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CE certificaat Cekamon palletSaw type W wederom afgegeven. 

   

CekamonSaws heeft al sinds 1993 de Cekamon palletSaw steeds geleverd met 
een CE certificaat welke is afgeven door een Notified Body. 
Zeer recent is wederom het certificaat toegekend voor een periode van 5 jaar. 
Alle klanten van CekamonSaws BV kunnen zoals voorheen en zoals het behoort 
zonder problemen met de palletSaw van CekamonSaw werken. 
Sinds dit jaar is ook een extra aansluitpunt voor de rook/stof afzuiging boven op 
de gele beschermkap mogelijk. 
Nog een reden om uw pallets te demonteren met de Cekamon palletSaw in 
plaats van de reciprozaagmachines. 
   

 

LIGNA 2015 Hannover 

Voor ons als Cekamon Saws was de Ligna 2015, die van 11 t/m 15 mei werd gehouden zeer 
succesvol. Naast veel bestaande relaties mochten wij ook veel nieuwe bezoekers in onze 
stand begroeten, wat resulteerde in het zenden van een groot aantal offertes. Voor diegenen 
die niet in de gelegenheid waren de Ligna te bezoeken geven wij u onderstaand een 
overzicht van onze stand en de film die wij vertoonden en de vragen uit de markt 
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Stand Cekamon Saws 

   

Aangezien het voor ons onmogelijk was alle 
producten uit ons assortiment in werkelijkheid 
te tonen, hadden wij voor een kleine maar 
praktische stand gekozen. 
Op een groot scherm vertoonden wij onze 
beursfilm en daarbij was er voldoende ruimte 
voor voorlichting en het hebben van een rustig 
gesprek met relaties en belangstellenden. 
 

  

 

Cekamon LIGNA 2015 beursfilm 

De presentatiefilm van de succesvolle beurs LIGNA 2015 in Hannover. 
Voor iedereen die er niet kon zijn of de film terug wil kijken. 
  

     

 

Er was veel interesse voor: 

Mogelijkheden voor reparatie. Van eenvoudige machines tot aan reparatielijnen. Hieronder 
geven wij er enkele van weer. Interesse? Klik hier voor informatie en prijs 
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BoardRemover 

Met één druk op de knop 
de buitenplank (onder en 

boven) verwijderen 
  

 
 

 

PalletPress 
Één man demonteert de 

kapotte planken en klossen en 
2 man maken de reparatie af. 

  

 
 

 

PalletSaw 
Uitstekend geschikt om kapotte delen te 

verwijderen of pallets volledig te 
demonteren. 

   

Bovenstaande machines kunnen worden ingepast in de vele reparatiesystemen 
die Cekamon Saws aanbiedt. Voor informatie Klik hier 
   

 

Ook veel interesse voor: 

Sorteermogelijkheden. Ook hierin heeft Cekamon Saws vele oplossingen. 
Interesse? Klik hier voor informatie en prijs 
  

 

Kantelaar 
  

 

Stapelaar 
  

 

Sorteerpodium 
   

Bovenstaande machines kunnen worden ingepast in de vele 
sorteersystemen die Cekamon Saws aanbiedt. Voor informatie Klik hier 
   

  

Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

3851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 

 

Wanneer u deze mail niet meer wilt ontvangen, 

klik dan onder op "Unsubscribe" 
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