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Maskiner och tillbehör 
för proffs
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Motorn och de olika enheterna säljs separat.

En motor 
olika funktionEr 
som tillval







®

2.4KW 
(50Hz)  10.5A (230V) AC

230V (16A) 
BS4343

1000L / Min 28m 8m75mm Ø

1L8L / Min175 Bar

6HP 3.8L 20cm Ø

6m

Powered by

3150min-1



185mm 
MUltikapsÅG

En banbrytande cirkelsåg som erbjuder den patenterade RAGE®-tekniken. Kapar enkelt stål, aluminium och trä 
(även med spik i) med en och samma klinga. Kapningen är snabb och så gott som gnistfri, och snittet lämnar 
inga grader.   

Varför köpa en såg som enbart kapar trä när du kan köpa en raGe® Multikapsåg istället? 

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

(3mm Vägg)
52mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

185mm  20T 20mm  Hårdmetallklinga   

185mm  N/A 20mm  Diamantklinga   

KLINGOR



185mm 
MUltikapsÅG raGe4

Ett nytt koncept: Evolutions 185mm bänkcirkelsåg. Smidig och bärbar bänkmaskin för kapning 
av mindre profiler och reglar. Kapar trä, plast, stål, aluminium med en och samma 
klinga. Materialet kan vinklas 45° Med RAGE®-tekniken går kapningen snabbt 
och enkelt. Maskinen kapar stål utan kylning och skapar inga grader och så 
gott som inga gnistor. Ingen uppvärmning av materialet sker vilket gör det 
enklare att hantera.

Varför köpa en vanlig såg när du kan köpa en raGe4® istället?

M
1250w 3500min-1 6mm 45mm 

(3mm Vägg)
45mm 

trä
45mmx97mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

185mm  20T 20mm  Hårdmetallklinga   

185mm  N/A 20mm  Diamantklinga   

KLINGOR



355mm 
kapsÅG

Denna kapsåg överträffar enkelt alla maskiner med konventionella 
kapskivor. Med RAGE®-tekniken kan man använda en hårdmetallklinga 
istället för kapskiva  för att kapa stål, aluminium och trä. Snittet är rent 
och lämnar praktiskt taget inga grader eller gnistor. 

M
1800w 1450min-1 12mm 120mm 

(3mm Vägg)
120mm 

trä
75mm x 180mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

355mm  36T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

355mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR



210mm 
kap/GersÅG

Denna fantastiska Kap/gersåg är en mindre modell av den revolutionerande RAGE3®, 
med samma egenskaper fast i en kompaktare maskin. Användandet av 
Evolutions RAGE®-teknik gör att maskinen enkelt kapar 
stål, aluminium och trä med en och samma klinga. 
Utrustad med laserlinje för extra noggrannhet. 
Vid kapning av stål krävs ingen kylning och arbetsma-
terialet värms ej upp. Möjligheterna med vinklingsbart 
och teleskopiskt såghuvud gör att maskinen klarar 
många uppgifter.  

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

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

(3mm Vägg)
60mm x 220mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

210mm  24T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

210mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR

-S



255mm 
kap/GersÅG

Världens första multikap/gersåg som kapar stål, aluminium och trä med 
en och samma klinga. 

Precis som hos de andra maskinerna med 
RAGE®-teknik går kapningen fort och lämnar 
praktist taget inga grader eller gnistor. 

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

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

(3mm Vägg)
75mm x 300mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

255mm  28T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

255mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR



255mm 
kap/GersÅG

RAGE3-DB® är den ultimata kap/gersågen som kombinerar RAGE®-tekniken med  ett dubbelvinklingsbart 
såghuvud vilket gör att man slipper flyttta om arbetsmaterialet som med en traditionell kap/gersåg. 
Maskinen kapar stål, aluminium och trä med en och samma klinga. 

RAGE3-DB® har 320mm kapkapacitet, en extra stor  
basplatta med utdragbara stöd för extra stabilitet  
samt laserlinje för extra noggrannhet.  
 

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

(3mm Vägg)
80mm x 320mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område

255mm  28T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

255mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR



255mm 
tct UniVersal-borDssÅG

Rage 5, en mångsidig bordssåg av hög kvalitet för proffs som kapar stål,
 aluminium, trä och plast med en och samma klinga.

Den kan enkelt utföra all traditionell 
träbearbetning med att spåra, slitsa och klyva 
men klarar även av att kapa andra material.

i utrustningen ingår klyvstöd med snabbklämma 
för maximalt kapstabilitet. exakt höjd och 
vinkeljustering samt mätskala med stöd och 
slädverktyg för säker och jämn kaprörelse.

Diameter tandning centrumhål anv. område

255mm  28T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

255mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR

M
1800w 0-45o 6mm 79mm 

(3mm Vägg)



255mm 
koMbineraD borD/GersÅG

Detta mångsidiga verktyg erbjuder hög prestanda och många kapmöjligheter. 

Den kapar stål, aluminium och trä med en och samma klinga.

