
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

December 2011 

Cekamon Saws Newsletter 

Het einde van 2011 nadert. Het was een jaar vol interessante ontwikkelingen voor onze markt. 
Wij kijken alvast vooruit. 2012 wordt voor ons het volautomatische jaar. Het automatiseren van processen heeft 
onze volledige aandacht. Met deze oplossingen verlaagt u de fysieke belasting van uw medewerkers en kan het 
sorteren, repareren en demonteren nog sneller en eenvoudiger.  

 

In deze nieuwsbrief: 
- Volautomatisch controleren: 
de controle-unit. 
- Controle-unit voor Landi 
- Verbranding van hout vervuilt 
- Recipro voordeelpakket  

 

Volautomatische controleren: de controle-unit 
Het automatiseren van processen past bij onze visie: het verlagen van de fysieke belasting van uw medewerkers 
en het eenvoudig en snel sorteren, repareren en demonteren van uw pallets.  
 
Het automatiseren doen wij in fases. Fase 1 is klaar: het volautomatisch controleren van Euro pallets: de controle-
unit.  
 
Hoe werkt de controle-unit? 
Automatisch controleren houdt in dat Euro pallets gecontroleerd worden op verschillende punten. U bepaalt op welke 
punten u de pallets wilt laten controleren. Zo is het mogelijk dat de controle-unit controleert op 1e keus, 2e keus en 
kapotte pallets. Maar de controle-unit kan ook lengte, breedte, tussenruimtes en hoogte van de pallets controleren. 
Nadat de pallet is gecontroleerd, plaatst de robot deze op de juiste rollerbaan. 
 
Waar plaatst u de controle-unit? 
Door alle mogelijkheden van de controle-unit is deze op meerdere manieren in de lijn inzetbaar. Zo gebruikt u de 
controle-unit om pallets bij binnenkomst te sorteren op kwaliteit. Maar kunt u de controle-unit ook gebruiken als na-
controle, zoals bij Landi (Ch) --> zie volgend artikel. 
 
Nieuwsgierig? 
Wilt u dit met eigen ogen komen bekijken? Dat kan! Bel of mail voor een afspraak. 
 
Vervolg 
Het volautomatisch demonteren en repareren van Euro pallets volgt in 2012. Het automatisch verwijderen van 
kapotte delen hebben we inmiddels succesvol getest en de ideeën voor automatisch nagelen ligt op de tekentafel. 

  
 

 
 

 
 
 
 
  

 



Controle-unit voor Landi 
In oktober plaatsten wij bij Landi (Ch) een automatische controle-unit in hun bestaande reparatielijn. De controle-
unit controleert gerepareerde euro-pallets direct na reparatie. Zo is Landi zeker van correct gerepareerde pallets. 
 
Hoe werkt het? 
Gerepareerde pallets gaan door het controle station. Onjuist gerepareerde pallets worden vóór de stapelaar 
uitgeworpen en kunnen direct door de reparateur worden nagezien. Correct gerepareerde pallets gaan direct naar 
de palletstapelaar. 

 

 

Verbranding hout vervuilt  
Uit een rapport van Greenpeace Canada blijkt dat het verbranden van bosproducten als struiken, wortels en 
bladeren voor energieopwekking, vervuilender is dan het gebruik van steenkool.  
 
Diverse Canadese provincies hebben hun bossen opengesteld voor de winning van de genoemde producten om hier 
energie mee op te wekken. Greenpeace noemt dat biomaskerade, omdat de verbranding van deze producten niet 
CO2-neutraal is. Dit wordt wel door veel partijen beweerd en door overheden geloofd. Greenpeace Canada schat de 
CO2-uitstoot als gevolg van de verbranding van biomassa op 40 megaton per jaar, meer dan wat alle Canadese 
auto's in 2009 bij elkaar uistootten. 

 

 

Recipro pakketvoordeel 
Bij een bestelling vanaf 1.000 reciprozaagjes van 8" (200 mm) ontvangt u nu 

 

   
 

een  reciprozaag, 1200 W. 

 

 

Fijne feestdagen! 
De medewerkers van Cekamon Saws wensen u fijne feestdagen en een fantastisch Nieuwjaar! Wij zijn met 
uitzondering van 2e kerstdag en nieuwjaarsdag gewoon bereikbaar.  
 
Wij hopen u in 2012 weer van dienst te mogen zijn! 

 

 

Informatie aanvragen 
Bespaar ook duizenden euro's per jaar op uw palletkosten 
en pallethout inkoop, maak een afspraak voor een offerte 
op maat!  
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Contact 
CekamonSaws BV 
Kalkoenweg 40 
3851 SC te Ermelo 
Tel: 0341 - 55 00 38 
Fax: 0341 - 55 01 25  
info@cekamonsaws.nl  
www.cekamonsaws.nl  

 

 


