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Twee PalletSaws naar Roemenië  
 

 Deze maand vertrekken twee PalletSaw type VCH naar Roemenië. De pallet 

zaagmachines overbruggen zo’n 2.000 kilometer, veilig in een vrachtwagen 

natuurlijk. Wij wensen onze klant veel geslaagde en veilige werkuren met zijn 

PalletSaws! 

 

 

 
 Automatisch demonteren  

 

 

 Informeerden wij u vorig jaar over de mogelijkheden van automatisch sorteren, nu 

kunt u kennis maken met onze oplossing voor het automatisch demonteren van 

pallets. Snel, veilig en nauwkeurig palletonderdelen met behulp van een robot 

verwijderen. Na het demonteren kan de pallet direct gerepareerd worden. 

Benieuwd hoe dit eruit ziet? Zie het hiernavolgende artikel. 

.   
 

 

 
 Cekamon Saws te veel voor LIGNA  

 

 
 

 Jarenlang waren wij te vinden op de LIGNA, de tweejaarlijkse internationale 

vakbeurs voor houtbewerking- en bosbouwtechnologie in Hannover. Dit jaar 

gehouden van 6 tot 10 mei.  
Maar wat wij u willen laten zien past niet op de beurs. Bovendien hebben wij een 

grote eigen testhal waarin we (bijna) alle Cekamon producten en systemen 

kunnen laten zien en waar u  met uw eigen pallets kunt testen. 

 

Wat kunt u zoal bekijken/testen? 

• Met behulp van een Robot automatisch demonteren van kapotte 

palletdelen. 
• Pallets (half) automatisch sorteren in lage en hoge snelheden. 
• (half) automatisch genestelde pallets ontnestelen (met robot en/of 

kantelaar). 
• Pallets volledig of gedeeltelijk demonteren. Neem uw eigen pallets mee 

om te testen! 

En het belangrijkste; 

 



 
 

 

U test zelf met welke snelheid uw pallets het meest optimaal worden gesorteerd 

en gerepareerd. Wat is dat voor u? 200, 300, 400 of misschien 500 pallets per 

uur? 

 

Dit alles is te veel om op een beurs te laten zien. Investeren in een testhal is voor 

ons de logische oplossing om u op maat te kunnen adviseren. U bent van harte 

welkom in onze testhal, bel of mail voor een afspraak! 
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 Alpe d'HuZes  
 

 
 
 

 

 Nog twee maanden, dan komen duizenden dappere deelnemers in actie. Ze 

fietsen of lopen de Alpe d’Huez, een legendarische en mythische berg in 

Frankrijk. Met deze actie verzamelen de deelnemers geld in voor 

kankeronderzoek. Een ziekte die veel mensen treft. In 2012 beklommen ruim 

8.000 mensen de berg en brachten maar liefst 32,2 miljoen euro bij elkaar. 
 
CekamonSaws steunt deze actie met geld, maar ook door deze actie onder de 

aandacht te brengen. Wilt u ook bijdragen aan deze actie? Kijk 

opwww.opgevenisgeenoptie.nl. 

 

Over Alped’Huez 

De Alped'Huez ligt in Rhone-Alpes en maakt deel uit van de Alps. Vanaf 

Bourgd'Oisans is de Alped'Huez 13.2 km lang. Over deze afstand overbruggen de 

deelnemers 1071 hoogtemeters. Het gemiddelde stijgingspercentage van de klim 

is 8,1%. 

. 

 

 

 Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 

 Onze nieuwsbrief direct in uw postvak 
ontvangen? Ga naar onze website! 
www.cekamonsaws.nl  

 

twitter.com/cekamonsaws 
  

 


