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Operating Instructions
Important

Please read these operating and safety instructions carefully and 
completely. For your own safety, before using this equipment 

check that the voltage is correct and that all handles and parts are 
firmly secured. If you are uncertain about any aspect of using this 

equipment contact your distributor.

Please Keep These Instructions

Model EVO355 Raptor Specifications
Motor (230v or 115v ~ 50/60 Hz) (Watts):            2200
RPM No Load (Speed 1) (min-1):            1450
Recommended Maximum Duty Cycle (Minutes):               30
Sound Power Level (Under Load) (dB(A)):           112.4
Vibration Level (No Load) (ms2)             1.39
Weight (Kg):                  23
Max Dimensions (Raised) (mm):   H 575  W 355  D 600
Maximum Box Cut Capacity 900 

Square (mm):      120 x 120
Rectangle (mm):        95 x 180
Round (mm):                130
Wood (mm):      125 x 175    
Maximum Box Cut Capacity 450

Square (mm):          89 x 89
Rectangle (mm):        78 x 110
Round (mm):                105
Wood (mm):      125 x 125      
Blade Dimensions
Maximum Diameter (mm):               355
Bore Diameter (mm):              25.4
Thickness (mm):                 2.4

Standard Equipment Supplied With Unit: 1 Jig Plate, 1 8mm Hex Wrench, 1 
Operating Instructions.

Ear and Eye protection MUST be worn whilst operating this 
equipment. Do NOT touch the blade whilst it is in motion. Always 

follow the Personal Protection Equipment (PPE) recommendations 
whilst operating this tool.

This machine is designed specifically for cutting steel & other materials 
using the appropriate TCT (Tungsten Carbide Tipped) blades. It should 
NOT be modified and / or used for any application other than for which it 
was intended, including powering other equipment.

Ensure that the total work area can be viewed from the operating position. 
Use barriers to keep people away. Do not operate the tool in explosive 
environments – power tools create sparks that may ignite flammable 
materials or gases. Do not operate the tool in damp or wet conditions or 
areas, as electric shocks may result. Always use both hands to operate 
the tool. Always ensure that the material you are working on is securely 
clamped. 

•	 This tool is equipped with an approved cord and plug for its intended 
Country of use. The green and yellow conductor in the cord is the 
earth / ground wire, never connect this to a live terminal.

•	 Remove plug from power supply before replacement of the blade, 
making adjustments or other maintenance work. 

•	 We recommend the use of genuine Evolution brand blades.
•	 Inspect the machine and blade before each use and do not use 

deformed, cracked, worn or otherwise damaged blades.
•	 Ensure the blade is correctly mounted and do not stop by hand.
•	 Only use blades rated at 1500rpm or higher.  
•	 Always keep the power cord away from moving parts of the tool.



ισχύει για μηχανήματα και/ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί μεταβολή, 
έχουν αλλαχτεί, ή τροποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ή έχουν 
γίνει αντικείμενο χρήσης πέρα από τις συνιστώμενες δυνατότητες 
και προδιαγραφές. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα καλύπτονται από 
αντίστοιχες εγγυήσεις κατασκευαστών. Όλα τα προϊόντα που 
επιστρέφονται με ελάττωμα θα επιστραφούν με προπληρωμένη τη 
μεταφορά στην Evolution  Power Tools. Η Evolution  Power Tools 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιδιορθώσει κατ επιλογήν ή να 
αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή με αντίστοιχο. Δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση – γραπτή ή προφορική- Για λάμες πριονιού. Σε καμία 
περίπτωση η Evolution Power Tools δεν θα είναι υπεύθυνη για την 
απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα από 
τη χρήση ή την εμπορική εκμετάλλευση ή από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. Η Evolution Power Tools δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε 
δαπάνες που θα επιβαρύνουν τέτοια προϊόντα ή συνακόλουθες βλάβες. 
Κανένας υπεύθυνος, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Evolution Power 
Tools δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει προφορικές παραστάσεις 
καταλληλότητας ή να παρακάμψει οποιουσδήποτε προηγούμενους 
όρους πώλησης και κανείς δεν θα είναι δεσμευτικός για την Evolution 
Power Tools.

