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PROFESSIONEEL 
HANDGEREEDSCHAP  
EN TOEBEHOREN
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De motor en uitgangen zijn afzonderlijk  leverbaar

EEN MOTOR. 
MEERDERE  
UITGANGEN.



EEN MOTOR. 
MEERDERE  
UITGANGEN.
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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

3150min-1



185mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE CIRKELZAAG

Een revolutionaire nieuwe cirkelzaag met RAGE® -technologie (octrooi aangevraagd). De zaag zaagt 
met hetzelfde zaagblad door staal, aluminium en hout (zelfs hout met spijkers). De zaag zaagt snel, recht, 
nagenoeg zonder bramen of vonken.   

Waarom zou u een zaag kopen die alleen door hout zaagt, als u een multifunctionele  
zaag van RAGE® kunt krijgen?

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

(3mm wanddikte)
52mm 
Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

185mm  20T 20mm  Multifunctioneel   

185mm  N/A 20mm  Diamant   

ZAAGBLADEN



185mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE ADVAN-SAW

Evolution introduceert een nieuw concept: de RAGE4® ADVAN-SAW, die gebruiksvriendelijker 
is dan een kapzaag en veel beter draagbaar dan een cirkelzaag. Een bekroond 
product dat probleemloos met één zaagblad door staal, aluminium en hout zaagt 
(zelfs hout met spijkers). Dankzij de RAGE®-technologie, zaagt deze zaag snel 
en recht. Bij het zagen van staal, zaagt de machine koud (er is geen 
koelmiddel nodig), waarbij er geen bramen en zeer weinig vonken 
worden geproduceerd. Hierdoor kan het materiaal onmiddellijk 
verder bewerkt worden. De RAGE4® is het perfecte gereedschap 
voor het zagen van staven en bouten met schroefdraden.
 

Waarom zou u ‘gewoon’ gereedschap kopen,  
als u een RAGE4® Advan-Saw kunt krijgen?

M
1250w 3500min-1 6mm 45mm 

(3mm wanddikte)
45mm 
Hout

45mmx97mm 
Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing 

185mm  20T 20mm  Multifunctioneel  

185mm  N/A 20mm  Diamant  

ZAAGBLADEN



355mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE AFKORTZAAG

Deze ongelooflijke kapzaag presteert veel beter dan een slijpzaag. Deze zaag  
maakt gebruik van de gepatenteerde RAGE®-technologie en gebruikt een  
TCT-blad in plaats van een Slijpschijf en kan met een enkel zaagblad door staal,  
aluminium en hout zagen. De zaag zaagt snel, recht, zonder bramen en  
nagenoeg zonder vonken.

Waarom zou u een zaag kopen die alleen door hout zaagt, als u een  
multifunctionele zaag van RAGE2® kunt krijgen?

M
2000w 1450min-1 12mm 120mm 

(3mm wanddikte)
120mm 

Hout
75mm x 180mm 

Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing 

355mm  36T 25.4mm  Multifunctioneel  

355mm  N/A 25.4mm  Diamant  

ZAAGBLADEN



210mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE  
GLIJDENDE VERSTEKZAAG

Deze ongelooflijke verstekzaag is een verkleinde versie van 
de revolutionaire RAGE3®. De zaag biedt dezelfde functies 
in een compactere machine. Deze uitermate draagbare 
zaag maakt gebruik van de RAGE® -technologie van  
Evolution en zaagt snel en recht door staal, aluminium  
en hout (zelfs hout met spijkers). 
Bij het zagen van staal is de snede koud en is geen 
koelmiddel nodig. De samengestelde kanteling en het 
glijmechanisme maken het mogelijk om grotere stukken 
onder verstek te zagen, wat anders niet had gekund.  

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

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

(3mm wanddikte)
60mm x 220mm 

Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

210mm  24T 25.4mm  Multifunctioneel  

210mm  N/A 25.4mm  Diamant  

ZAAGBLADEN

-S



255mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE  
GLIJDENDE VERSTEKZAAG

De eerste waarlijk multifunctionele verstekzaag ter wereld die met 
hetzelfde zaagblad door staal, aluminium en 
hout zaagt (zelfs hout met spijkers).
Net als bij alle andere machines die 
gebruikmaken van de RAGE®-technologie, 
zaagt deze zaag snel, recht, zonder bramen 
en nagenoeg zonder vonken. 

