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Nieuwsbrief januari 2018 – Jaargang 8 – Nr.1 

 

  

De medewerkers van 
CekamonSaws BV 

wensen u een succesvol 2018! 

  

   
 

 

 

CekamonSaws BV 25 Jaar jong 

 

  

Dit jaar bestaat CekamonSaws BV 25 jaar. 

Wat ooit begon met de alom bekende 

PalletSaw en EndSaw in de bekende blauw-

gele kleur is uitgegroeid tot een bedrijf dat 

totaal oplossingen biedt 
 

 

CekamonSaws is sinds haar oprichting in 1993 bekend van haar PalletSaw. Deze 

ontwikkeling begon met de PalletSaw Type N. Inmiddels zij er een aantal types de revue 

gepasseerd en maken wij sinds 2002 de Type W. De PalletSaw is nog steeds het meest 

bekende product van CekamonSaws. Niet zo gek, want sinds de oprichting zijn er al 

bijna 600 verkocht. 
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Maar CekamonSaws staat voor meer dan de PalletSaw. Zo zijn wij ook bekend om onze 

innovatieve kracht. Wat te denken van de MPSL (de Multi Pallet Sorting Line) een 

sorteerlijn waarmee meer dan 30 verschillende soorten pallets gesorteerd kunnen worden. 

Of wat te denken van het Sorteerplatform. Hierover leest u verderop in de nieuwsbrief. 

 

Mocht u nu denken dat u bij CekamonSaws alleen terecht kunt voor grote machines of 

lijnen, niets is minder waar. Ook voor recipromachines, reciprozaagjes, cirkel- en lintzagen 

kunt u bij ons terecht. 

 

U ziet ook na 25 jaar maken wij de slogan CekamonSaws, Pallet Recycling Solutions 

nog altijd waar 

   
 

Hout is duur? 

 

  

Wij horen meer en meer dat het hout duur is 

en vragen ons dan af of dat zo is? Immers 

een deel van de kosten op hout kan worden 

bespaart door incourante pallets te slopen 

en het hout te gebruiken bij reparatie of 

productie. Daar vertellen wij u 

waarschijnlijke niets nieuws. Ook is het niet 

nieuw is dat onze PalletSaw juist daar zijn 

meerwaarde bewezen heeft. Is het nu dan 

het juiste moment om na te denken over 

een PalletSaw?  

Neemt u gerust contact met ons op over de 

mogelijkheden met de CekamonSaws 

PalletSaw 
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Geplaatst 

Onze monteurs zijn weer op pad geweest. 

Dit keer was Oostenrijk het doel van hun 

reis. Daar hebben zij een gecombineerde 

sorteer- & reparatielijn geplaatst. Deze lijn is 

uitgerust met een sorteerplatform en een 

reparatielijn met verticale aanvoer. Twee 

innovaties van CekamonSaws BV. 
 

 

   

 

 



 

 

 

  

Een aantal kenmerken van deze lijn:  

 Sorteren in 4 verschillende 

kwaliteiten 

 Directe aansluiting naar de reparatie 

door een rollenbaan met een 

verloop van 300 naar 80 cm 

 Verticale doorvoer van 

palletvoorbereiding (PalletSaw) naar 

reparatie 

 Sterke vermindering van heftruck 

bewegingen 

 Reductie van de fysieke belasting 

van medewerkers 

   

 

   

 

Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

3851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 
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