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AmmAttimAiset 
sähkötyökAlut  
jA vArusteet
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®

Moottori ja käyttölaitteet myydään erikseen.

NEW

YKSI MOOTTORI. 

MONTA  

ERI KaYTToa.







®

Voimanlähteenä

2,4 kW  
(50 Hz)

 10,5 A (230 V) 
21 A (110 V)

230 V (16 A) 
BS4343

1000/550 l / Min 28 m 8 m75/50mm Ø

1 l8l / Min175 Bar

6,5 hv 3 l 20 cm Ø

6 m

3150 min-1

AC

Rekisteröity malli. Patentti 1101605.2 vireillä.



185mm 
mONikäyttöiNeN tCt-käsiPyörösAhA 

Uraauurtava pyörösaha, jossa on käytetty RAGE®-tekniikkaa (PATENTTI VIREILLÄ). Yksi terä leikkaa helposti 
terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista).  Leikkaus on nopea ja siisti, melkein jäysteetön ja lähes kipinätön. 

miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain puuta?
Osta mieluummin rAGe®-monikäyttösaha.

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

(3mm seinä)
52 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

185 mm  20T 20 mm  Monikäyttöinen 

185 mm  Ei käytössä 20 mm  Timantti  

 

TERÄT 



185mm 
mONikäyttöiNeN tCt ADvAN-Pöytäsirkkeli

Uusi konsepti; helpompi käyttää kuin rautasaha ja helpommin liikuteltava kuin tavallinen 
pöytäsirkkeli. Evolution esittelee ylpeänä RAGE4® ADVAN-PÖYTÄSIRKKELIN 
Palkintoja saanut tuote, joka leikkaa helposti terästä, alumiinia ja puuta (myös 
naulaista) samalla terällä. RAGE®-tekniikan avulla leikkaus on nopea ja siisti. 
Kone leikkaa teräksen kylmänä (jäähdytysnestettä ei tarvita), ei jäysteitä, 
lähes kipinätön, materiaali on heti työstettävissä. RAGE4® sopii 
erinomaisesti kierretankojen, pulttien ja muiden pienten vaikeasti 
leikattavien kappaleiden sahaamiseen. 

miksi ostaisit keskinkertaisen työkalun?

Osta mieluummin rAGe4® Advan -pöytäsirkkelin.

m
1250 w 3500 min-1 6 mm 45 mm 

(3 mm seinä)
45 mm 

puu
45 mm x 97 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

185 mm  20T 20 mm  Monikäyttöinen  

185 mm  Ei käytössä 20 mm  Timantti  

 

TERÄT 



355mm 
mONikäyttöiNeN tCt-Pöytäsirkkeli

Uskomaton pöytäsirkkeli, joka on tehokkaampi kuin hiomakoneet.  
RAGE®-tekniikalla (PATENTTIA HAETTU) varustettu, TCT-terä hiontalaikan  
sijalla mahdollistaa teräksen, alumiinin ja puun leikkaamisen samalla terällä.  
Leikkaus on nopea ja siisti, melkein jäysteetön ja kipinätön.

miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain terästä?

Osta mieluummin rAGe2®-monikäyttösaha.

m
2000 w 1450 min-1 12 mm 120 mm 

(3 mm seinä)
120 mm 

puu
75 mm x 180 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

355 mm  36T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

355 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT 



210mm 
mONikäyttöiNeN liukuvA jiirisAhA

Tämä hämmästyttävä jiirisaha on pienempi versio RAGE3®-mallista, siinä on kaikki samat 
ominaisuudet kompaktissa muodossa. Evolutionin RAGE®-tekniikan 
avulla tämä helposti liikuteltava saha leikkaa nopeasti 
ja siististi terästä, alumiinia, puuta ja muovia (myös 
naulaista puuta).  Leikkaa teräksen kylmänä, jolloin 
jäähdytysainetta ei tarvita. Yhdistetty kallistus- ja 
liukumekanismi mahdollistaa isojen materiaalien leik-
kaamisen jiirisahalla, mikä ei muuten olisi mahdollista.

miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain puuta?

Osta mieluummin monikäyttöinen rAGe3-s®- jiirisaha.

