
2 Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

185mm
SERRA CIRCULAR
Serra circular inovadora com tecnologia Rage®. Corta facilmente aço, alumínio, plásticos 
e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. O corte é rápido, limpo e sem 
rebarbas nem faíscas.

RAGE-B 0º - 45º

1200W
Aço 6 mm 

60 mm
40 mm 

3700 min-1

CÓDIGO

31RAGEB
P.V.P.

190.60 €
PROMO

119.35 €

CÓDIGO

31D1852020MU 38.00 €   23.80 €

DISCOS

185 x 20 x 20 D - Multiusos

31D18520D 38.00 € 23.80 €185 x 20 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

210mm
SERRA DE MEIA ESQUADRIA
Utilizando a tecnologia Evolution RAGE®, esta serra portátil está apta a cortar fácilmente aço,
alumínio, plásticos e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. O corte é efectuado 
a seco, é rápido, limpo e sem rebarbas nem faíscas. Extremamente compacta e de fácil 
acondicionamento.

RAGE3-B 0º - 45º

1100W
Aço 6 mm 

50 x 120 mm
30 x 120 mm 

CÓDIGO

31RAGE3B
P.V.P.

197.95 €
PROMO

123.95 €

CÓDIGO

31D21025424MU 55.35 €   34.65 €210 x 25,4 x 24 D - Multiusos

31D210254D 55.35 € 34.65 €210 x 25,4 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

210mm
SERRA DE MEIA ESQUADRIA
Esta espantosa serra de meia esquadria é a versão mais pequena da revolucionária RAGE®, partilhando todas as 
características numa máquina mais compacta. Utilizando a tecnologia Evolution RAGE®, esta serra portátil utiliza um 
disco pastilhado e está apta a cortar fácilmente aço, alumínio, plásticos e madeira (madeira com pregos) com o 
mesmo disco. O corte é efectuado a seco, é rápido, limpo e sem rebarbas nem faíscas. A combinação do mecanismo 
basculante e extensível permite o corte em materiais mais largos e em esquadria.

RAGE3S 0º - 45º

CÓDIGO

31RAGE3S
P.V.P.

321.35 €
PROMO

201.20 €

CÓDIGO

31D21025424MU 55.35 €   34.65 €210 x 25,4 x 24 D - Multiusos

31D210254D 55.35 € 34.65 €210 x 25,4 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Disco multiusos incluído

Disco multiusos incluído

50 x 80 mm

1500W
Aço 6 mm 

60 x 220 mm
35 x 220 mm 

60 x 140 mm

Disco multiusos incluído

Porquê comprar uma serra que só corta madeira, quando pode comprar uma serra RAGE-B® multiusos?

DISCOS
Porquê comprar uma serra que apenas corta madeira, quando pode comprar uma serra multiusos de meia esquadria RAGE3-B®?

DISCOS
Porquê comprar uma serra que apenas corta madeira, quando pode comprar uma serra multiusos de meia esquadria RAGE3-S®?

4000 min-1

90º
45º

90º
45º

90º
45º 3750 min-1

*Com laser
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255mm
SERRA DE MEIA ESQUADRIA
A primeira serra de meia esquadria no mundo que está apta a cortar facilmente aço, alumínio, 
plásticos e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. O corte é efectuado a seco, é 
rápido, limpo e sem rebarbas nem faíscas. Com guia laser para uma óptima precisão de corte.

RAGE3 0º - 45º

CÓDIGO

31RAGE3
P.V.P.

485.40 €
PROMO

303.90 €

255mm
SERRA DE MEIA ESQUADRIA (Dir./Esq.)
A RAGE3-DB®, é o expoente máximo de uma Serra de Meia Esquadria, combina a tecnologia de 
corte multiusos, com uma dupla função de chanfrar (esquerda / direita), que reduz a necessidade 
de reajustar a peça a trabalhar. Utilizando a tecnologia RAGE®, facilmente corta aço, alumínio, 
plásticos e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. Com capacidade de 320 mm em 
meia esquadria para cortes longos, angulares e com uma base larga para maior estabilidade.
Guia laser para uma óptima precisão de corte.

RAGE3-DB

CÓDIGO

31RAGE3DB
P.V.P.

750.00 €
PROMO

469.55 €

185mm
SERRA DE MEIA ESQUADRIA
Um conceito completamente novo, mais fácil de usar do que uma serra manual. A Evolution tem o orgulho de 
introduzir a serra RAGE4® ADVAN-SAW. Um produto premiado que corta facilmente aço, alumínio, plásticos 
e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. Utilizando a tecnologia RAGE® o corte é efectuado a 
seco, rápido, limpo e sem rebarbas nem faíscas, deixando o material pronto a ser imediatamente trabalhado. 
A RAGE4® é a serra perfeita para o corte de varões roscados e parafusos.

