
PROFILSAX OMNI
Flexibel kapning av stålprofiler
Profilsax Omni, PSO, är ett hjälpmedel utvecklat för att kapa lätta stålprofiler. 
Reglar, skenor, undertaksprofiler och fasadläkt kapas snabbt, enkelt och gnistfritt. 
En flexibel och effektiv lösning för att måttanpassa profiler på arbetsplatsen. Utan 
vare sig behov av el eller heta arbeten. På profilsaxens basenhet kan du snabbt 
och enkelt växla mellan ett stort antal kassetter för exakt och anpassad kapning av 
flertalet stålprofiler i Europrofils sortiment.



KLIPPKASSETTER

Art nr Artikel

3502 Klippkassett CSP+ 70

3503 Klippkassett CSP+ 95

3504 Klippkassett CSP+ 100

3505 Klippkassett CSP+ 120

3506 Klippkassett Std SE.  
Klipper C, C+ & U-profiler i 45, 70, 95 & 120 mm bredd

3507 Klippkassett Std NO.  
Klipper C, C+ & U-profiler i 50, 70, 100 & 120 mm bredd

3511 Klippkassett VFL 70/15

3508 Klippkassett VFL 70/25

3512 Klippkassett VFL 70/45

3509 Klippkassett VFL 100/25

3510 Klippkassett P/S.  
Klipper P 45 & S 25-profiler
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För allmänna villkor, kontakta Europrofil. Vi reserverar oss för ev. feltryck samt ändringar utan att meddela detta.

Teknisk data

Vikt basenhet 11,3 kg

Vikt kassett 1,8 kg

Totalvikt 13,1 kg

Art nr Artikel

3500 Omni profilsax (exklusive kassett, se kassetter nedan)

PROFILSAX OMNI

Flexibel kapning av stålreglar och skenor

Fördelarna med vår nya Omni profilsax är framför 
allt två. Dels ökar flexibiliteten vid själva kapning-
sarbetet eftersom varje användare själv enkelt väljer 
kassett för varje arbetsmoment. Dels behöver du 
aldrig beställa en ny basenhet när du behöver kapa 
en ny typ av regel, utan du kompletterar helt enkelt 
med en ny kassett. Detta innebär i sin tur att du 
alltid kan komplettera med nya kassetter när nya 
behov dyker upp.

Handtaget till saxen är ergonomiskt utformat för ett 
så bekvämt kapningsmoment som möjligt. Skaftet är 
dessutom försett med en låsspärr som smidigt häk-
tas i då du förflyttar saxen och blir då ett behändigt 
handtag.

Profilsax Omni är uppbyggd på en stabil stomme av 
stål. Denna är försedd med montagehål om man 
skulle vilja fästa saxen i tex. en arbetsbänk eller på 
en montagevagn.

Skärstålen är tillverkade av härdat knivstål, som la-
serskärs och sedan slipas. Detta medför mycket hög 
kvalitet och precision, och borgar därmed för en lång 
livslängd. Skulle skärstålen med tiden slitas ut är det 
enkelt att byta ut dem mot nya.

Med en och samma robusta basenhet som grund kan du med Profilsax Omni växla kassetter på ett mycket enkelt sätt. Skall 
du byta profiltyp byter du kassett med ett enkelt handgrepp och fortsätter kapa. I vårt sortiment finns flera olika klippkassetter 
anpassade för Europrofils olika profiltyper.


