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σε συνεργασία με τη 

2,4 κιλοβάτ  
(50 χερτζ)

10,5 αμπέρ (230 βολτ)
21 αμπέρ (110 βολτ)

230 βολτ (16 αμπέρ) 
BS4343

1000/500  
λίτρα/λεπτό 28 μέτρα 8 μέτρα75 / 50 χλστ. Ø

1 λίτρο8 λίτρα / ελ. 175 βάρον

6,5 ίπποι 3 λίτρα 20 εκ. Ø

6 μέτρα

3150/λεπτό

AC

Εγγεγραμμένος σχεδιασμός. Εν αναμονή Ευρεσιτεχνίας 1101605.2.



κυκλικο πριοΝι TCT  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 185χλστ

Ένα πρωτοποριακό κυκλικό πριόνι που ενσωματώνει την τεχνολογία RAGE® (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ), κόβει εύκολα Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά), με την ίδια λεπίδα. 
Το κόψιμο είναι γρήγορο, καθαρό, με σχεδόν καμιά αγριάδα ή σπινθήρες.

γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ξύλο?
Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα πριόνι  
πολλαπλών Χρήσεων RAGE®.

M
1050 βατ 0-45O 3500/λεπτό 6 χλστ.  52 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
52 χλστ.  

ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

185 χλστ. 20Δ 20 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

185 χλστ. Μ/Ε 20 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



πριοΝι ADVAN TCT  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 185 χλστ

Μια ολοκαίνουρια ιδέα: πιο εύχρηστο από σιδεροπρίονο και πολύ πιο φορητό από πριόνι 
αποκοπής, η Evolution σας παρουσιάζει με περηφάνια το πριόνι ADVAN RAGE4®. 
Ένα βραβευμένο που κόβει με ευκολία Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα 
και ξύλο με καρφιά), χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα. Χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία RAGE® το κόψιμο είναι γρήγορο και καθαρό. Η μηχανή 
κόβει το ατσάλι κρύο (χωρίς να χρειάζεται ψυκτικό χωρίς να 
παράγει αγριάδα και με πολύ λίγους σπινθήρες, αφήνοντας το 
υλικό αμέσως κατεργαστό. Το RAGE4® είναι το τέλειο εργαλείο 
για τεμαχισμό σπειρωτής σιδερόβεργας, κόψιμο μπουλονιού 
και άλλες μικρές δύσκολες εφαρμογές. 

γιατί να αγοράσετε ένα κοινό εργαλείο;  
Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα πριόνι 
Advan RAGE4®.

M
1250 βατ 3500/λεπτό 6 χλστ. 45 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
45 χλστ. 

ξύλο
45 χλστ. X 97 

χλστ. ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

185 χλστ. 20Δ 20 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

185 χλστ. Μ/Ε 20 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



πριοΝι αποκοπΗσ πολλαπλΩΝ  
ΧρΗσΕΩΝ TCT 355 χλστ

Αυτό το απίστευτο πριόνι αποκοπής ξεπερνά διεξοδικά τα λειαντικά 
πριόνια. Λόγω της τεχνολογίας RAGE® που το χαρακτηρίζει(ΕΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ), χρησιμοποιώντας λεπίδα TCT αντί για 
τροχίσκο έχει την ικανότητα να κόβει Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο με 
μια λεπίδα. Το κόψιμο είναι γρήγορο, καθαρό χωρίς αγριάδα και 
σχεδόν καθόλου σπινθήρες. 

γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ατσάλι; Όταν μπορείτε  
να αγοράσετε ένα πριόνι πολλαπλών Χρήσεων RAGE2®.

M
2000 βατ 1450/λεπτό 12 χλστ. 120 χλστ. 

(τοίχωμα 3χλστ.) 
120 χλστ.  

ξύλο
75 χλστ. X 180 

χλστ. ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

355 χλστ. 36Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

355 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



συρομΕΝο ΦαλτσοπριοΝο  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 210 χλστ

Αυτό το εκπληκτικό Φαλτσοπρίονο είναι μια μικρότερη εκδοχή του επαναστατικού 
RAGE3®, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά σε μια πιο συμπαγή μηχανή. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Evolution του RAGE® 
αυτό το εξαιρετικά φορητό πριόνι κόβει γρήγορα και 
καθαρά Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο και Πλαστικό (ακόμα 
και ξύλο με καρφιά). Ο σύνθετος μηχανισμός κλίσης 
και σύρσης επιτρέπει την κοπή μεγαλύτερων υλικών, 
κάτι που αλλιώς θα ήταν αδύνατον.

γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ξύλο;

Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Φαλτσοπρίονο 
πολλαπλών Χρήσεων RAGE3-S®.

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

M
1500 χλστ. 0-45O 3000/λεπτό 6 χλστ. 60 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
60 χλστ. X 220 

χλστ. ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

210 χλστ. 24Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

210 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ

-S



συρομΕΝο ΦαλτσοπριοΝο  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 255χλστ

Το πρώτο πραγματικό Φαλτσοπρίονο πολλαπλών χρήσεων που κόβει 
Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά) με την ίδια 
λεπίδα. Όπως και όλες οι υπόλοιπες μηχανές που χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία RAGE® το κόψιμο είναι 
γρήγορο, καθαρό χωρίς αγριάδα και 
σχεδόν καθόλου σπινθήρες. 

γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που 
κόβει μόνο ξύλο; Όταν μπορείτε 
να αγοράσετε ένα Φαλτσοπρίονο 
πολλαπλών Χρήσεων RAGE3®.

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

M
2000βατ 0-45O 2500/λεπτό 6 χλστ. 75 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
75 χλστ. X 300 

χλστ. ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

255 χλστ. 28Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

255 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



συρομΕΝο ΦαλτσοπριοΝο TCT  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 255 χλστ

Το RAGE3-DB® είναι το απόλυτο Φαλτοπρίονο που συνδυάζει την καινοτομική  
τεχνολογία για κόψιμο πολλαπλών χρήσεων με διπλή εγκατάσταση που  
διευκολύνει το κόψιμο από γωνία που μειώνει την ανάγκη για αναπροσαρμογή  
του κομματιού. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RAGE®κόβει εύκολα Ατσάλι,  
Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά), χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα. 

Χαρακτηρίζεται από μια κυρτή πλάκα 320 χλστ. για μακράς  
γωνίας κόψιμο, μια μεγάλη βάση για επιπρόσθετη σταθερότητα  
στο κόψιμο και καθοδήγηση λέιζερ για  
βέλτιστη ακρίβεια.
 

M
2000 βατ 45-0-45O 2500/λεπτό 6 χλστ. 80 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
80 χλστ. Χ 320 

χλστ. ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

255 χλστ. 28Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

255 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



ΕπιτραπΕΖιο ΔισκοπριοΝο TCT  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 255 Χλστ

Ένα ευέλικτο επαγγελματικής ποιότητας δισκοπρίονο,  
το RAGE5 κόβει Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο & Πλαστικό,  
χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα. 

Χειρίζεται με ευκολία όλες τις παραδοσιακές  
δουλειές ξυλουργικής, όπως κατά μήκος πρίση,  
εγκάρσια πρίση, αυλάκωση & εντορμίες,  
όπως επίσης και την κοπή άλλων υλικών.

τα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνουν  
φράκτη γρήγορου σφιγκτήρα για μέγιστη  
σταθερότητα κατά την κοπή, προσαρμογή  
στο ακριβές ύψος και γωνία και φράχτη  
εγκάρσιας κοπής με σφιγκτήρα από πάνω  
και σύρτη για ασφαλή & ομαλή κίνηση  
κατά το κόψιμο.

M
1800 βατ 0-45O 6 χλστ. 79 χλστ.  

(τοίχωμα 3 χλστ.)

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

255 χλστ. 28Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

255 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



ΕπιτραπΕΖιο ΔισκοπριοΝο/ 
ΦαλτσοπριοΝο TCT πολλαπλΩΝ 
ΧρΗσΕΩΝ 255 Χλστ

Αυτή η ευέλικτη μηχανή προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών κοπής. 

κόψετε ατσάλι, αλουμίνιο και ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά)  
χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα. 

συνδυάζοντας τις λειτουργίες του φαλτσοπρίονου  
με αυτές του επιτραπέζιου πριόνιου το RA GE6  
προσφέρει εξαιρετικά ευέλικτες επιλογές για ξύλο,  
φύλλα μετάλλου και πολλά άλλα υλικά.  
Η κοπή ατσαλιού παράγει πολύ λίγη θερμότητα,  
καθόλου αγριάδα και πολύ λίγους σπινθήρες. 