RAGE4

CÓDIGO

31RAGE4
P.V.P.

253.00 €
PROMO

158.40 €

Disco multiusos incluído

2000W
Aço 6 mm 

75 x 300 mm
40 x 300 mm 

75 x 210 mm

Disco multiusos incluído

45º-0º-45º

2000W
Aço 6 mm 

80 x 320 mm
40 x 320 mm 

80 x 225 mm

CÓDIGO

31D1852020MU 38.00 €   23.80 €

DISCOS

185 x 20 x 20 D - Multiusos

31D18520D 38.00 € 23.80 €185 x 20 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Porquê comprar uma serra que só corta madeira, quando pode comprar uma serra RAGE4® ADVAN-SAW multiusos?

Disco multiusos incluído

1250W
Aço 6 mm 

Ø 46 mm

CÓDIGO

31D25525428MU 72.70 €   45.50 €

DISCOS

255 x 25,4 x 28 D - Multiusos

31D255254D 72.70 € 45.50 €255 x 25,4 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Porquê comprar uma serra que só corta madeira, quando pode comprar uma serra RAGE3® multiusos de meia esquadria?

CÓDIGO

31D25525428MU 72.70 €   45.50 €

DISCOS

255 x 25,4 x 28 D - Multiusos

31D255254D 72.70 € 45.50 €255 x 25,4 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Porquê comprar uma serra que só corta madeira, quando pode comprar uma serra RAGE3-DB® Multiusos de meia esquadria?

2500 min-1

90º
45º

2500 min-1

90º
45º

3500 min-1

45 mm2

90º
46 x 97 mm 

45º
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MISTURADOR COM VARIADOR DE VELOCIDADE
Um misturador de alta qualidade com controle de velocidade variável de 250-750 rpm.
Produzido com um robusto corpo e um punho ergonómico para máximo conforto e controle. 
Não existe na realidade substituto para um misturador que é rápido e fácil de utilizar e a este 
preço é um excelente investimento.

TWISTER

1100W

Pá incluída

CÓDIGO

31TWISTER
P.V.P.

253.00 €
PROMO

158.40 €

CÓDIGO

31TWISTERPADDLE 51.90 € 32.50 €Pá p/ Misturador Twister

MEDIDA P.V.P. PROMO

PÁ MISTURADORA

305mm
SERRA DE CORTE
Corta facilmente Betão, Pedra, Tijolos, Pavimentos e outros derivados de pedra. A posição central e posterior 
dos ergonómicos punhos de suporte ajudam a um corte preciso. Resguardo de segurança inteiramente ajustável 
permite um corte horizontal e vertical. O motor eléctrico não produz quaisquer fumos prejudiciais para a saúde.

DISCCUTTER

2400W 100 mm 

Disco incluído

BANCADA PARA SERRAS DE ESQUADRIA
Uma fantástica adição à linha de produtos Evolution. Um acessório ideal para todas as serras Evolution 
de meia esquadria, assim como para a maior parte de outras marcas de serras de meia esquadria. 
Pronta para usar em alguns segundos, sem necessidade de ferramentas.

MITRESTAND

Compatível
RAGE

110 cm 
60 cm 75 cm

15,5 Kg
3 m suporte

355mm
SERRA DE BANCADA
Esta incrível serra estacionária ultrapassa as serras de disco abrasivo. Esta serra patenteada com 
características da tecnologia RAGE®, utilizando um disco pastilhado está apta a cortar facilmente 
aço, alumínio, plásticos e madeira (madeira com pregos) com o mesmo disco. 

RAGE2

CÓDIGO

31RAGE2
P.V.P.

508.55 €
PROMO

318.40 €

CÓDIGO

31MITRESTAND
P.V.P.

201.65 €
PROMO

126.25 €

CÓDIGO

31DISCCUTTER
P.V.P.

485.40 €
PROMO

303.90 €

CÓDIGO

31D30522D 103.90 € 65.05 €305 x 22 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Disco multiusos incluído

DISCOS

2200W
Aço 6 mm 

130 mm

CÓDIGO

31D35525436MU 124.70 €   78.10 €

DISCOS

355 x 25,4 x 36 D - Multiusos

31D355254D 124.70 € 78.10 €355 x 2,4 - Diamante

MEDIDA P.V.P. PROMO

Porquê comprar uma serra que só corta madeira, quando pode comprar uma serra RAGE2® SAW multiusos?
120 mm

90º

89 mm

45º
1450 min-1

Sem Fumos 9,5 Kg 4500 min-1

Ergonómico Pá incluída

*Com variador de velocidade

250-750 min *

102 x 204 mm 

90º


