Februari 2012

Cekamon Saws Nieuwsbrief
De kop van 2012 is er af. Ook dit jaar werken we aan het ontwikkelen van
oplossingen voor het recyclen van pallets. In deze nieuwsbrief leest u meer
over het automatiseren van werkprocessen, tips voor het werken met de
PalletSaw en leest u over de lijn die wij installeerden bij Team Paletten Logistik.

In deze nieuwsbrief:
- Te koop: Europalletlijn
- Haalt u alles uit uw PalletSaw?
- Automatische planken frees
- Verder automatiseren
- Reparatie alleen met licentie
- Automatisch pallets controleren
- Uit de praktijk: Team Paletten Logistik

>> Uit de praktijk: Team Paletten Logistik
In december 2011 leverden wij een euro-pallet reparatielijn voor drie medewerkers aan Team
Paletten Logistik (TPL) in Belrode (D). Deze lijn plaatsten wij op hun vestiging in Erfurt.
De medewerkers van TPL presteren nu optimaal met een minimale lichamelijk belasting. De
gehele aan- en afvoer van pallets is op 80 cm uitgevoerd, de ideale werkhoogte. Met deze lijn is
de productie van TPL met 30% gestegen.

•
•
•
•
•

Een medewerker bij de zaag krijgt de pallets met behulp van een kantelaar aangereikt.
De medewerker verwijdert met behulp van de Cekamon PalletSaw de kapotte delen
van de pallet.
Twee medewerkers repareren vervolgens de pallets.
Na het repareren schuiven twee reparateurs de pallet met een simpele beweging van
zich af. Een stapelaar zorgt er vervolgens voor dat de gerepareerde pallets keurig
worden gestapeld.
In de stapelaar bevindt zich een Licentie Spijkerpistool die volautomatisch de Epal
licentie spijker in de middenklos van de pallet slaat.

>> Automatisch pallets controleren
In onze vorige nieuwsbrief las u over ons automatisch controlesysteem. Lees hier dat bericht. Wij
hebben dit systeem verder geoptimaliseerd. Het resultaat heeft ons positief verrast. Wilt u dit met
eigen ogen zien? Bel ons voor een afspraak om deze demonstratielijn te bekijken.

>> Reparatie van EUR/Epal pallets alleen met licentie toegestaan
Onlangs heeft Epal ook voor het Nederlands gerecht een vonnis gewonnen. Het betrof een zaak tegen
een palletbedrijf die Epal-pallets repareert zonder een licentie van Epal.

>> Verder automatiseren
Het automatiseren van uw werkprocessen maakt het werk voor uw medewerkers veiliger, minder
belastend en sneller. Als vervolg op de ontwikkeling van het automatisch controleren, werken we op dit
moment aan het automatisch verwijderen van kapotte palletdelen. De eerste test is succesvol verlopen.
Het vervolg is reeds gepland en via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

>> Automatische planken frees
Wij werken op dit moment ook aan een automatische planken frees. Deze machine freest automatisch
inrijprofielen aan de onderplanken van een Euro-pallet. Ook hier kunt u de komende maanden meer
over verwachten.

>> Haalt u alles uit uw PalletSaw?
U gebruikt uw PalletSaw iedere dag. Maar behaalt u daarmee wel optimale prestaties?

•
•

•

Zorg ervoor dat het tafelblad van de PalletSaw altijd waterpas staat.
De levensduur van de lintzaag is mede afhankelijk van de juiste stand van de
zaaggeleiders en of deze nog in het midden van de wielen draait. In de
gebruiksaanwijzing van de Cekamon PalletSaw staat hoe u die dient af te stellen.
Heeft u geen gebruiksaanwijzing? Op uw verzoek sturen wij er graag weer een op.
Wist u dat uw PalletSaw altijd uit te breiden is met verschillende opties? Op onze
website vindt u een overzicht. Dat deed ook één van onze klanten (Thomas Lembke
Palettenhandel) in Glückstadt Duitland. Hij heeft zijn bestaande PalletSaw (bouwjaar
2005) voorzien van kogelrollen waardoor het zagen lichter wordt. Zijn medewerkers
waren zo enthousiast dat Lembke ons aanbeveelt de machines nooit meer zonder
kogelrollen te verkopen. Wilt u ook dat het zagen met uw machine lichter wordt? Neem
dan contact met ons op.

Thomas Lembke
Palettenhandel (D):
"Verkoop nooit meer een
PalletSaw zonder kogelrollen!"

>> Te koop: Storti Euro-palletlijn
Gegevens:
Bouwjaar: 2007
Type: Spijkermachine Storti GSI170 TA9
Serienummer: 49407677S1DE
Capaciteit: 220 Euro Pallets per uur
Onderdelen:
- Met transportband voor klossen aanvoer
- Magazijn voor tussendekplanken
- Magazijn voor bovendekplanken
- Spijkermachine GSI170
- Palletkeerder
- Magazijn voor onderdekplanken

- 2e spijkermachine GSI170
- Hoekenzaag, frees, brandstation
- Palletkeerder
- Palletstapelaar
- 10m. afvoerbaan

>> Te koop: OMEV Euro-palletlijn
Gegevens:
Bouwjaar: 1994
Capaciteit: 350 - 500 pallets per uur
Onderdelen:
- Transportband voor klossen aanvoer
- Bruggenspijkermachine
- Palletkeerder
- Spijkermachine met plankenmagazijn

- Hoekenzaag, frees, brandstation
- Palletkeerder
- Palletstapelaar
- Afvoerbaan

Informatie aanvragen

Contact

Bespaar ook duizenden euro's per jaar op uw
palletkosten en pallethout inkoop, maak een
afspraak voor een offerte op maat!

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

