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Cekamon Saws Nieuwsbrief 
 

Cekamon Saws biedt u maatoplossingen voor het sorteren, repareren en 
demonteren van uw pallets. Voortdurend zijn wij op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om efficiënter en veiliger te werken. Lees in deze nieuwsbrief 
hoe u uw arbeidsomstandigheden kunt verbeteren en uw productie kunt 
verhogen. 

In deze nieuwsbrief: 
>> Modificaties voor PalletSaw 
>> Prijzen pallethout fors gestegen: 
grijp uw kans! 
>> Uit de praktijk: Productie verhoogt 
dankzij Cekamon Saws 

 

>> Uit de praktijk: 
Productie verhoogt dankzij Cekamon Saws  
Vorige maand installeerden wij bij een bedrijf in Oostenrijk een zeer snelle sorteer- 
en reparatielijn. Hiermee zullen de arbeidsomstandigheden aanmerkelijk verbeteren 
en zal de arbeidsproductiviteit verhogen. Daarom kozen zij voor deze maatoplossing 
van Cekamon Saws. 
 
De voordelen van deze sorteer- en reparatielijn op een rij: 
- controle vindt plaats door slechts één medewerker 
- de medewerker hoeft hierbij niet te tillen 
- het aantal gesorteerde pallets kan oplopen tot 450 stuks per uur 
- na het repareren worden pallets direct gespoten 
 
Een voorbeeld van een effectieve oplossing ontwikkeld door Cekamon Saws. 
 
Wilt u meer weten over deze lijn of wat Cekamon Saws voor u kan betekenen? 
Neemt u dan contact met ons op. 
  

  

 

>> Prijzen pallethout fors gestegen 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de prijzen voor pallethout sterk zijn gestegen. Wellicht hèt moment om nog eens 
naar het recyclen van uw incourante voorraad te kijken. Het hout van pallets gedemonteerd met de PalletSaw, is 
bijvoorbeeld al circa 50% goedkoper dan nieuw hout. Cekamon Saws heeft naast de bekende PalletSaw nog 
meer mogelijkheden om kosten te besparen bij het recyclen van pallethout.  

  

 

>> Modificaties voor uw Cekamon PalletSaw 
Wij zijn continue voor u bezig met het optimaliseren van onze producten. In samenwerking met de arbeidsinspectie 
hebben wij enkele modificaties ontwikkeld die de veiligheid en het werkgemak sterk verbeteren. Deze 
uitbreidingsmogelijkheden zijn ook toe te passen op uw huidige PalletSaw. 



• Kogelrollen  
Beter rollen dan duwen. Uw medewerkers hoeven niet langer de pallets te 
duwen maar kunnen deze eenvoudig over de tafel rollen. 
kunnen wij in uw huidige PalletSaw monteren.

• Verlengde beschermkap
Verbeter uw arbeidsomstandigheden met het aanbrengen van deze 
verlengde beschermkap. De huidige rode beugel kan 
verwijderd worden en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De verlengde 
beschermkap kunt u zelf monteren en
aanraking komen met de lintzaag.

• Beschermgaas voor verlichting
Om de verlichting van uw PalletSaw te beschermen tegen rondvliegende 
stukken hout, hebben wij hiervoor een constructie van gaas ontworpen. Dit 
is eenvoudig om uw huidige verlichting heen te plaatsen.

 

>> Komende activiteiten Cekamon Saws
U heeft ons wellicht gemist tijdens de vakbeurs Hout, die deze maand plaats vond in Rotterdam. Wel zullen wij, 
zoals u van ons gewend bent, in mei 2011 deelnemen aan de LIGNA in Hannover.

 

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

 

 

 

Beter rollen dan duwen. Uw medewerkers hoeven niet langer de pallets te 
maar kunnen deze eenvoudig over de tafel rollen. Deze kegelrollen 

kunnen wij in uw huidige PalletSaw monteren. 

 

Verlengde beschermkap  
Verbeter uw arbeidsomstandigheden met het aanbrengen van deze 
verlengde beschermkap. De huidige rode beugel kan gemakkelijk 
verwijderd worden en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De verlengde 
beschermkap kunt u zelf monteren en voorkomt dat uw medewerkers in 
aanraking komen met de lintzaag.  

Beschermgaas voor verlichting 
PalletSaw te beschermen tegen rondvliegende 

stukken hout, hebben wij hiervoor een constructie van gaas ontworpen. Dit 
is eenvoudig om uw huidige verlichting heen te plaatsen. 

 

>> Komende activiteiten Cekamon Saws 
tijdens de vakbeurs Hout, die deze maand plaats vond in Rotterdam. Wel zullen wij, 

zoals u van ons gewend bent, in mei 2011 deelnemen aan de LIGNA in Hannover. 

jaar op 
uw palletkosten en pallethout inkoop, maak 
een afspraak voor een offerte op maat!  
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tijdens de vakbeurs Hout, die deze maand plaats vond in Rotterdam. Wel zullen wij,   

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