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

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

(3mm wanddikte)
75mm x 300mm 

Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

255mm  28T 25.4mm  Multifunctioneel  

255mm  N/A 25.4mm  Diamant  

ZAAGBLADEN



255mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE  
GLIJDENDE VERSTEKZAAG

De RAGE3-DB® is de beste verstekzaag die momenteel verkrijgbaar is. De zaag combineert  
innovatieve multifunctionele zaagtechnologie met een dubbele  
afschuiningfunctie, waardoor het niet nodig is om het  
werkstuk zo vaak te verplaatsen. Deze zaag maakt gebruik  
van RAGE®-technology en zaagt met slechts één  
zaagblad eenvoudig door staal, aluminium en hout  
(zelfs hout met spijkers). De zaag heeft een schuifstuk  
van 320 mm voor materiaal met een lange hoek, een groot  
onderstel voor extra stabiliteit en lasergeleiding voor  
optimale nauwkeurigheid.
 

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

(3mm wanddikte)
80mm x 320mm 

Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

255mm  28T 25.4mm  Multifunctioneel   

255mm  N/A 25.4mm  Diamant   

ZAAGBLADEN



255mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE TAFELCIRKELZAAG

Een veelzijdige, professionele tafelzaag van hoogwaardige  
kwaliteit, de RAGE5 is geschikt voor het zagen van  
staal, aluminium, hout & kunststof, dit alles  
met één zaagblad.  

Met deze zaag kunt u gemakkelijk veel  
verschillende werkzaamheden uitvoeren zoals  
schulpen, afkorten, groeven & invalsponningen.  
De RAGE5 zaagt daarnaast vele andere materialen. 

De kenmerken bestaan onder meer uit een  
snelklem langsgeleider voor een uitmuntende  
zaagstabiliteit, nauwkeurige hoogte- en  
hoekafstelling, verstekmeter met bovenklem  
en schuiftafel voor een stabiele &  
soepele zaagbeweging.  

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

255mm  28T 25.4mm  Multifunctioneel  

255mm  N/A 25.4mm  Diamant  

ZAAGBLADEN

M
1800w 0-45O 6mm 79mm 

(3mm wanddikte)



255mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE TAFEL/VERSTEKZAAG

Deze veelzijdige machine levert fantastische prestaties tijdens een groot aantal zaagtoepassingen.  

Zaagt staal, aluminium en hout (zelfs hout met spijkers), dit alles met één zaagblad.  

De RAGE6 is een combinatie van een tafel- en een  
verstekzaag en levert een groot aantal veelzijdige  
zaagmogelijkheden voor hout, metaalplaat en vele  
andere materialen. Zaagt staal zonder bramen  
en vrijwel geen vonken en produceert zeer weinig hitte.   

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

255mm  28T 25.4mm  Multifunctioneel  

255mm  N/A 25.4mm  Diamant  

ZAAGBLADEN

M
1600w 0-45O 6mm 70mm 

(3mm wanddikte)



155mm 
TCT MULTIFUNCTIONELE TWEEBLADIGE ZAAG

Dit innovatieve werktuig maakt gebruik van twee zaagbladen die in tegenovergestelde richting draaien 
en een unieke zaagactie creëren, nagenoeg zonder terugslag. De RAGE TWIN® zaagt probleemloos door 
staal, aluminium, hout, pastic en veel andere materialen. 

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

(3mm wanddikte)
40mm 
Hout

Diameter Tanden Asgat Toepassing  

155mm  36T 19mm  Multifunctioneel 

ZAAGBLADEN
B

A

TWIN



ELEKTRISCHE 
DIAMANTZAAG

Zaagt probleemloos met hetzelfde zaagblad door beton, steen, baksteen, straattegels en andere stenen 
producten! De ergonomische handvatten in het midden voor en achter zorgen voor een nauwkeurige 
zaagactie. De volledig verstelbare veiligheidskap maakt horizontaal en verticaal zagen mogelijk. 

De elektrische motor produceert geen  
schadelijke uitlaatgassen.
 

M
2400w 9.5kg 5000 min-1 100mm

Diameter Tanden Asgat Toepassing 

305mm  N/A 22mm  Diamant

ZAAGBLADEN



INCLUSIEF ACCESSOIRESET (5  STUKS)

6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm SDS boorstiften. 

160mm Puntbeitel van en 160mm platte beitel. 

