
 
 
 

 

  

    

    

    
 

 

 
 

 September 2013 - Jaargang 3 - Nummer 4
 

 

 Automatisch pallets zagen 
 

  Automatisch kapotte onderdelen van pallets verwijderen. We werken er 

al enige tijd aan. In onze demonstratiehal staat een testlijn opgesteld. Na 

detectie van een kapotte plank wordt deze automatisch gezaagd door 

middel van een robot en een aangepaste PalletSaw. Is de pallet zodanig 

beschadigd dat repareren niet mogelijk is? Dan kan de robot de pallet 

volledig laten slopen. Met de goede planken of klossen maakt u weer 

nieuwe pallets met bijvoorbeeld de Expert. Inmiddels heeft dit 

innovatieve ontwerp heel wat testen doorstaan. We maken ons op voor 

de laatste testen. Bent u al nieuwsgierig? Neemt u dan gerust contact 

met ons op. 
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 Afgeleverd 
 

 
 

 Vorige maand vertrok een container met machines naar IJsland. Maar 

deze maand leverden we ook een mooie combinatie in ons eigen land af. 

EenPalletSaw, EndSaw en een Expert helpen onze klant van zijn 

incourante pallets af. Met deze machines demonteert hij de pallets 

volledig om vervolgens weer nieuwe pallets te maken. Een goede zet. Hij 

bespaart geld op de inkoop van nieuw hout maar draagt ook bij aan het 

recyclen van onze natuurlijke grondstoffen.  
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 Cekamon Saws: uw partner voor alle pallet recycle machine 
 

 Wellicht heeft u een Cekamon Saws machine in gebruik, maar misschien 

ook machines van andere leveranciers. Hoe dan ook, Cekamon Saws 

helpt u altijd verder. Degelijke machines gaan soms decennia mee. Zo 

komt het soms voor dat u bij een storing de oorspronkelijke leverancier 

niet meer kan bereiken. Door een faillissement of beëindigen van de 

werkzaamheden. Door ons enorme netwerk in de palletindustrie kunnen 

wij u vaak helpen. Zo komt het regelmatig voor dat wij via onze relaties 

een machine toch konden repareren. 
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 FEFPEB Congres      
 

 Van 16 tot en met 18 oktober vindt in Bordeaux (fr) het vierjaarlijkse 

wereld pallet- en verpakkingscongres plaats. Dit congres is een unieke 

gelegenheid om professionals uit de houten pallet- en 

verpakkingsindustrie te ontmoeten en te leren over belangrijke 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector.
 
Kijk voor meer info op www.event.sypal.eu. 
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 Pallets recyclen 
Wij krijgen er geen genoeg van! 

 
 

 

 

 Cekamon Saws BV 

Kalkoenweg 40 

851 SC ERMELO 

info@cekamonsaws.nl 

www.cekamonsaws.nl 

 Ga naar www.cekamonsaws.nl en 
schrijf u in voor onze nieuwsbrief! 

 

 
 

 