M
1600 βατ 0-45O 6 χλστ. 70 χλστ.  

(τοίχωμα 3 χλστ.)

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

255 χλστ. 28Δ 25,4 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

255 χλστ. Μ/Ε 25,4 χλστ. Διαμάντι

   

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



πριοΝι ΔιπλΗσ λΕπιΔασ TCT  
πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ 155 χλστ

Αυτό το καινοτομικό εργαλείο χρησιμοποιεί δύο λεπίδες που περιστρέφονται σε αντίθετες 
κατευθύνσεις δημιουργώντας μια μοναδική κοπή με κυριολεκτικά καθόλου τίναγμα. Το RAGE Twin® 
κόβει εύκολα Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο, Πλαστικό και πολλά άλλα υλικά. 

M
1200 βατ 4,1 κιλά 4500/λεπτό 6 χλστ. 40 χλστ. 

(τοίχωμα 3 χλστ.)
40 χλστ.  

ξύλο

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

155 χλστ. 36Δ 19 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ
B

A

TWIN



ΗλΕκτρικοσ κοπτΗσ  
μΕ Δισκουσ

Κόβει με ευκολία Μπετόν, Πέτρα, Τούβλο, Λιθόστρωση και άλλα υλικά από Πέτρα με την ίδια λεπίδα! 
Εργονομικές λαβές υποστήριξης βοηθούν την κοπή ακριβείας. Η πλήρως ρυθμιζόμενη προστασία 
ασφαλείας επιτρέπει την οριζόντια και κάθετη κοπή.  

Ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν παράγει επιβλαβή καυσαέρια.

M
2400 βατ 9,5 κιλά 5000/λεπτό 100 χλστ.

Διάμετρος Δόντια οπή Εφαρμογή 

155 χλστ. 36Δ 19 χλστ. Πολλαπλών χρήσεων

Λ Ε Π Ι Δ Ε Σ



ΕπαγγΕλματικοσ αΝαμικτΗσ  
μΕταΒλΗτΗσ ταΧυτΗτασ TWISTER

Ένας υψηλής ποιότητας αναμίκτης με έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας, από 250-750rpm. Με το 
χαρακτηριστικό του στιβαρό κεφάλι και την εργονομική λαβή για μέγιστη ασφάλεια και έλεγχο. 
Πραγματικά δεν υπάρχει υποκατάστατο για ένα αφοσιωμένο αναμίκτη, είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, 
και σε αυτή την τιμή είναι η τέλεια επένδυση. 

M
110 βατ 4,9 κιλά 250-750/λεπτο

ΑΝΤΙΚ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΟΥ

Διάμετρος κουπιού: 120 χλστ., Βάθος Κουπιού: 110 χλστ.

Μήκος Άξονα: 550χλστ., Μέγεθος Βελόνας: Μ14 Χ 2 χλστ.

μΕταΒλΗτΗ 
ταΧυτΗτα



SDS4-800 
ΔραπαΝο SDS πολλαπλΩΝ ΧρΗσΕΩΝ

Με τέσσερις λειτουργίες (Τρυπάνι, Δράπανο, Σμίλη, Ελεύθερη Σμίλη) και υψηλή ενέργεια κρούσης 
1,6 Τζάουλ, αυτό το εργαλείο μπορεί να χειριστεί όλες σας τις δουλειές επαγγελματικού τρυπήματος 
με ευκολία. Η μεταβλητή ταχύτητα, ο κινητήρας υψηλής ροπής 650 βατ παρέχει ακριβή ελεγχόμενη 
ισχύ. Η βοηθητική λαβή και η εργονομική κύρια λαβή με τα μαλακά χερούλια δίνουν επιπλέον άνεση 
και χρηστικότητα.

M
650 βατ 2,8 κιλά 0-1100/λεπτό

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Κ ΙΤ  5  ΑΞΕΣΟΥΑΡ

6 χλστ. Χ 160 χλστ., 8 χλστ. Χ 160 χλστ., 10 χλστ. Χ 160 χλστ.