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

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

(3 mm seinä)
60 mm x 220 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

210 mm  24T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

210 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT 

-S



255mm 
mONikäyttöiNeN liukuvA jiirisAhA

Maailman ensimmäinen todella monikäyttöinen jiirisaha, joka leikkaa 
terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä. Kuten 
kaikilla RAGE®-tekniikkaa käyttävillä koneilla, leikkaus on nopea, 
siisti, jäysteetön ja lähes kipinätön.

miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain 
puuta? Osta mieluummin monikäyttöinen 
rAGe3®-jiirisaha.

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

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

(3 mm seinä)
75 mm x 300 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

255 mm  28T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

255 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT 



255mm 
tCt mONikäyttöiNeN liukuvA jiirisAhA

RAGE3-DB®-jiirisahassa yhdistyvät innovatiivinen monikäyttöinen leikkaustekniikka ja kaksinkertainen 
viistelaite, mitkä vähentävät työkappaleen uudelleen säätämisen tarvetta. RAGE®-tekniikan avulla se 
leikkaa helposti terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä. 

320 mm kannatin pitkäkulmaisiin leikkauksiin, iso alusta takaa vakauden  
ja laserohjaus optimaalisen tarkkuuden. 

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

(3 mm seinä)
80 mm x 320 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

255 mm  28T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

255 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT



255mm 
mONikäyttöiNeN tCt-PöytäsAhA

Monipuolinen, ammattimaista laatua oleva pöytäsaha RAGE5  
leikkaa terästä, alumiinia, puuta ja muovia samalla terällä.

se käsittelee helposti kaikki perinteiset  
puutyöstöt kuten halkaisu, katkaisu,  
lovitus ja kierteitys. se leikkaa myös monia  
muita materiaaleja. 

Ominaisuuksiin sisältyvät nopeasti puristuva  
halkaisuohjain, joka takaa leikkauksen vakauden,  
tarkka korkeuden ja kulman säätö,  
kulmaohjain yläpuristimella sekä liukuohjain  
turvalliseen ja sujuvaan leikkausliikkeeseen.

m
1800 w 0-45O 6 mm 79 mm 

(3 mm seinä)

halkaisija hampaat reikä käyttö 

255 mm  28T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

255 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT 



255mm 
mONikäyttöiNeN tCt-Pöytä-/jiirisAhA

Monipuolinen kone on tehokas monessa erilaisessa leikkauskäytössä.

leikkaa terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä. 

rAGe6 yhdistää jiirisahan ja pöytäsahan toiminnot sekä  
tarjoaa monipuoliset leikkausmahdollisuudet puulle,  
metallilevyille ja monille muille materiaaleille.  
teräksen leikkaamisessa syntyy erittäin  
vähän lämpöä, ei ollenkaan jäysteitä  
ja vain vähän kipinöitä.

m
1600 w 0-45O 6 mm 70 mm 

(3 mm seinä)

halkaisija hampaat reikä käyttö 

255 mm  28T 25.4 mm  Monikäyttöinen  

255 mm  Ei käytössä 25.4 mm  Timantti  

 

TERÄT 



155mm 
tCt mONikäyttöiNeN kAksiteräiNeN sAhA

Innovatiivisen työkalun kaksi eri suuntiin pyörivää terää mahdollistavat ainutlaatuisen 
leikkaustehon ja käytännössä takapotkuttoman toiminnan. RAGE Twin® leikkaa helposti terästä, 
alumiinia, puuta, muovia ja monia muita materiaaleja.
 

m
1200 w 4,1 kg 4500 min-1 6 mm 40 mm 

(3 mm seinä)
40 mm 

puu

halkaisija hampaat reikä käyttö 

155 mm  36T 19 mm  Monikäyttöinen 

TERÄT 
B

A

TWIN



sähkökäyttöiNeN 
lAutAsleikkuri

Leikkaa helposti betonia, kiveä, kivetyksiä ja muita kivimateriaaleja samalla terällä. Edessä keskellä sekä 
takana olevat ergonomiset tukikahvat auttavat tarkassa leikkauksessa. Täysin säädettävä suoja mahdollistaa 
vaaka- ja pystysuoran leikkauksen. 

