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Wij presenteren ons op de LIGNA in Hannover. 

Voor hout en de palletindustrie de grootste beurs t er wereld. 

Wilt u ons bezoeken? Klik hier voor een Gratis toegangsbewijs.  

Wij ontvangen u graag op Stand D 82 – Hal 13 D  
 

 
 

  

 

   

BoardRemover  

Met één druk op de knop de buitenplank 

(onder en boven) verwijderen en direct 

vervangen op de werktafel.  

• Een medewerker werkt de pallet zelf compleet af 

• Werkt sneller dan met reciprozagen. 

Voor informatie en prijsopgaaf Klik hier  

 

   

    

 



PalletPress
Één man demonteert de kapotte planken en

klossen en twee man maken de reparatie af.

• Werkt sneller dan met reciprozagen.

• Veel minder fysieke belasting doordat pallets 

rollend door het proces gaan.

Voor informatie en prijsopgaaf
 

 

 
 

  

  

 
 

 

    

 

Houten pallet minder belastend
In opdracht van de EPV, de brancheorganisatie voor producenten, handelaren en reparateurs 

van houten verpakkingen, heeft het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 

Ecologie (NIBE) een Life Cycle Analysis (LCA) gemaakt, waarin de milieubel

houten pallets en kunststof HDPE pallets is vergeleken. Zoals Houtwereld onlangs al 

berichtte blijkt uit deze analyse dat een houten pallet een kwart minder milieubelastend is dan 

een kunststof exemplaar. 
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Houten pallet minder belastend  

In opdracht van de EPV, de brancheorganisatie voor producenten, handelaren en reparateurs 

van houten verpakkingen, heeft het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 

Ecologie (NIBE) een Life Cycle Analysis (LCA) gemaakt, waarin de milieubel

houten pallets en kunststof HDPE pallets is vergeleken. Zoals Houtwereld onlangs al 

berichtte blijkt uit deze analyse dat een houten pallet een kwart minder milieubelastend is dan 

 
Wanneer u deze mail niet meer wilt ontvangen, 

klik dan onder op "Unsubscribe"
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