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Cekamon Saws Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief o.a.:
- Een knagende storing
- Tafelblad niet meer omhoog?
- Praten over pallets

>> Aangepast beeldscherm voor PalletSaw
Cekamon Saws levert maatwerk. Een klant benaderde ons met de vraag of wij
iets konden betekenen voor zijn slechtziende medewerker. Wij zagen
mogelijkheden. De medewerker werkt nu met een extra groot beeldscherm (22
inch) en een groothoek camera. Met deze camera is het zagen op de PalletSaw
voor hem een stuk eenvoudiger en veiliger geworden. Maar niet alleen de klant en
zijn medewerker zijn blij met deze oplossing. Wij zijn zelf ook enthousiast. Daarom
is het extra grote beeldscherm en de aangepaste camera nu voor iedereen als
optie te bestellen. Zo blijven we onze producten ontwikkelen.

>> Vernieuwde hydrauliek PalletSaw VCH
De PalletSaw VCH is een kleinere uitvoering van onze PalletSaw Type W.
Hij is 200 kilo lichter dan Type W en heeft een andere constructie. Wij
hebben de hydrauliek van de VCH nu sterk verbeterd. Het in hoogte
verstellen van het tafelblad werkt nu nog beter.

>> Een knagende storing
U wilt er zo min mogelijk mee te maken hebben, maar soms werkt de
machine niet meer zoals u gewend was of is er een storing. Onze
installateurs gaan dan zo snel mogelijk op weg om u weer aan het werk te
helpen. Onlangs belde een klant met de melding dat de PalletSaw niets
meer deed. Nadat onze installateur mogelijke oorzaken had bekeken, stuitte
hij op een niet alledaags probleem. Een knaagdier had zich tegoed gedaan
aan de kabels van de PalletSaw. Na vervanging van de kabels kon onze
klant weer aan het werk.

>> Praten over pallets
De Europese federatie van fabrikanten van houten pallets en verpakkingen
(FEFPEB) ontvangt een groot aantal deelnemers tijdens het Europese
congres in Valencia. Het congres duurt drie dagen en vindt voor de 63e keer
plaats. Alle veertien ledenlanden zijn vertegenwoordigd. Zij bezoeken
diverse Spaanse bedrijven en bespreken gedurende het congres
actualiteiten in de sector.

>> TIP: tafelblad niet meer omhoog of omlaag?
U breidt uit, u verhuist of u reorganiseert. Er zijn tal van redenen waarom u
de PalletSaw zou willen verplaatsen. Voor deze klus kunt u natuurlijk onze
installateurs bellen. Als u besluit zelf de PalletSaw te verplaatsen, test de
PalletSaw dan eerst voor gebruik. Wil na het aansluiten van de PalletSaw
het tafelblad niet meer omhoog of omlaag? Dan kan het zijn dat de phases in
uw wandcontactdoos niet goed zijn aangesloten. Neem in dit geval contact
op met Cekamon Saws.
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CekamonSaws BV
Kalkoenweg 40
3851 SC te Ermelo
Tel: 0341 - 55 00 38
Fax: 0341 - 55 01 25

info@cekamonsaws.nl
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