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Profesionálne náradie  
a Príslušenstvo



®

Motor a príslušenstvo sú predávané samostatne.

®

Jeden motor. 

rozne pouzitie.

®



€238,80
s dPH €598,80

s dPH

€238,80
s dPH

€238,80
s dPH

EVO SYSTEM gEnEráTOr 

EVO SYSTEM čErpadlO 

EVO SYSTEM MOTOr

EVO SYSTEM VYSOkOTlakOVý čiSTič 





®

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 MulTifunkčná Okružná píla

Revolučná okružná píla s RAGE® patentovanou technológiou, ktorá ľahko reže oceľ, hliník a drevo 
(dokonca aj s klincami) s jedným kotúčom. Rez je čistý, rýchly a bez pálenia alebo  iskrenia. 

prečo by ste kupovali pílu, ktorá reže iba drevo? Môžete si predsa kúpiť multifunkčnú pílu ragE®!

€249,00
s dPH

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

(3mm stena)
52mm 
drevo

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

185mm  20T 20mm  Multifunkčný €39,00  

185mm  N/A 20mm  Diamantový €39,00

185mm 6t 20mm Cetris €39,00  

KOTÚČE



185mm 
TcT MulTifunkčná píla

Úplne nový koncept píly - jednoduchšia na používanie ako chvostová píla a oveľa ľahšia 
ako stolová píla. Evolution Vám s radosťou predstavuje pílu RAGE4®. Produkt 
s medzinárodným ocenením pomocou jedného kotúča reže oceľ, hliník a 
drevo (aj s klincami). Pomocou RAGE® technológie reže čisto a rýchlo.  
Pri rezaní ocele je rez studený a nie je potrebné chladenie. Píla RAGE4® 
je ideálna na inštalatérske práce ako napr. rezanie trubiek, profilov 
a iných materiálov.

Prečo by ste kupovali pílu, ktorá reže iba drevo?  
Môžete si predsa kúpiť multifunkčnú pílu RAGE4®!

€257,00
s dPH

M
1250w 3500min-1 6mm 45mm 

(3mm stena)
45mm 
drevo

45mmx97mm 
drevo

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

185mm  20T 20mm  Multifunkčný €39,00  

185mm  N/A 20mm  Diamantový €39,00  

KOTÚČE



355mm 
TcT MulTifunkčná STOlOVá píla

Táto neskutočná píla dokonale prekonáva abrazívne stolové píly.  
S RAGE® TCT kotúčom (namiesto abrazívneho) dokáže rezať oceľ,  
hliník a drevo. Rez je čistý, rýchly a bez pálenia alebo iskrenia. 

€429,00
s dPH

M
2000w 1450min-1 12mm 120mm 

(3mm stena)
120mm 
drevo

95mm x 180mm 
drevo

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

355mm  36T 25.4mm  Multifunkčný €119,00  

355mm  N/A 25.4mm  Diamantový €119,00  

KOTÚČE



210mm 
MulTifunkčná pOkOSOVá píla

Táto píla je menšia verzia revolučnej RAGE3® zdieľajúca všetky jej výhody v 
kompaktnejšom stroji. Pomocou RAGE® technológie dokáže čisto 
a rýchlo rezať oceľ, hliník a drevo (dokonca aj s 
klincami). Pri rezaní ocele je rez studený a nie je 
potrebné chladenie. Otočný podstavec a posuvný 
mechanizmus umožňuje rezať väčšie materiály, 
ktoré by inak nebolo možné rezať. Ergonomicky 
tvarovaná rukoväť je vhodná pre pravákov aj ľavákov.  

Prečo by ste kupovali pílu, ktorá reže iba drevo? 
Môžete si predsa kúpiť multifunkčnú pílu RAGE3-S®!

€319,00
s dPH

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

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

(3mm stena)
60mm x 220mm 

drevo

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

210mm  24T 25.4mm  Multifunkčný €49,00  

210mm  N/A 25.4mm  Diamantový €49,00  

KOTÚČE

-S



255mm 
TcT MulTifunkčná pOkOSOVá píla

Skutočne prvá pokosová píla na svete, ktorá pomocou jedného  
kotúča reže oceľ, hliník a drevo (aj s klincami). Ako nevyhnutná  
súčasť každej dielne, táto pokosová píla Vám ponúka presnosť a  
funkčnosť pri materiáloch, kde to predtým nebolo možné. Tak ako  
u ďalších strojov s RAGE® technológiou je rez  
čistý, rýchly a bez pálenia alebo iskrenia.

