
    

  

 

December 2012  

Cekamon Saws Nieuwsbrief  

>> Opnieuw rechtszaak EPAL -licentie  
In oktober werd opnieuw een rechtszaak aangespannen door EPAL en het Nederlandse filiaal NEDERPAL tegen twee 
Europese palletreparateurs. Zij repareerden EUR/EPAL pallets niet volgens de richtlijnen van EPAL. Cekamon Saws 
biedt oplossingen om wel volgens de EPAL-licentie te repareren. Zo kan
worden met een spijkerpistool dat na reparatie van de pallet, automatisch een EPAL
Wilt u meer weten over deze oplossingen? Neem dan contact

 

>> Cekamon Saws  in actie voor  Alpe d’HuZes
Cekamon Saws zet zich in 2013 in voor Alpe d’HuZes
om zo een bijdrage te leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ 
wordt op één dag de legendarische berg de Alpe d’Huez
d’HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Hiermee garandeert Alpe d’HuZes dat 100% van het sponsorgeld ook 
daadwerkelijk ten goede komt aan onderzoek. Eén van de eigenaren van Cekamon Saws gaat in juni, samen met een 
team, de uitdaging aan om lopend de top van de Alpe d’Huez te bereiken. Cekamon Saws stelt in 2013 op meerdere 
manieren geld beschikbaar voor deze actie.  

 

>> Uit de praktijk: sorteerlijn  
In oktober plaatsten wij bij Flottman (D) een sorteerlijn. Deze installatie laat zien dat een oploss
van pallets heel eenvoudig kan zijn. Met deze installatie van Cekamon Saws tillen de medewerkers van Flottman geen 
pallets meer, gaat het sorteren sneller en met minder me
bereiken ze een aantal van 250 pallets per uur.   

 

>> Actie! Cirkelzagen  
Cirkelzagenactie bij Cekamon Saws. Verschillende 
soorten en maten zijn nu voor interessante prijzen 
te verkrijgen!  

OP = OP Andere afmetingen nodig? Bel of mail 
ons.    

Diameter/tanden 
Asgat  Asgat  Aantal op 

voorraad  

250/52 30 4 

300 20 10 

250/18 30 2 
400/28 30 7 

190/14 30 1 

400/30 30 7 

500/40 30 2 
 

 

 
  

 
 

Contact  
CekamonSaws BV
Fax: 0341 - 55 01 25
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aak aangespannen door EPAL en het Nederlandse filiaal NEDERPAL tegen twee 
Europese palletreparateurs. Zij repareerden EUR/EPAL pallets niet volgens de richtlijnen van EPAL. Cekamon Saws 

licentie te repareren. Zo kan de Stapelaar van Cekamon Saws uitgevoerd 
worden met een spijkerpistool dat na reparatie van de pallet, automatisch een EPAL-licentienagel in de pallet schiet. 

n over deze oplossingen? Neem dan contact met ons op. 

Alpe d’HuZes  
Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers geld inzamelen 

om zo een bijdrage te leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ 
wordt op één dag de legendarische berg de Alpe d’Huez in Frankrijk beklommen. Dit kan per fiets of te voet. Alpe 

hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Hiermee garandeert Alpe d’HuZes dat 100% van het sponsorgeld ook 
daadwerkelijk ten goede komt aan onderzoek. Eén van de eigenaren van Cekamon Saws gaat in juni, samen met een 

van de Alpe d’Huez te bereiken. Cekamon Saws stelt in 2013 op meerdere 

In oktober plaatsten wij bij Flottman (D) een sorteerlijn. Deze installatie laat zien dat een oplossing voor het sorteren 
van pallets heel eenvoudig kan zijn. Met deze installatie van Cekamon Saws tillen de medewerkers van Flottman geen 
pallets meer, gaat het sorteren sneller en met minder mensen. Werden voorheen 150 pallets per uur gesorteerd, nu 

Cirkelzagenactie bij Cekamon Saws. Verschillende 
soorten en maten zijn nu voor interessante prijzen 

Aantal op 
 Omschrijving  Prijs  

Spijkervast zeer zwaar 
cirkelzaagblad €20,-

Spijkervast zeer zwaar 
cirkelzaagblad €30,-

Voor spijkervrij hout €20,-
Voor spijkervrij hout €30,-
Hout met kleine 
spijkerresten €10,-

Hout met kleine 
spijkerresten €40,-

Hout met kleine 
spijkerresten €45,-

De medewerkers van
Cekamon Saws wensen u

fijne feestdagen en een succesvol 
2013!

CekamonSaws BV | Kalkoenweg 40 | 3851 SC | Ermelo | Tel: 0341 - 55 00 38 
55 01 25 |  info@cekamonsaws.nl | www.cekamonsaws.nl  
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