Θα πρέπει να απευθύνετε τα ερωτήματά σας που συνδέονται με την 
παρούσα περιορισμένη εγγύηση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ή 
να τηλεφωνήσετε τον κατάλληλο αριθμό της Γραμμής Βοήθειας 

Εξαρτήματα –Γνήσιες Λάμες  “Evolution”
66Τ    355mm TCT Λάμα Μαλακού Χάλυβα 
80Τ    355mm TCT Αλουμίνιο/Λάμα Λεπτού Μαλακού Χάλυβα 
90Τ    355mm TCT Λάμα με Δυνατότητα Ανοξείδωτου Χάλυβα

Ειδοποίηση : Φυσιολογική φθορά και βλάβη που προκαλείται 
από κακό χειρισμό δεν καλύπτεται από την εγγύηση των 12 μηνών

EC – Declaration of  
Conformity

We, Evolution Power Tools Limited
Venture One

Longacre Close
Sheffield
S20 3FR

as the supplier of the product listed below:-

RAPTOR 355mm TCT Steel/Metal 
Cutting Chop Saw

Part Number: EVO3551/EVO3552/EVO3552EU
Voltage: 110/230v

Power: 2200W

Declare, under our sole responsibility that the equipment to which this 
document relates, is in conformity with the following standards or other 

normative documents:-
EN60335-1: 1994+A1+A2+A11-A16

EN55014-1: 2000+A1+A2
EN55014-2: 1997+A1
EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995+A1
EN61000-3-11: 2000

and thereby conforms to the protection requirements of Council Directive 
73/23/EEC amended by 93/68/EEC relating to the Low Voltage 

Directive, Council Directive 98/37/EEC relating to the Machine Directive 
and Council Directive 89/336/EEC relating to the EMC Directive, 

and is compliant with Council Directive 2002/95/EC in relation to the 
Restriction of Hazardous Substances in electrical & electronic equipment 
(RoHS). EU Directive 2002/95/EC restricts the use of the 6 substances 
below in the manufacture of specific types of electrical equipment. Whilst 
this restriction does not legally apply to components, it is recognized that 

component ‘compliance’ is relevant to many customers.

Evolution Power Tools’ definition of RoHS Compliance:
•	 The product does not contain any restricted substances in 

concentrations and applications banned by the directive
•	 and for components, the product is capable of being worked at 

the higher temperatures required by lead-free soldering.
The restricted substances and maximum allowed concentrations in 

homogenous materials are, by weight:
Lead – 0.1%

Mercury – 0.1%
PBB (Polybrominated Biphenyis) – 0.1%

PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers) – 0.1%
Hexavalent Chromium – 0.1%

Cadmium – 0.01%
Level of Sound pressure according to 86/188/EEC, 98/37/EEC & 

2000/14/EC:-

Guaranteed Sound Power Level:                                           
112.4 dB(A)

All Relevant technical documentation is held at Evolution Power Tools 
Ltd, Sheffield (UK).

Authorised by:

	 	 	         Mr Matthew J Gavins
                                           Managing Director
                 
                   1st Feb 2008
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•	 When you put the tool away, switch off the motor and ensure that 
all moving parts have come to a complete standstill.

•	 Ensure that moveable guards operate freely without jamming.
• Never use the tool without the original protection guard system. 

Do not lock the moving guard in the open position.
•	 In case of jamming, immediately switch off the tool and disconnect 

the plug.
•	 Ensure that the cutting depth adjustment, angle adjustment and 

vice mechanisms are firmly fixed whilst using the tool.
•	 Only use the flanges and washers that are supplied with the tool, 

and replace them if they become damaged or scored.
•	 Do not operate the tool under the influence of drugs, alcohol or 

medication. Keep loose items of clothing away from moving parts of 
the saw. Keep hands away from blade whilst in motion.

•	 After installing a new blade, always run the machine for 
approximately one minute before cutting. If the blade has a flaw it 
may shatter in this time, so stand away from the blade.

•	 Ensure that you use all necessary personal safety protection 
equipment and follow all safety guidelines at all times.

Machine Set Up
Power Supply
It is recommended that the 355 Raptor should be used on a separate 
power supply, and be protected by a Residual Current Device. Any 
extension cable should be no longer than 15 Metres and should be 
1.5mm2 for 240v and 2.5mm2 for 110v machines.

Changing Blades: Ensure the machine is unplugged. Undo the butterfly 
nut (fig. 1. ref. A) and rotate the blade cover. Press in the spindle lock and 
check that it is fully engaged by manually rotating the blade. Using the 
supplied 8mm Hex wrench, undo the hex bolt that secures the blade by 
turning it counter clockwise, and remove the bolt, washer, outside blade 
flange and blade. Note: Do not remove inside blade flange. Press in 
the spindle lock. Replace blade, making sure that the printed side of the 
blade is facing you then refit the outside blade flange, washer, and hex 
bolt. Turn the hex bolt clockwise to tighten. Note: Check that the spindle 
lock is fully released by manually rotating the blade before use. Rotate 
the blade cover back into position and tighten the butterfly nut. Refit the 
Hex wrench to the holder on the machine.

