
®

Professionelt el-værktøj 
og tilbehør.



®®
®

Motor og udgangsenheder sælges separat

En motor 
mangE  
udgangsEnhEdEr
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2.4KW 
(50Hz)  10.5A (230V) AC

230V (16A) 
BS4343

1000/550L / Min 28m 8m75/50mm Ø

1L8L / Min175 Bar

6HP 3.8L 20cm Ø

6m

Powered by
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185mm 
tCt Multirundsav

En banebrydende rundsav med den allernyeste patenterede RAGE®-teknologi. Skærer nemt stål, aluminium 
og træ (selv træ med søm) med samme klinge. Snittet er hurtigt, rent og næsten uden grater og gnister.

hvorfor anskaffe en sav kun til træ, når man kan få en rage®-multisav.

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

(3mm væg)
52mm 
træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

185mm  20T 20mm  Multi   

185mm  N/A 20mm  Diamant   

KliNGER



185mm 
tCt Multirundsav

En banebrydende rundsav med den allernyeste patenterede RAGE®-teknologi. Skærer nemt stål, aluminium 
og træ (selv træ med søm) med samme klinge. Snittet er hurtigt, rent og næsten uden grater og gnister.

hvorfor anskaffe en sav kun til træ, når man kan få en rage®-multisav.

M
1200w 0-45o 3700min-1 6mm  60mm 

(3mm væg)
60mm 
træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

185mm  20T 20mm  Multi   

185mm  N/A 20mm  Diamant   

KliNGER



185mm 
tCt Multi advan-saW

Nyt koncept; - lettere at bruge end en stiksav og meget lettere at bære end en afkortersav. 
Evolution er stolte af at introducere RAGE4® ADVANSAW. Pris vinder sav der let 
skærer stål, aluminium og træ (også træ med søm) med samme klinge.

Rage teknologien giver et hurtigt og rent snit. Maskinen skærer koldt i 
stål (uden brug af køle-middel) og der kommer ingen grater og kun få 
gnister. Emnet kan straks viderebearbejdes. RAGE4® er det perfekte 
værktøj til at skære gevindjern og bolte.

hvorfor købe en almindelig sav når du ka’ få en rage4®.

M
1250w 3500min-1 6mm 45mm 

(3mm væg)
45mm 
træ

45mmx97mm 
træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

185mm  20T 20mm  Multi   

185mm  N/A 20mm  Diamant   

KliNGER



355mm 
tCt Multi afkortersav

Denne utrolige afkortersav udkonkurrerer save med skæreskiver.  
Rage teknologiens TCT-klinge skærer stål, aluminium og træ  
med samme klinge. Snittet er hurtigt og rent, uden grater og  
der kommer næsten ingen gnister. 

hvorfor købe en almindelig sav når du ka’ få en rage2®.

M
2000w 1450min-1 12mm 120mm 

(3mm væg)
120mm 

træ
75mm x 180mm 

træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

355mm  36T 25.4mm  Multi   

355mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER



210mm 
tCt MultiPurPose CoMPound Mitre saW

Utilising Evolution’s innovative RAGE® technology this incredibly compact machine will easily cut  
Steel, Aluminium and Wood (even wood with nails), using just one blade. The cut through a variety of  
materials is fast, clean and accurate, producing no burr when cutting Steel  
and virtually no sparks. 

Offering fantastic value for money and a high performance this handy 
saw is an essential tool for any tradesman or semi-professional.

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

M
1100w 0-45o 4000 min-1 6mm 50mm 

(3mm væg)
50mm x 120mm 

træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

210mm  24T 25.4mm  Multi   

210mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER



210mm 
Multi kaP-geringssav

Denne elegante kap-geringssav er en mindre version af RAGE3® med samme  
egenskaber i en mere kompakt udgave.  Ved brug af RAGE®-teknologien  
skærer denne lette sav hurtigt og rent stål, aluminium og træ  
(også træ med søm i).

Ved arbejde i stål er snittet koldt – det er således unødvendigt  
at bruge kølemiddel.  Kombinationen af gering/smig og  
udtrækket gør det muligt at arbejde i større emner. 

hvorfor købe en almindelig sav når du ka’ få  
en rage3-s®.

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

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

(3mm væg)
60mm x 220mm 

træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

210mm  24T 25.4mm  Multi   

210mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER

-S



255mm 
Multi kaP-geringssav

Verdens første kap/geringssav som skærer stål, aluminium og træ  
(selv træ med søm) med samme klinge. 

Som de andre maskiner i RAGE®-serien er snittet hurtigt,  
rent og uden grater samt næsten ingen gnister. 

hvorfor købe en almindelig sav når du ka’ få en rage3®.