Sähkömoottori ei tuota haitallisia pakokaasuja.

m
2400 w 9,5 kg 5000 min-1 100 mm

halkaisija hampaat reikä käyttö 

305 mm  Ei käytössä 22 mm  Timantti 

TERÄT 



tWister AmmAttikäyttööN  
tArkOitettu NOPeussäätöiNeN  
sekOituskONe

Korkealaatuinen sekoituskone, jossa on nopeuden säätö 250–750 rpm. Tukeva karapylkkä ja 
ergonominen kahva takaavat maksimaalisen mukavuuden ja ohjattavuuden. Hyvää sekoitinta on vaikea 
korvata, ne ovat nopeita ja helppoja käyttää ja tällä hinnalla erinomainen sijoitus.

m
1100 w 4,9 kg 250-750 min-1

VAIHDETTAVA SEKOITINSIIPI

Siiven läpimitta: 120 mm, siiven syvyys: 110 mm

Varren pituus: 550 mm, kierre: M14 x 2 mm

vAihtelevA 
NOPeus



sDs4-800 
mONikäyttöiNeN sDs-vAsArAPOrAkONe

Neljä toimintoa (pora, vasarapora, taltta, vapaa taltta) ja 1,6 Joulen iskuenergia mahdollistavat 
ammattimaisten poraustöiden suorittamisen helposti.   Nopeussäätöinen, korkean vääntömomentin 
650w-moottori tarjoaa tarkasti ohjattavan tehon.   Apukahva ja ergonominen pääkahva, joissa pehmeät 
tartuntapinnat ovat mukavat ja kätevät.

m
650 w 2,8 kg 0-1100 min-1  

SISÄLTÄÄ 5 KAPPALEEN VARUSTESARJAN

6 mm x 160 mm, 8 mm x 160 mm, 10 mm x 160 mm SDS-poranterät.

160 mm kaiverrin ja 160 mm laakataltta

1,6 j



hulk BeNsiiNikäyttöiNeN 
400 mm x 320 mm tärylevy

Erinomainen lisä Evolutionin rakennustuotevalikoimaan. Tärylevyllä varustettu laite 
soveltuu rakennuksille ja maisemointiin. Ammattilaatuinen laite tarjoaa hyvän vastineen 
investoinnilleen ja se sopii hyvin myös vuokraamojen valikoimaan. Tämä kompakti kone 
on varustettu 2,4 hv:n bensiinimoottorilla ja se on helposti liikuteltavissa.

2,4 hv 
4-tahtinen

34,5 kg 3600 min-1 400 x 320 mm 10 kn Bensiini

LISÄVARUSTEENA TÄRYLEVY LAATOILLE 

Kiinnitä levy HULK-koneen alapuolelle ja voit käyttää sitä suoraan 

kivilaatoille tai katukivetykselle tasaisen pinnan saamiseksi. 



BOrA2800 
28 mm mAGNeettiNeN POrAusjärjestelmä

Monet rakennukset on rakennettu teräsrungon ympärille ja tästä  
syystä magneettipora on olennainen työkalu. Jos puuta yhdistetään  
teräsrakenteisiin, mikään ei korvaa magneettiporaa. Se on  
helppokäyttöinen ja erittäin tarkka. Istukalla varustettua  
magneettiporaa on helppo käyttää kierteisterillä. Mikäli kuitenkin  
tarpeen, voidaan siihen myös liittää rengasleikkuri.  
Evolutionin Evolution Steel -sarjassa on täydellinen  
valikoima leikkuutyökaluja.  BORA2800 on täydellinen työkalu  
kiinnitykseen ja asentajille.

m
1200 w 14 kg 570 min-1 13 mm

LISÄVARUSTEENA 25 mm LEIKKAUSSARJA

Sisältää 12, 14, 16, 18, 20 ja 22 mm leikkuutyökalut, ohjaustapin 

ja laukun

50 mm

28 mm

Poranterä ei ole mukana



TUKIVARRET

Tarjoavat vakaan tuen pitkille 

työkappaleille.

jiirisAhAN Pöytä, 
lisävArusteeNA tukivArret

Erinomainen lisä Evolutionin tuotevalikoimaan sekä lisävaruste 
Evolutionin jiirisahoihin mutta myös muun merkkisiin jiirisahoihin. 
Asennetaan käyttökuntoon muutamassa sekunnissa ilman työkaluja, 
vain jalkojen taittaminen ja lukitseminen paikoilleen. Tarjoaa vakaan 
tuen jiirisahallesi.

9,5 kg 810 mm 750 mm 420 mm

w w w.evolut ionpower tools .com

lisävarret eivät ole mukana

CyClONe 
mAGNeettiNeN  
lAstujeNkerääjä

Evolutionilla on täydellinen työkalu metallilastujen ja romukappaleiden 
nopeaan siivoamiseen.


