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PalletSaw (Kik hier of op de foto voor de video) 

 

Onze PalletSaw heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Dus sommen wij de 
eigenschappen nog eens op.  

o Cekamon PalletSaw voor het realiseren van uw eigen productie hout 
o Hergebruik van oude pallets dient de DUURZAAMheid van uw bedrijf 
o Sinds de oprichting van CekamonSaws BV zijn er door heel Europa meer dan 550 

van deze machine geleverd 

o Altijd volledig CE gecertificeerd, sinds 1993! 

o De snelheid van de zaagtafel is traploos te verstellen.  
o De machine is bij uitstek geschikt om zowel bij reparatie als bij het volledig 

demonteren van pallets ingezet te worden 

o Pallets verwerken door de te duwen of te trekken, beide is mogelijk 
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MAAR 

 

CekamonSaws BV is veel meer is dan de PalletSaw !!!!! 

 

Zo bouwen wij ook maatwerk in Sorteer- en reparatielijnen. Daarbij staat u als klant centraal 
in het gezamenlijk zoeken naar de juiste oplossing 
 
Een kleine greep uit de meer dan 70 projecten die wij inmiddels gerealiseerd hebben 
 

   

Strapper 

Sorteerlijn in Finland waarbij pallet 

60 x 80 cm per 2 stapels omsnoerd worden 
 

 

Buffer 

Sorteerlijn in Finland met een sorteerbuffer 

waardoor de beladingstijd van de Kantelaar 

wordt gereduceerd tot 0. 

 

Kik hier of op de foto voor de video 
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Robotzagen 

In Zwitserland een gecombineerde sorteer 

en reparatielijn waarbij automatisch met een 

robot wordt gezaagd 

 

Kik hier of op de foto voor de video 
 

 

MPSL 

In Nederland De MPSL Sorteerlijn waarmee 

30 verschillende soorten pallets worden 

gesorteerd 

 

Kik hier of op de foto voor de video 
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Sorteerplatform 

In Oostenrijk een gecombineerde sorteer en 

reparatielijn waarbij gesorteerd word met 

ons Sorteerplatform 

 

Kik hier of op de foto voor de video 
 

  

 

Even voorstellen 

 

Sinds kort stellen wij in onze nieuwsbrieven telkens een Cekamon medewerker voor 

om ook eens het gezicht achter de naam te zien. Deze keer is het de beurt aan  

 

Rick Dollekamp 

   

Rick werkt sinds 2009 bij CekamonSaws. 

Wellicht kent u hem al, want als u ons belt 

is hij degene die u aan de lijn krijgt. Hij is 

dan ook ons eerste aanspreek punt. 

Verder is Rick belast met de verkoop van 

onze producten en alles wat daarbij hoort. 

Dus ook het verzenden van de door u 

bestelde materialen. Mocht u vragen 

hebben voor Rick, bel ons dan gerust 
 

  

  

 

Personeel 

De laatste tijd horen wij steeds vaker dat het moeilijk is om personeel te krijgen dan wel 

te behouden. Veel gehoord is dat medewerkers het toch zware werk in de palletindustrie 

niet (meer) zien zitten. Dit, en natuurlijk een veelheid aan andere redenen zorgt er voor 
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dat het steeds moeizamer is/wordt om het werk gedaan te krijgen. Wij als CekamonSaws 

hebben ons tot doel gesteld het werk in de palletindustrie te verlichten. Herkent u zich in 

het personeelsprobleem, dan kunnen wij wellicht meedenken in een oplossing. 
 

  

 

   
 

Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

3851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 
 

  

     

 

CekamonSaws - Kalkoenweg 40 - 3851 SC - Ermelo 
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