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Profesionální nářadí  
a Příslušenství
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Motor a příslušenství prodávány odděleně.

Jeden motor. 

ruzne pouziti.



EVO SYSTEM gEnEráTOr 

EVO SYSTEM čErpadlO 

EVO SYSTEM MOTOr
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2.4KW 
(50Hz)  10.5A (230V) AC

230V (16A) 
BS4343

1000L / Min 28m 8m75/50mm Ø

1L8L / Min175 Bar

6k 3.8L 20cm Ø

6m

Powered by

3150min-1



185mm 
TCT MUlTiFUnkčnÍ OkrUŽnÍ pila

Revoluční okružní pila s RAGE® patentovanou technologií, která řeže lehce ocel, hliník a dřevo  
(dokonce i s hřebíky) jedním kotoučem. Řez je čistý, rychlý a bez pálení nebo jiskření.  

Proč byste si kupovali pilu, která řeže jen dřevo?  
Můžete si přece koupit multifunkční pilu raGe®.

M
1050w 0-45O 3500min-1 6mm  52mm 

(3mm stěna)
52mm 
dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ  Cena s DPH

185mm  20T 20mm  Multifunkční 899 Kč  

185mm  N/A 20mm  Diamantový 899 Kč

185mm 6T 20mm Cetris 899 Kč  

KOTOUČE

5799kč
s   
DPH



185mm 
MUlTiFUnkčnÍ pila

Úplně nový koncept pily: jednodušší na používání než ocaska a mnohem lehčí než stolní pila. 
Evolution vám s radostí představuje RAGE4®. Produkt s mezinárodním oceněním 
pomocí jednoho kotouče řeže ocel, hliník a dřevo (i s hřebíky). Pomocí RAGE® 
technologie řeže čistě a rychle. Při řezání ocele je řez studený a není potřeba 
žádné chlazení. RAGE4® pila je ideální na instalatérské práce jako je 
např. řezání trubek, profilů a jiných materiálů. 

Proč byste kupovali pilu, která řeže jen dřevo?  
Můžete si přece koupit multifunkční pokosovou pilu raGe4®.

M
1250w 3500min-1 6mm 45mm 

(3mm stěna)
45mm 
dřevo

45mmx97mm 
dřevo

Průměr Počet  zubů Díra  Typ Cena s DPH

185mm  20T 20mm   Multifunkční 899 Kč  

185mm  N/A 20mm   Diamantový 899 Kč  

KOTOUČE

6425kč
s   
DPH



355mm 
TCT MUlTiFUnkčnÍ STOlnÍ pila

Tato neskutečná pila dokonale překonává abrazivní stolní pily. S 
patentovanou RAGE® technologií s použitím RAGE® TCT kotouče místo 
abrazivního dokáže řezat ocel, hliník a dřevo. Řez je čistý, rychlý a bez 
pálení nebo jiskření.

M
2000w 1450min-1 12mm 120mm 

(3mm stěna)
120mm 

dřevo
75mm x 180mm 

dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ  Cena s DPH

355mm  36T 25.4mm  Multifunkční 2799 Kč  

355mm  N/A 25.4mm  Diamantový 2799 Kč  

KOTOUČE

10199kč
s   
DPH



210mm 
MUlTiFUnkčnÍ pOkOSOVá pila

Tato pila je menší verze revoluční RAGE3® sdílející všechny její výhody v 
kompaktnějším stroji. Pomocí RAGE® technologie dokáže čistě a rychle 
řezat ocel, hliník a dřevo (i s hřebíky). Při řezání ocele 
je řez studený a není potřeba žádné chlazení. Otočný 
podstavec a posuvný mechanismus umožňuje řezat 
větší materiály, které by jinak řezat nebylo možné. 
Ergonomicky tvarovaná rukojeť je vhodná jak pro 
praváky, tak leváky.  

Proč byste kupovali pilu, která řeže jen dřevo? 
Můžete si přece koupit multifunkční pokosovou  
pilu raGe3-s®.