TWISTER 
PROFESSIONELE MIXER  
MET VARIABELE SNELHEID

Een hoogwaardige mixer met variabele snelheidsregeling, van 250-750 omw/min. Deze machine heeft 
een robuuste spilkast en een ergonomisch handvat voor maximaal comfort en optimale controle. Er gaat 
echt niets boven een gespecialiseerde mixer. De mixer is snel en gebruiksvriendelijk en tegen deze prijs 
is het een uitstekende investering. 

M
1100w 4.9kg 250-750min-1

VERVANGENDE SCHOEP

Schoepdiameter: 120 mm, schoepdiepte: 110 mm,  

aslengte: 550 mm, draadmaat: M14 x 2 mm

VARIABELE 
SNELHEID



SDS4-800 
MULTIFUNCTIONELE SDS BOORHAMER

Dit werktuig heeft vier functies (boor, boorhamer, beitel, vrije beitel) en produceert een grote 
stootkracht van 1,6 Joules. Hij is dus ideaal voor al uw professionele boortaken. Dankzij de 
variabele snelheid en de 650 W motor met hoog krachtmoment, hebt u volledige controle over het 
machinevermogen. Een hulphandvat en een ergonomisch hoofdhandvat met zachte grepen zorgen voor 
extra comfort en gebruiksgemak.

M
650w 2.8kg 0-1100 min-1

INCLUSIEF ACCESSOIRESET (5  STUKS)

13mm 

20mm 

30mm

6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm SDS boorstiften. 

160mm Puntbeitel van en 160mm platte beitel. 

1.6J



HULK 
VERDICHTINGSPLAAT, 400 x 320 mm,  
OP BENZINE

Een geweldige aanvulling op het productassortiment van Evolution. Deze verdichtingsplaat 
is ideaal voor constructiewerkzaamheden en voor landschapsarchitectuur. Deze 
professionele hoogwaardige machine biedt een uitstekende prijs-prestatieverhouding. 
Het biedt veel gebruikers een zeer realistisch alternatief in plaats van een  
gehuurde machine.  Aangedreven door een benzinemotor met 2,4 pk,  
compact en draagbaar.

2,4pk 
4-takt

34.5kg 3600min-1 400x320mm 10kn Benzine

OPTIONEEL BESTRATINGSKUSSEN

Bevestig het kussen aan de onderkant van de HULK. Daar wordt hij direct 

op onregelmatige stenen tegels of bestratingtegels gebruikt voor een 

gelijkmatige afwerking.



BORA2800 
28mm MAGNETISCH BOORSYSTEEM

Nu dat er zoveel gebouwen rondom een stalen raamwerk worden  
gebouwd, is een magnetische boor van essentieel belang. En als staal  
aan hout moet worden bevestigd, is er niets beters dan een magnetische  
boor. Hij is gebruiksvriendelijk en uitermate nauwkeurig.  
De magnetische boor wordt geleverd compleet met spankop en is  
geschikt voor gebruik met boorstiften die draaiend vastgezet worden.  
Zo nodig kunnen ook ringvormige zaagders worden gemonteerd.   
Evolution biedt een complete reeks zaagders, als deel van het  
productassortiment voor staal van Evolution.  De BORA2800 is het  
perfecte hulpmiddel voor een snelle reparatie en montage.

M
1200w 14kg 570min-1 13mm

OPTIONEEL ZAAGDERSET van 25  mm

Compleet met zaagders van 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm, zoekpen en koffer.

50mm

28mm

Boorstift niet meegeleverd



ZAAGBOK
OPTIONELE STEUNARMEN 
VERKRIJGBAAR
Een geweldige toevoeging aan het productassortiment van Evolution 
en een ideale accessoire voor alle verstekzagen van Evolution en van 
de meeste andere merken. Gebruiksklaar in enkele seconden, zonder 
dat er gereedschap voor nodig is. Vouw de poten uit en zet ze vast.  
De essentiële en stevige ondersteuning van uw verstekzaag. 

w w w.evolut ionpower tools .com

STEUNARMEN

De essentiële en stevige 

ondersteuning van uw verstekzaag 

Voor langere werkstukken.

Steunarmen niet meegeleverd

CYCLONE 
MAGNETISCHE  
VERZAMELMACHINE  
VOOR SPAANDERS

Evolution heeft het perfecte hulpmiddel voor het snel verzamelen van 
alle metalen spaanders en afvalstukjes. 

9.5kg 810mm 750mm 420mm


