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Vreugdevuur in Scheveningen (NL)
Op het strand in Scheveningen (NL) heeft men in
de nieuwjaarsnacht honderden pallets verbrand.
Hiermede werd het jaar 2014 feestelijk ingeluid.
Een jarenlange traditie.
Wij gunnen de mensen hun vreugdevuur, maar
als CekamonSaws beginnen wij het jaar 2014
met onze visie: Eerst recyclen dan verbranden

Eerst recyclen dan verbranden
Ook een artikel in het toonaangevend vakblad “HoutWereld” bewijst
het gelijk van deze visie. Wij citeren het artikel:

“Bewoners

van

de

Zwolse

wijk

Breecamp-Oost

(NL)

zijn

onaangenaam verrast over hun rekening voor energie uit een op hout
gestookte centrale. In tegenstelling tot wat werd beloofd blijkt dit wel
degelijk duurder te zijn dan stoken op gas.”

Naaldhout op stam fors duurder
Fedustria de Belgische federatie voor de houtindustrie meldt, dat de
prijzen voor naaldhout op stam spectaculair zijn gestegen. Daardoor
zullen ook de prijzen voor gezaagd hout binnenkort sterk gaan stijgen.
Als oorzaak noemt men:
1)

Gesubsidieerde

verbranding

van

biomassa

2) Grondstofhonger van de opkomende economieën.
3) Het aantrekken van de Amerikaanse bouwsector.

De stelling van CekamonSaws
Pallets eerst sorteren, dan waar nodig repareren en pas daarna demonteren. Het gedemonteerde
hout gebruiken voor reparatie of pallets fabriceren. En pas als laatste het onbruikbare afvalhout
verbranden.
Zie hiervoor onze machines
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demonteren
Naast deze machines hebben wij stapelaars, kantelaars, werktafels, reparatielijnen,
afzuiginstallaties, recipromachines en zaagbladen

Nieuwe reparatie- en productielijn geleverd.
In december hebben we een zeer complete
reparatie- en productielijn aan Paletterie 2000 in
België geleverd. De lijn bestaat uit een gedeelte
waar incourante pallets worden gedemonteerd en
waarbij de planken direct tot nieuwe pallets
worden verwerkt EN tevens een reparatie lijn
voor europallets, waarbij de op de Cekamon
PalletSaw voorbewerkte pallets verticaal naar 3
werktafels worden gerold. Gerepareerde pallets
gaan via een onderliggende kettingbaan naar een
palletstapelaar.
Hierbij wordt veel ruimte en tijd bespaard.
Bovendien behoeven de medewerkers niet meer
met de pallets te lopen.
Foto’s hiervan zie onder.

Verticale aanvoer van voorgesloopte paletten

Nieuwe mogelijkheden op de "Expert" Pallet spijkermachine
Nieuwe mogelijkheden op de Expert voor het fabriceren van extra
lange pallets. Op verzoek van enkele klanten hebben wij ook een
Expert XL gemaakt.

Hierdoor is het mogelijke extra lange pallets te fabriceren met 12 of
zelfs 15 klossen. Het maken van een pallet van 2 – 3 meter is dan
geen probleem meer.

Deze Expert XL Pallet spijkermachine is inmiddels afgeleverd.

Levering nieuwe Cekamon PalletSaws
Wederom hebben wij naar diverse landen PalletSaws afgeleverd.
Nieuwe klanten in de UK, Hongarije, Tsjechië en IJsland
werken nu ook met deze unieke Palletzaag
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