50mm 7kg 0-45O 3500min-1 50mm 50mm

M
1500w 0-45O 3000min-1 6mm 60mm 

(3mm stěna)
60mm x 220mm 

dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

210mm  24T 25.4mm  Multifunkční 1199 Kč  

210mm  N/A 25.4mm  Diamantový 1199 Kč  

KOTOUČE

7975kč
s   
DPH

-S



255mm 
TCT MUlTiFUnkčnÍ pOkOSOVá pila

Skutečně první pokosová pila na světě, která pomocí jednoho kotouče 
řeže ocel, hliník i dřevo (i s hřebíky). Jako nevyhnutelná součást  
každé dílny vám tato pokosová pila nabízí přesnost a funkčnost  
u materiálů, kde to dříve nebylo možné. Tak jako u dalších strojů s
RAGE® technologií je řez čistý, rychlý a  
bez pálení nebo jiskření. 

Proč byste si kupovali pilu, která řeže  
pouze dřevo? Můžete si přece koupit  
multifukční pokosovou pilu raGe3®.

50mm 7kg 0-45O 3500min-1 50mm 50mm

M
2000w 0-45O 2500min-1 6mm 75mm 

(3mm stěna)
75mm x 300mm 

dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkční 1659 Kč  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový 1659 Kč  

KOTOUČE

10599kč
s   
DPH



255mm 
TCT MUlTiFUnkčnÍ pOkOSOVá pila

RAGE3-DB® je poslední z řady multifunkčních pokosových pil s inovativní technologií a možností 
naklápění na obě strany, čímž se výrazně zjednodušuje manipulace při řezání. Pomocí RAGE® 
technologie dokáže čistě a rychle řezat ocel, hliník a dřevo (dokonce i s hřebíky).  

Délka řezu je až 320 mm, široká základna zabezpečuje  
extra stabilitu řezaného materiálu a laserový paprsek  
určuje přesný směr při řezání. 

M
2000w 45-0-45O 2500min-1 6mm 80mm 

(3mm stěna)
80mm x 320mm 

dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkční 1659 Kč  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový 1659 Kč  

KOTOUČE

12590kč
s   
DPH



255mm 
TCT VÍCEÚčElOVá STOlOVá pila

raGe5 - všestranná stolní pila profesionální kvality - řeže za použití  
pouze jednoho kotouče ocel, hliník, dřevo a plast. 

lehce zvládá všechny tradiční dřevoobráběcí  
práce, řezy, drážky a čepy, ale také řeže mnoho  
dalších materiálů. 

Má široké možnosti nastavení jako rychloupínací  
vodítko podélných řezů pro maximální stabilitu  
řezání, přesné nastavení výšky a úhlu,  
pokosnici s horní svorkou a posuvný přepravník  
pro bezpečný a plynulý pohyb při řezání. 

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkční 1659 Kč  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový 1659 Kč  

KOTOUČE

M
1800w 0-45O 6mm 79mm 

(3mm stěna)

14300kč
s   
DPH



255mm 
TCT VÍCEÚčElOVá STOlOVá  
pOkOSOVá pila

tento víceúčelový stroj nabízí vysoký výkon pro uplatnění v široké škále řezání.  

Při použití jen jednoho kotouče řeže ocel, hliník a dřevo (dokonce i dřevo s hřebíky). 

Kombinací obou funkcí pokosové a stolové pily nabízí  
raGe6 mimořádně všestranné možnosti řezání dřeva,  
plechu a mnohých jiných materiálů.
  
řez v oceli je čistý, bez jiskření či pálení materiálu.

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkční 1659 Kč  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový 1659 Kč  

KOTOUČE

M
1600w 0-45O 6mm 70mm 

(3mm stěna)

12792kč
s   
DPH



155mm 
TCT MUlTiFUnkčnÍ 2-kOTOUčOVá pila

Tato unikátní pila používá 2 protichůdně rotující kotouče, díky čemuž se Vám otevírají nové možnosti 
při řezání a zanoření do materiálu bez zpětného nárazu. RAGE TWIN® lehce řeže ocel, hliník, dřevo,  
plast a mnoho dalších materiálů.  

M
1200w 4.1kg 4500min-1 6mm 40mm 

(3mm stěna)
40mm 
dřevo

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

155mm  36T 19mm  Multifunkční 1794 Kč

KOTOUČE
B

A

TWIN

7590kč
s   
DPH



ELEKTRICKÁ 
DIAMANTOVÁ PILA

Lehce řeže beton, kámen, cihlu, dlažbu či jiný kamenný materiál s jedním kotoučem!  Ergonomické rukojeti 
ve 2 polohách ulehčují práci při řezání. Plně nastavitelné pro řezání v horizontální a vertikální poloze.    