Adjustment Of The Cutting Depth Stop
The down stop (fig. 2. ref. A) should be adjusted so that the maximum 
cutting capacity is maintained without the blade hitting the base. Lower 
the cutter head until the arm hits the down stop. If necessary adjust the 
down stop screw and lock nut until the correct clearance is achieved. 
Tighten the lock nut to lock in position.

Adjustment Of The Cutting Angle
The vice can be adjusted from 0 to 45 degrees. Loosen the lever on 
the vice and adjust to the required cutting angle. Tighten lever to lock in 
position. 

Adjustment Of The Stationary Vice
The vice can be repositioned by removing the lever and Allen screw, and 
then sliding the fence to the desired position. Replace and tighten the 
lever and screw to lock in position.

Metal Cutting Saw Safety
Operating Advice
Always securely clamp the material to be cut in the vice. To start the tool, 
you must depress the main trigger switch to power the motor. With the 
motor head in the raised position, switch on the motor and allow to come 
up to full speed. Lower the motor head to begin cutting. When starting 
a cut take care to introduce the blade to the material slowly, using light 
pressure at first to keep blade from grabbing, and then continue with 

κεφαλή του κινητήρα στην όρθια θέση και σβήστε τον κινητήρα. 
Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό από μεταλλικό ρινίσματα, και 
άλλα θραύσματα και ρύπους.
  
Σταθεροποίηση του Υλικού Εργασίας 
Τοποθετήστε το υλικό εργασίας στη μέγκενη έτσι ώστε εάν 
προκύψει μια εμπλοκή, η λάμα να μην έχει την τάση να το 
πετάξει από τη. Στερεώστε το καλά. Οι γωνίες θα πρέπει να είναι 
σε ανάστροφη θέση έτσι ώστε το σημείο διατομής να είναι στην 
υψηλότερη θέση. Το πριόνι κόβει πιο αποτελεσματικά εάν η λάμα 
κόβει στο λεπτότερο τμήμα του υλικού (Εικόνα 3). 

Συντήρηση και Μηχανικές Βλάβες
Διατηρείτε το εργαλείο και το καλώδιό του καθαρό. Με τακτική 
αναρρόφηση η εμφύσηση αέρος να διατηρείτε το σύστημα 
εξαερισμού του κινητήρα καθαρό και επίσης να ελέγχετε την 
καλή λίπανση του μηχανήματος κάθε εβδομάδα. Αποφεύγετε 
την χρήση καθαριστικών προϊόντων στα οποία περιλαμβάνονται 
βενζίνη, τριχλωροαιθυλένιο, χλώριο και αμμωνία καθώς αυτά 
μπορεί να προκαλέσουν  ζημία στα πλαστικά μέρη. Σε περίπτωση 
μηχανικής ή ηλεκτρικής δυσλειτουργίας σβήστε αμέσως το 
εργαλείο και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Καθαρισμός του Δίσκου Ρινισμάτων 
Καθαρίζετε περιοδικά τον δίσκο ρινισμάτων αφαιρώντας τη βίδα 
(Εικόνα 2, Παραπομπή Β) και βγάζοντας τον δίσκο. Αδειάστε 
τον δίσκο σε ένα κατάλληλο δοχείο απόρριψης και στη συνέχεια 
επαναπροσαρμόστε τον δίσκο και τη βίδα κρατήματος.

Επιθεώρηση Ψήκτρας (καρβουνάκι) και Αντικατάσταση
Υπερβολικοί σπινθήρες υποδεικνύουν συνήθως την παρουσία 
ρύπων στον κινητήρα ή φθορά στα καρβουνάκια. Ελέγξατε 
τη φθορά μετά τις πρώτες 50 ώρες χρήσης και στη συνέχεια 
ανά διαλείμματα 10 ωρών χρήσης. Αντικαταστήστε τα όταν το 
πάχος τους φθάσει τα 6mm. Οι υποδοχές για τα καρβουνάκια 
βρίσκονται στο κάλυμμα του κινητήρα το ένα απέναντι στο άλλο 
και το οποίο ξεβιδώνετε για να έχετε πρόσβαση σε αυτό. Για 
οποιοδήποτε άλλο σέρβις και συντήρηση πηγαίνετε το μηχάνημα 
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Λίπανση
Τα ρουλεμάν του κινητήρα του μηχανήματός σας έχουν λιπανθεί 
στο εργοστάσιο με ικανή ποσότητα λιπαντικού ώστε να 
διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Άλλα κινητά μέρη μπορούν 
να λιπανθούν με λεπτό μηχανικό λάδι όπως κρίνετε απαραίτητο, 
Συνιστάται να πηγαίνετε το μηχάνημα στο πλησιέστερο 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο για ένα λεπτομερές καθάρισμα και λίπανση. Όλες 
οι επισκευές και το σέρβις που γίνεται από αυτά τα κέντρα είναι 
πλήρως εγγυημένα έναντι ελαττωματικών υλικών και εργασίας.
 

