bouwt duurzaam pand
Naast onze huidige locatie bouwen wij een nieuw pand.
In het ontwerp is, net zoals in onze eigen
ontwerpen, veel nagedacht over
ove duurzaamheid. Zo is er
in het pand vloerverwarming aangebracht die gebruik
maakt van grondwater in plaats van gas. Dit is mogelijk
door het gebruik van aardwarmte. Op deze manier
wordt het energieverbruik verlaagd en het milieu
gespaard. Met de huidige planning
lanning zal de bouw van het
pand in maart 2011 afgerond zijn.
Binnenkort willen wij u in dit nieuwe pand laten zien
hoe slechts twee medewerkers ca. 300 europallets per
uur kunnen sorteren en repareren.

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