Ανταλλακτικά Τρυπανιού

160 χλστ. Βελόνα & 160 χλστ. Λαμάκι

1,6J



HULκ μΕ ΒΕΝΖιΝΗ 
400 χλστ. Χ 320 χλστ. πλακα 
συμπυκΝΩσΗσ

Μια εξαίσια προσθήκη στην γκάμα προϊόντων της Evolution Build. Αυτή η πλάκα 
συμπίεσης είναι ιδανική για την βιομηχανία οικοδομής και διαμόρφωσης κήπων. 
Μια μηχανή επαγγελματικής ποιότητας που αξίζει τα λεφτά της, αυτή η μηχανή 
προσφέρει μια πολύ ρεαλιστική εναλλακτική λύση έναντι στην  
πρόσληψη εργατών για πολλούς χρήστες. Κινούμενη με  
βενζινοκίνητο κινητήρα 2,4 ίππων αυτή είναι μια συμπαγής  
και πολύ φορητή μηχανή. 

2,4 ίπποι 
4 χτυπήματα

34,5 κιλά 3600/λεπτό 400 Χ 320 χλστ. 10kn Βενζίνη

ΠΡΟΑΙΡΕ ΤΙΚΗ ΠΛΑΚ Α ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Βάλτε την πλάκα στην κάτω πλευρά τουHULK, μετά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αμέσως πάνω στις πέτρες ή πλάκες για απόλυτα 

ομαλό αποτέλεσμα. 



BORA 2800 
μαγΝΗτικο συστΗμα τρυπΗματοσ 28 χλστ

Με τόσα πολλά κτίρια που κτίζονται περιτριγυρισμένα από ατσάλι,  
ένα Μαγνητικό Τρυπάνι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο.  
Φυσικά αν το ατσάλι πρέπει να συνδυαστεί  με ξύλο, δεν υπάρχει  
υποκατάστατο για ένα Μαγνητικό Τρυπάνι, απλό εύχρηστο  
και εξαιρετικά ακριβές. Με τον κεντροσφίχτη που παρέχεται,  
αυτό το Μαγνητικό Τρυπάνι είναι ιδανικό για χρήση  
με περιστρεφόμενα ανταλλακτικά τρυπανιού. Ωστόσο αν  
χρειαστεί, δακτυλιοειδείς κόπτες μπορούν να εφαρμοστούν.  
Η Evolution προσφέρει μια συμπληρωμένη γκάμα από κόπτες  
ως μέρος της σειράς προϊόντων Evolution Steel. Το BORA2800  
είναι το τέλειο εργαλείο για την πρώτη επιδιόρθωση και εφαρμογή. 

M
1200 βατ 14 κιλά 570/κιλό 13 χλστ.

ΠΡΟΑΙΡΕ ΤΙΚΟ ΣΕ Τ ΚΟΠΤΕΩΝ 25 χλσ τ

Συμπεριλαμβάνει Κόπτες 12, 14, 16, 18, 20 & 22 χλστ.,  

Βελόνα & Θήκη

50 χλστ. 

28 χλστ.

το ανταλλακτικό δεν συμπεριλαμβάνεται.



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παρέχει την απαραίτητη 

ανθεκτική υποστήριξη για πιο 

μακράς διαρκείας δουλειές.

σταΝτ ΦαλτσοπριοΝου   
μΕ προαιρΕτικουσ 
ΒραΧιοΝΕσ στΗριξΗσ

Μια φανταστική προσθήκη στη σειρά προϊόντων της Evolution, 
το ιδανικό αξεσουάρ για όλα τα Φαλτσοπρίονα Evolution, όπως 
επίσης και για τις περισσότερες άλλες μάρκες Φαλτσοπρίονου. 
Έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, δεν 
χρειάζονται εργαλεία για τη συναρμολόγηση, απλά ξεδιπλώστε 
τα πόδια και κλειδώστε. Παρέχει την απαραίτητη ανθεκτική 
υποστήριξη για το Φαλτσοπρίονο σας.  

9,5 κιλά 810 χλστ. 750 χλστ. 420 χλστ.

www.evolutionpowertools.com

οι βραχίονες στήριξης δεν  
συμπεριλαμβάνονται.

μαγΝΗτικοσ συλλΕκτΗσ  
γρΕΖιΩΝ CYCLONE

Η Evolution έχει το τέλειο εργαλείο που καθαρίζει γρήγορα τα 
αποθέματα μετάλλων και τα θραύσματα.