Prečo by ste kupovali pílu, ktorá reže iba  
drevo? Môžete si predsa kúpiť multifunkčnú  
pílu RAGE3®!

€459,00
s dPH

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

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

(3mm stena)
75mm x 300mm 

drevo

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkčný €69,00  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový €69,00  

KOTÚČE



255mm 
TcT MulTifunkčná pOkOSOVá píla

RAGE3-DB® je posledná z radu multifunkčných pokosových píl s inovatívnou technológiou a 
možnosťou naklápania na obidve strany, čím sa výrazne zjednodušuje manipulácia pri rezaní. 
Pomocou RAGE® technológie dokáže čisto a rýchlo rezať oceľ, hliník a drevo  
(dokonca aj s klincami).  

Dĺžka rezu je až 320mm. Široká základňa zabezpečuje  
extra stabilitu rezaného materiálu a laserový lúč  
určuje presný smer pri rezaní. 

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

(3mm stena)
80mm x 320mm 

drevo

€509,00
s dPH

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkčný €69,00  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový €69,00  

KOTÚČE



255mm 
TcT ViacÚčElOVá STOlOVá píla

RAGE5 - všestranná stolová píla profesionálnej kvality reže  
jedným a tým istým kotúčom oceľ, hliník, drevo a plast. 

Jednoducho zvláda všetky tradičné  
drevoobrábacie práce, ako sú rezy, drážky a čapy v  
dreve, ale reže aj mnoho ďalších materiálov.

Má široké možnosti nastavenia, ako sú napr.  
rýchloupínacie vodítko pozdĺžnych rezov pre  
maximálnu stabilitu rezania, presné nastavenie  
výšky a uhla, pokosnica s hornou svorkou a  
posuvný prepravník pre bezpečný a plynulý  
pohyb pri rezaní.

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkčný €69,00  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový €69,00  

KOTÚČE

M
1800w 0-45o 6mm 79mm 

(3mm stena)

€550,00
s dPH



255mm 
TcT ViacÚčElOVá STOlOVá  
pOkOSOVá píla

Tento viacúčelový stroj ponúka vysoký výkon pre uplatnenie v širokej škále rezaní.  

Reže oceľ, hliník a drevo (aj s klincami) iba jedným kotúčom.  

Kombináciou oboch funkcií pokosovej a stolnej píly  
ponúka RAGE6 mimoriadne všestranné možnosti  
rezania dreva, plechu a mnohých iných materiálov.  
Rez v oceli je čistý, bez iskrenia či pálenia materiálu.   

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

255mm  28T 25.4mm  Multifunkčný €69,00  

255mm  N/A 25.4mm  Diamantový €69,00  

KOTÚČE

M
1600w 0-45o 6mm 70mm 

(3mm stena)

€492,00
s dPH



v

155mm 
TcT MulTifunkčná 2-kOTÚčOVá píla

Táto unikátna píla používa 2 protichodne rotujúce kotúče, vďaka čomu sa Vám otvárajú nové možnosti 
pri rezaní a zanorení do materiálu bez spätného nárazu. RAGE TWIN® ľahko reže oceľ, hliník, drevo,  
plast a mnoho ďalších materiálov. 

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

(3mm stena)
40mm 
drevo

€299,00
s dPH

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

155mm  36T 19mm  Multifunkčný €69,00

KOTÚČE
B

a

TWIN



v

ElEkTrická 
diaManTOVá rEzačka

Ľahko reže betón, kameň, tehlu, dlažbu či iný kamenný materiál iba jedným kotúčom! Ergonomické 
rukoväte v 2 polohách uľahčujú prácu pri rezaní. Plne nastaviteľné pre rezanie v horizontálnej a vertikálnej 
polohe. Elektrický motor bez nebezpečných výfukových výparov.

