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2013: automatisch, nog automatischer
In 2012 las u al regelmatig over onze ontwikkelingen op het gebied van
automatisering. Dit jaar werken we verder aan het optimaliseren van bestaande
werkprocessen. Maar we bekijken ook of enkele repeterende handelingen volledig
kunnen worden geautomatiseerd. In 2012 brachten wij de automatische pallet
controle unit op de markt. Dit jaar willen we automatisch kapotte palletdelen
demonteren.
Houdt onze nieuwsbrieven dus in de gaten.

.
Eén aanvoerlijn
Een van de Arbotechnische verbeteringen van het werkproces bij het repareren
van pallets is het inzetten van een kantelaar. Was voorheen één kantelaar voor
elke PalletSaw nodig, nu hebben we een systeem waarin één kantelaar meerdere
PalletSaws tegelijk van kapotte pallets voorziet. Benieuwd of dit in uw bedrijf zou
passen? Bel of mail ons.

.
Voorkom hoge onderhoudskosten
Wij snappen dat u zoveel mogelijk pallets per dag wilt verwerken. Tijd voor
onderhoud is er meestal niet of weinig. Maar door de machines goed te
onderhouden, kunt u hoge onderhoudskosten voorkomen. Vervang bijvoorbeeld
de zaaggeleiders op tijd. De foto laat zien wat er gebeurt wanneer u dit niet
doet. De zaaggeleiders worden dan te zwaar belast en gaan eerder kapot. Een
nieuwe kost: € 281,-. Door op tijd losse onderdelen en slijtdelen zoals geharde
plaatjes te vervangen, voorkomt u hogere kosten. Bovendien gaan de lintzagen
dan langer mee.

.

Gebruikte machines
Voor gebruikte machines kunt u ook bij Cekamon
Saws terecht. Ga naar onze website voor een
actueel overzicht. Zo vindt u daar bijvoorbeeld:

•
•
•

Pallet stapelaar
Wood-Mizer LT20
Pallet spijker machine

Klik hier om naar het overzicht van gebruikte
machines te gaan.

.
Cekamon Saws in PAC
Op de cover van de februari-editie van het Engelse magazine Pallet and Case industry
(PAC) is een artikel over Cekamon Saws te lezen. Uit het artikel blijkt dat de
bekendheid van Cekamon Saws in de UK nog steeds groot is. Machines van het eerste
uur zijn hier te vinden. Inmiddels weten veel klanten dat Cekamon Saws veel meer doet
dan enkel het maken van machines. Benieuwd naar het hele artikel? Klik hier.

.
NIEUW: Kleine Kantelaar typeT
Omdat onze kantelaar voor sommige klanten te groot en te duur is, hebben wij een
kleinere versie ontworpen. Deze Kantelaar type T brengt pallets, net als de standaard
kantelaar, op tafelhoogte aan. De Kantelaar type T is goedkoper omdat het de pallets
niet automatisch voorwaarts duwt.

.
Voor Alpe d'HuZes
Cekamon Saws staat in 2013 helemaal achter de actie Alpe d’HuZes. Op verschillende
manieren steunen wij het LEF team en in het bijzonder Margriet de With.
Wilt u op de hoogte blijven van het team? Kijk dan op de teampagina.
Cekamon Saws voelt zich betrokken bij dit goede doel. De deelnemers trotseren een
berg van formaat om op deze manier geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze
vragen op de dag zelf maar ook tijdens voorbereiding het uiterste van zichzelf.

.
Lintzagen: direct!
Wij leveren lintzagen voor lintzaagmachines als de PalletSaw direct uit voorraad. Maar
voorkom nare verrassingen. Houdt altijd 1 of 2 lintzagen in voorraad. Lintzagen
bestellen kan bij Cekamon Saws al vanaf 10 stuks en in veel gevallen ontvangt u ze
binnen drie werkdagen.

.
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