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

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

(3mm væg)
75mm x 300mm 

træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

255mm  28T 25.4mm  Multi   

255mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER



255mm 
Multi kaP-geringssav

RAGE3-DB® er den ultimative kap/geringssav med dobbelt smig funktion som gør arbejdet hurtigere.  
Ved hjælp af RAGE®-teknologien skærer den let stål, aluminium og træ (også træ med søm)  
med samme klinge.  

320mm udtræk til brede emner, solidt fundament giver  
stor stabilitet og laserguide for præcisionssnit. 

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

(3mm væg)
80mm x 320mm 

træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

255mm  28T 25.4mm  Multi   

255mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER



255mm 
bordrundsav Med Multiklinge

RAGE5 er en alsidig rundsav i professionel kvalitet, der kan skære i stål,  
aluminium, træ og plastik med den samme klinge.

saven klarer nemt alle traditionelle  
træbearbejdningsopgaver, som fx længdeskæring,  
kapning, riller og tapning, men kan også  
skære i mange andre materialer.

funktionerne inkluderer parallelanslag med  
hurtiglåsning for maksimal stabilitet  
under skæring, præcis højde- og vinkeljustering  
og geringsstyr med toplås og glideslæde for en  
sikker og jævn skærebevægelse.

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

255mm  28T 25.4mm  Multi   

255mm  N/A 25.4mm  Diamant   

KliNGER

M
1800w 0-45o 6mm 79mm 

(3mm væg)



155mm 
tCt Multi tWin blade sav

Dette innovative værktøj har to modsat roterende klinger. Dette giver en god arbejdsgang uden  
”kick-back” RAGE TWiN® skærer let i stål. aluminium, træ og plast samt flere andre materialer.  

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

(3mm væg)
40mm 
træ

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

155mm  36T 19mm  Multi 

KliNGER
b

a

TWIN



elektrisk 
vinkelsliber

Skærer let beton, sten, mursten, fliser og andre stenmaterialer med samme klinge. Ergonomiske håndtag  
giver optimal kontrol. Justerbar sikkerheds-skærm muliggør både vandret og lodret anvendelse.

El motoren giver ingen udstødningsgasser.

M
2400w 9.5kg 5000 min-1 100mm

diameter tænder hulstørrelse anvendelse 

305mm  N/A 22mm  Diamant 

KliNGER



tWister 
Professionel Mixer Med  
variabel hastighed

Kvalitetsmixer med variabel hastighed fra 250-750 omd/min. Robust spindel og ergonomiske håndtag 
sikrer maksimal kontrol. Der er næppe nogen erstatning for en mixer – den er nem at bruge og til prisen 
er det en fordelagtig investering.

M
1100w 4.9kg 250-750min-1

løS PiSKERiS

Piskeris dia: 120mm, Dybde: 110mm,

Skaft: 550mm, Gevind: M14.

variabel 
hastighed



sds4-800 
Multi slagboreMaskine sds

Med fire funktioner (bore, slagbore, fast mejsel og fri mejsel) og høj slagstyrke på 1.6 joule kan dette 
værktøj let klare alle professionelle opgaver. Motoren er på 650W med højt drejningsmoment og 
variabel hastighed. Håndtag med ”softgrip” gør arbejdet behageligt.

M
650w 2.8kg 0-1100 min-1

TilBEHøRSSæT På 5  DElE MEDfølGER

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

160mm spidsmej-sel og 160mm fladmejsel. 

13mm 

20mm 

30mm 1.6j



hulk benzin Pladevibrator 
400mm x 320mm

Et glimrende supplement til Evolution Build produkter. Pladevibratoren er ideel for bygge- og 
anlægsindustrien. En professionel kvalitets-maskine med stor ydelse for pengene og et godt 
alternativ til maskinleje. Maskinen er med 2.4hk  motor og nem at transportere.

2.4hk 
firetakts

34.5kg 3600min-1 400x320mm 10kn benzin

KAN lEVERES MED MåTTE Til  BROSTEN

fastgør måtten under pladen. Maskinen kan nu bruges til at give det 

perfekte finish til belægningssten og fliser.



www.hans-nielsen.com

stander til kaP/
geringssav  

Et fantastisk supplement til Evolutions produkter. Et ideelt 
hjælpemiddel for alle Evolutions kap/geringssave og andre 
mærker også. Klar til brug på 5 sekunder – samles uden brug  
af værktøj. fold benene ud og slås i ønsket position. Giver solid 
støtte til saven.
 

CYClone 
Magnetisk  
sPånoPsaMler
håndModel

Evolution har det perfekte værktøj til opsamling af spåner og metalaffald. 

9.5kg 810mm 750mm 420mm