M
2400w 9.5kg 5000 min-1 100mm

€326,00
s dPH

Priemer Zuby otvor typ Cena s dPH

305mm  N/A 22mm  Diamantový €99,00

KOTÚČE



TWiSTEr 
1100W prOfESiOnálnY  
MiEšač S rEguláciOu

Vysokokvalitný miešač s reguláciou otáčok v rozsahu 250-750/min-1. S robustným vretenom a 
ergonomickou rukoväťou pre maximálny komfort pri obsluhe. Skutočne nie je nič lepšie ako 
profesionálny miešač, rýchlo a ľahko ovládateľný a za výbornú cenu.

M
1100w 4.9kg 250-750min-1

€199,00
s dPH

Náhradné Miešadlo

Priemer: 120mm, hĺbka 110mm,  

dĺžka 550mm, závit M14 x 2mm.

€39,00 s DPH

VariaBilnÉ 
OTáčkY



SdS4-800 
VŕTaciE SdS+ kladiVO

So štyrmi funkciami (vŕtanie, vŕtanie s príklepom, 2x sekanie) a vysokou príklepovou energiou 1,6 J si 
toto náradie ľahko poradí aj s náročnými úlohami. 650 W motor s variabilnými otáčkami zabezpečuje 
presnú a regulačnú silu. Bočná rukoväť a ergonomická zadná rukoväť s mäkkým úchytom uľahčujú 
manipuláciu s náradím.

M
650w 2.8kg 0-1100min-1

€129,00
s dPH

SADA PRÍSLUŠENSTVA V KUFRÍKU

13mm 

20mm 

30mm

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

160mm špicatý sekáč & 160mm plochý sekáč 

1.6J



Hulk 
400MM x 320MM ViBračná dOSka

Výborný doplnok do produktového radu Evolution, ideálny pre menších stavebníkov. 
Profesionálna kvalita za veľmi prijateľnú cenu. Doska je ľahko prenosná vďaka nízkej 
hmotnosti a  je poháňaná 2,4k benzínovým motorom. Môžete si dokúpiť tlmiacu 
podložku. 

2,4k 
4-takt

34.5kg 3600min-1 400x320mm 10kn Benzín

€529,00
s dPH

TLMIACA PODLOŽKA

Po nasadení tlmiacej podložky na vibračnú dosku je možné Hulk použiť 

priamo na zámkovú dlažbu pre dokonalý rovný povrch.

€78,00 s DPH



BOra 2800 
28MM MagnETická JadrOVá VŕTačka

Evolution sa teší vynikajúcej reputácii v magnetických jadrových  
vŕtačkách v strojárskom priemysle. Vďaka tomu môže ponúknuť  
vŕtačku BORA za cenu, ktorá sa Vám rýchlo vráti späť. Dodáva sa  
spolu so skľučovadlom a je vhodná na vŕtanie špirálovými vrtákmi. 
Ak potrebujete pripevniť drevený trám na oceľový nosník,  
nemáte inú možnosť iba použiť BORA - jednoduchú,  
ľahko ovládateľnú a neuveriteľne presnú vŕtačku. 

M
1200w 14kg 570min-1 13mm

€489,00
s dPH

25mm SADA VRTÁKOV

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

€119.00 s DPH

50mm

28mm

Vrták nie je súčasťou dodávky.



www.evolutiontools.sk

stoJan na  
Pokosovú Pílu
PredlžovaCie raMená  
k disPoZíCii
Ideálne príslušenstvo k Evolution pokosovým pílam ako aj 
iným značkám. Stojan je pripravený na použitie za niekoľko 
sekúnd bez potreby náradia na montáž, jednoducho len zložte 
nohy a uzamknite v danej polohe. Je kompaktný a prenosný, 
zabezbečuje pevnú podporu pre Vašu pokosovú pílu.  

PREDLŽOVACIE RAMENÁ

Zabezpečujú stabilitu pri rezaní 

dlhších kusov.

€35,00 s DPH

Predlžovacie ramená nie  
sú súčasťou dodávky.

cYclOnE 
MagnETický  
zBErač pilín

Jednoducho pritiahnite oceľové piliny na zberač, odneste k 
odpadovému košu a potiahnutím tyče uvoľnite piliny z magnetu. 

€38,00
s dPH 9.5kg 810mm 750mm 420mm

€129,00
s dPH