Genom att kombinera funktioner för gering/bordssåg så erbjuder 
rage 6 extremt mångsidiga sågmöjligheter i trä, 
plåt och andra material. 
snittet vid stålkapning är rent, orsakar väldigt lite 
värme och lämnar praktiskt taget inga grader eller gnistor.

Diameter tandning centrumhål anv. område

255mm  28T 25.4mm  Hårdmetallklinga   

255mm  N/A 25.4mm  Diamantklinga   

KLINGOR

M
1600w 0-45o 6mm 70mm 

(3mm Vägg)



155mm 
tVillinGkap

Denna maskin använder två klingor som roterar åt olika håll för att skapa en unik kapmetod utan kast. 
RAGE TwIN® kapar enkelt stål, aluminium, trä, plast och många andra material. 

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

(3mm Vägg)
40mm 

trä

Diameter tandning centrumhål anv. område 

155mm  36T 19mm  Hårdmetallklinga 

KLINGOR
b

a

TWIN



elektrisk 
DiaMantkap

 Kapar enkelt betong, sten, tegel och andra stenmaterial med diamantklinga. Ergonomiska handtag och 
välplacerade handtag förenklar arbetet och ger bra noggrannhet vid kapning. Klingskyddet är justerbart vilket 
gör det lätt att hitta en bekväm arbetsställning. 

Elmotorn gör att man slipper avgaser. 
 
 

M
2400w 9.5kg 5000min-1 100mm

Diameter tandning centrumhål anv. område

305mm  N/A 22mm  Diamantklinga 

KLINGOR



tWister 
1100W oMrörare MeD Variabel hastiGhet

Evolution Twister är en omrörare i hög kvalitet med variabel hastighet från 250-750rpm. Maskinen är 
utrustad med ett robust växelhus dimensionerat för lång livslängd samt ergonomiska gummiklädda 
handtag för bästa komfort och användarvänlighet.

M
1100w 4.9kg 250-750min-1

UTBYTES RÖRKORG

Rörkorg diameter: 120mm, djup: 110mm,  

skaftlängd: 550mm, gänga: M14x2

Variabel 
hastiGhet



sDs4-800 
sDs borrhaMMare UniVersal

Med funktioner för borrning, slagborrning och mejsling och en hög slagenergi på 1,6J  kan denna maskin 
klara professionella krav utan problem. Motorn är på 650w och med variabelt varvtal vilket ger exakt 
kontroll över effekten. Båda handtagen är gummiklädda för utökat grepp och mindre vibrationer.  

M
650w 2.8kg 0-1100min-1

5-DELARS TILLBEHÖRSSATS INGÅR

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

160mm spetsig och 160mm flat mejsel. 

13mm 

20mm 

30mm 1.6J



hUlk petrol 
400mm x 320mm Vibratorplatta

Denna innovativa markvibrator är perfekt för mindre jobb såsom altaner, gångar och 
trädgårdsplanering m.m. Hulk är utrustad med skyddsbågar och fällbart handtag som 
förenklar transport och handhavande. Med en motoreffekt på 2,4hkr blir detta en liten  
men kraftfull markvibrator. 

2,4hkr 
4-takt

34.5kg 3600min-1 400x320mm 10kn petrol

EXTRA BASPLATTA

Monteras på undersidan av HULK så att den kan användas direkt på 

betongplattor mm för en perfekt finish.  



bora 2800 
28mm MaGnetborrMaskin

I byggbranschen idag är stålbalkar mycket vanligt vilket gör  
Evolution Bora till ett oumbärligt hjälpmedel. Bora är utvecklad för  
att  användas med både kärnborr och spiralborr, och levereras  
komplett med kärnborrfäste och borrchuck. Maskinen har en  
maximal kapacitet av 28mm kärnborr eller 13mm spiralborr.
Levereras i en ryggsäck som även går att dra på hjul.  

M
1200w 14kg 570min-1 13mm

BORRSATS MED 25MM BORR SOM TILLBEHÖR

Kärnborr, styrpinne & plastlåda. (12,14,16, 18, 20 & 22 mm).

50mm

28mm

borr ingår ej



kap/GersÅGstatiV
MeD förlÄnGninGsarMar 
soM tillbehör
800mm brett  sågstativ för Evolution RAGE® Kap/gersågar. 
Snabbfästen med bärhandtag för kap/gersågen. Fälls upp på 
ett par sekunder och passar även de andra flesta på marknaden 
förekommande kap/gersågar. Går att förse med förlängningsarmar 
för utökat användningsområde. 
 

w w w.evolut ionpower tools .com

FÖRLäNGNINGSARMAR

Går att förse med 

förlängningsarmar för utökat 

användningsområde för långa 

arbetsstycken.

förlängningsarmar som tillbehör

cYclone 
MaGnetisk  
spÅnUppsaMlare

Evolution har det perfekta hjälpmedlet för att snabbt och enkelt samla 
upp magnetiska borrspån och metallavfall.  

Med spaken inskjuten samlar Cyclone upp alla magnetiska spån, och 
när spaken sedan dras ut faller alla spån ner i t.ex. avfallsbehållare.

9.5kg 810mm 750mm 420mm