El. motor bez nebezpečných výfukových výparů. 

M
2400w 9.5kg 5000min-1 100mm

Průměr Počet  zubů Díra Typ Cena s DPH

305mm  N/A 22mm  Diamantový 2649 Kč

KOTOUČE

8799kč
s   
DPH



TWiSTEr 
prOFESiOnálnÍ MÍCHač S rEgUlaCÍ

Vysoce kvalitní míchač s regulací otáček v rozsahu 250-750/min-1. S robustním vřetenem a 
ergonomickou rukojetí pro maximální komfort obsluhy. Skutečně není nic lepšího než profesionální 
míchač, rychle a lehce ovladatelný a za výbornou cenu. 

M
1100w 4.9kg 250-750min-1

5799kč
s   
DPH

NÁHRADNÍ MÍCHADLO

Průměr: 120mm, Hloubka: 110mm,  

Délka: 550mm, Závit: M14 x 2mm

1099 Kč s DPH

VariaBilnÍ 
OTáčkY



SDS4-800 
VRTACÍ SDS+ KLADIVO

Se čtyřmi funkcemi (vrtání, vrtání s příklepem, 2x sekání) a vysokou příklepovou energií 1,6 J si 
toto nářadí lehce poradí i s náročnými úlohami. 650 W motor s variabilními otáčkami zabezpečuje 
přesnou a regulovatelnou sílu. Boční rukojeť a ergonomická zadní rukojeť s měkkým úchytem ulehčují 
manipulaci s nářadím. 

M
650w 2.8kg 0-1100min-1

SADA PŘÍSLUŠENST VÍ  V  KUFŘÍKU

13mm 

20mm 

30mm

3490kč
s   
DPH

6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm SDS+ vrtáky. 

160mm špičatý sekáč & 160mm plochý sekáč. 

1.6J



HUlk 
400x320mm ViBračnÍ dESka

Výborný doplněk do produktové řady Evolution, ideální pro menší stavebníky. Profesionální 
kvalita za velmi přijatelnou cenu, lehce přenosná díky nízké hmotnosti. Poháněná 2,4k 
benzínovým motorem. Možnost dokoupení tlumící podložky.

2,4k 
4-takt

34.5kg 3600min-1 400x320mm 10kn benzín

TLuMÍCÍ  PODLOžkA

Tlumící podložka se používá pod HuLk na kamennou nebo zámkovou dlažbu.

1799 Kč s DPH

12859kč
s   
DPH



BOra 2800 
MagnETiCká JádrOVá VrTačka

Evolution se těší dobré reputaci v magnetických jádrových vrtačkách  
ve strojírenském průmyslu. Díky tomu může Evolution nabídnout  
BORA za cenu, která se Vám rychle vrátí zpět. Dodávané společně  
se sklíčidlem, které je vhodné na vrtání se spirálovými vrtáky.  
Pokud potřebujete připevnit dřevěný trám na ocelový nosník,  
nemáte jinou možnost než použít  BORA, jednoduchou,  
lehce ovladatelnou a neuvěřitelně přesnou.

M
1200w 14kg 570min-1 13mm

25 mm SADA VR TÁKŮ

Obsahuje 12, 14, 16, 18, 20 & 22mm vrtáky, středový vrták.

2718 Kč s DPH

50mm

28mm

vrták není součástí dodávky.11339kč
s   
DPH



www.evolutiontools.cz

STOJan na  
pOkOSOVOU pilU
prOdlUŽOVaCÍ raMEna  
k diSpOZiCi
Výborný doplněk k řadě Evolution, ideální příslušenství k Evolution 
pokosovým pilám jako i k jiným značkám. Připravený na použití za 
několik sekund bez potřeby nářadí na montáž, jednoduše jen  
složte nohy a uzamkněte v dané poloze. Kompaktní a přenosný, 
zabezpečuje pevnou podporu. 

PRODLužOVACÍ RAMENA

Zabezpečují stabilitu při řezání 

delších kusů.

910 Kč s DPH

Prodlužovací ramena  
nejsou součástí dodávky

CYClOnE 
MagnETiCký  
SBĚrač pilin

Jednoduše přitáhněte ocelové piliny na sběrač, odneste je k 
odpadkovému koši a potáhnutím tyče uvolněte piliny z magnetu.  

849 kč
s   
DPH 9.5kg 810mm 750mm 420mm

3389 kč
s  
DPH


