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Gebruikte machines bij Cekamon
Naast onze nieuwe machines voor palletrecycling, hebben we ook een aantal gebruikte machines te koop.
Deze machines zijn (of worden) volledig geïnspecteerd door onze technici en zijn allemaal in goede staat.
Onderstaand tonen wij u de gebruikte machines die wij momenteel beschikbaar hebben.
Wenst u meer informatie of prijsopgaaf? Neem dan contact met ons op.

PalletSaw W met 3 opties
Deze gebruikte PalletSaw W (originele foto) is voorzien van de
navolgende opties:
1. Camera en monitor
2. Voorkeuze toetsen
3. Kogelrollen in tafelblad
De standaard lintzaag machine voor elk palletbedrijf en alle
pallets. Pallets compleet demonteren en/of kapotte delen
verwijderen.
Bouwjaar November 2012
Klik voor meer informatie op de button Website en voor
prijsopgaaf op Contact

EndSaw
Van deze gebruikte Endsaw is nog geen foto beschikbaar
omdat hij technisch gereviseerd wordt. Daarom een foto van
een nieuwe machine. De gebruikte Endsaw wordt geleverd
inclusief een sorteerrek
De EndSaw is ontworpen voor het afkorten van gebruikte
planken met resten van spijkers en is uitgerust met cirkelzagen
die speciaal voor dit doel ontworpen zijn.

Bouwjaar 2002
Klik voor meer informatie op de button Website en voor
prijsopgaaf op Contact

Kantelaar T
Kleine kantelaar waarmee pallets gekanteld worden, zodat deze
eenvoudig op een werktafel getrokken kunnen worden.
Bediening aan 2 zijden.
Voor meer informatie en/of prijsopgaaf neem contact met ons op. Kik
op button

Bouwjaar 2014

Sorteerlijn

Bouwjaar 2008

Deze gebruikte Sorteerlijn bestaat uit:
1. Aanvoerbaan (aangedreven)
2. Kantelaar (zie foto)
3. Sorteerband
4. Stapelaar (zie foto)
5. Uitvoer baan
Kantelaar

Is uit te breiden met een tweede stapelaar

Stapelaar

Voor meer informatie en/of prijsopgaaf neem contact met
ons op. Klik op button.

Sorteerplatform

Tekening mogelijke opstelling

Bouwjaar 2015 ZGAN
Dit zo goed als nieuwe Sorteerplatform bestaat uit:
1. Ontstapelmodule

4. Sorteerplatform

2. 3 Stapelmodules

5. Sensoren

3. Trap

en is uit te breiden met:
1 extra Stapelmodule

Klik voor meer informatie op de button Website en voor
prijsopgaaf op Contact

Plankenfrees voor inrijprofielen
Van deze gebruikte Plankenfrees zijn meerdere foto's
beschikbaar op onze Website. Klik daarvoor op de button
Website. De plankenfrees wordt inclusief een
invoermagazijn geleverd.

Eenvoudig inrijprofielen in
planken frezen met de Cekamon
Plankenfrees

Bouwjaar 2013
Voor meer informatie en/of prijsopgaaf neem contact met
ons op. Klik op button.

Plankenpers
Deze gebruikte Palletpers is zo goed
als nieuw en de-monteert kapotte
planken en klossen. Werkt sneller dan
de reciprozaagmachines en geeft
besparing op recipro-zaagjes. Voor de
werking zie de video hiernaast.

Bouwjaar 2015 ZGAN
Klik voor meer informatie op de button Website en voor
prijsopgaaf op Contact

Rollenbanen
Voor maten en prijzen

Gebruikte

neem contact met ons

rollenbanen in diverse

op en klik op de button

maten beschikbaar.

Tosa Strapping machine
Voor het om-snoeren van
o.a. gesorteerde pallets

Voor informatie en
prijsopgaaf neem contact
met ons op en klik op
button

Bouwjaar 2006
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