
PROFILSAX OMNI
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Flexibel  
kapning
Sedan länge är vår Profilsax CM-SC ett självklart hjälpmedel 
vid arbeten med att kapa stålreglar och skenor. Nu lanserar 
vi Profilsax Omni. Därmed kan vi i ännu högre utsträckning 
låta dina behov styra hur du arbetar. Med samma basenhet 
har du nu möjlighet att komplettera och växla mellan ett stort 
antal kassetter för exakt och anpassad kapning av de allra 
flesta stålreglar och skenor på marknaden.   

Profilsax Omni
Vikt basenhet: 9,5 kg 
Vikt kassett:    1,8 kg 
Totalvikt: 11,3 kg

I kassettsortimentet ingår f. n:  STD, D, N, XR, MR OCH MW. 

1. Transportlåsning av skaft. 2. Sprint för byte av skärkassett.  

1

2

MADE IN

SWEDEN

MADE IN
SWEDEN

MADE IN
SWEDEN



CMC SWEDEN AB Box 199 · Stormhallsvägen 22 SE-43232 Varberg · SWEDEN
Tel: +46-340-16000 · Fax: +46-340-16009

Web: www.cmcsweden.com · E-mail: info@cmcsweden.com

MADE IN

SWEDEN

MADE IN
SWEDEN

MADE IN
SWEDEN

Profiler för dina behov 
Med en och samma robusta basenhet som grund 
kan du med Profilsax Omni växla kassetter på ett 
mycket enkelt sätt. Den redan smidiga hanteringen 
och användandet av CM-SC ökar ytterligare med våra 
utbytbara kassetter. Det är dina behov som avgör vilken 
kassett du använder för varje typ av regel eller skena. 
Skall du byta stålregel/skena byter du bara med ett 
enkelt handgrepp till en ny kassett och fortsätter kapa. 

Under lanseringsfasen har vi tagit fram ett 15-tal olika 
kassetter, var och en för unika profiltyper. Vi fortsätter 
kontinuerligt att utveckla fler. Våra kunders efterfrågan 
har stort inflytande över utformningen och du kan 
dessutom alltid specialbeställa enskilda kassetter efter 
dina specifika behov.  

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

Behändig box  
Som tillbehör till CM Profilsax Omni har vi tagit fram en 
behändig box där du kan förvara tre kassetter av valfria 
modeller. Med denna box väljer du de kassetter du 
behöver och tar dem enkelt med dig till arbetsplatsen.  
Handtaget till saxen är ergonomiskt utformat för ett 
så bekvämt kapningsmoment som möjligt. Saxen är 
försedd med en smidig transportlåsning. Detta gör 
skaftet till ett behändigt handtag när du vill förflytta dig 
mellan olika arbetsplatser.   