12 Μηνων Εγγυηση
12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ Η EVOLUTION 
POWER TOOLS ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η Evolution Power Tools, εντός δώδεκα (12) μηνών από την 
αρχική ημερομηνία αγοράς,  θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει 
οποιαδήποτε προϊόντα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά σε υλικά 
και κατασκευή. Η εγγύηση αυτή είναι άκυρη εάν το εργαλείο που 
επιστραφεί έχει χρησιμοποιηθεί για να κόψει υλικά πέρα από τα 
υποδεικνυόμενα στο Εγχειρίδιο Οδηγιών ή εάν το πριόνι έχει υποστεί 
βλάβη από ατύχημα, αμέλεια, ή μη σωστό σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν 
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και να προστατεύεται από μια Συσκευή Διαφυγής (Ρελέ 
Διαφυγής). Οποιοδήποτε καλώδιο επέκτασης δεν θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο των 15 μέτρων και θα πρέπει να είναι διατομής 
2 Χ 1,5mm για 240V.
 
Αλλαγή Λαμών 
Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης (φις) του μηχανήματος 
είναι αποσυνδεδεμένος. Χαλαρώστε το φτερωτό περικόχλιο 
(πεταλούδα) (σχήμα 1 αναφ. Α) και περιστρέψατε το κάλυμμα 
λάμας. Πιέστε το ατρακτοειδές κλείστρο και ελέγξατε εάν 
έχει εφαρμόσει πλήρως, περιστρέφοντας με το χέρι την λάμα. 
Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξάγωνο γαλλικό κλειδί των 
8mm ξεβιδώστε το εξάγωνο μπουλόνι (παξιμάδι) που στερεώνει 
τη λάμα περιστρέφοντας αριστερόστροφα και αφαιρέστε το 
μπουλόνι, τη ροδέλα, την εξωτερική φλάντζα της λάμας και τη 
λάμα. Σημείωση: Μην αφαιρείτε την εσωτερική φλάντζα. Πιέστε 
το ατρακτοειδές κλείστρο. Αντικαταστήστε τη λάμα, αφού πρώτα 
βεβαιωθείτε ότι η τυπωμένη πλευρά της λάμας βλέπει προς εσάς, 
και μετά επανατοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα της λάμας, 
την ροδέλα και το εξάγωνο μπουλόνι. Περιστρέφετε το εξάγωνο 
μπουλόνι δεξιόστροφα για να σφίξει. Σημείωση: Ελέγξατε 
ότι το ατρακτοειδές κλείστρο είναι τελείως απελευθερωμένο, 
περιστρέφοντας με το χέρι τη λάμα πριν χρησιμοποιηθεί. 
Περιστρέψτε το κάλυμμα λάμας πίσω στη θέση του και σφίξτε 
την πεταλούδα. Επαναπροσαρμόστε το εξάγωνο γαλλικό κλειδί 
στην υποδοχή του επί του μηχανήματος.   

Ρύθμιση του Στοπ στο Βάθος  Κοπής
Το καθοδικό στοπ (Εικόνα 2 Παραπομπή Α) θα πρέπει να 
ρυθμίζεται έτσι ώστε η μέγιστη ικανότητα κοπής να διατηρείται 
χωρίς η λάμα να χτυπά στη βάση. Χαμηλώστε την κεφαλή της 
κοπής έως ότου ο βραχίονας χτυπήσει το καθοδικό στοπ. Εάν 
είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη βίδα του καθοδικού στοπ και το 
παξιμάδι έως ότου επιτευχθεί η σωστή απόσταση διαχωρισμού. 
Σφίξτε το παξιμάδι για να σταθεροποιήσετε τη βίδα στη θέση 
της. 

Ρύθμιση της γωνίας κοπής
Η μέγκενη μπορεί να ρυθμιστεί από τις 00 έως 450 . Χαλαρώστε 
την λαβή και ρυθμίστε στην επιθυμητή γωνία κοπής. Σφίξτε τη 
λαβή για να κλειδώσει στη θέση της. 

Ρύθμιση της Σταθερής Μέγκενης 
Η μέγγενη μπορεί να επανατοποθετηθεί αφαιρώντας την λαβή και 
τη βίδα, και στη συνέχεια ολισθαίνοντας το πλέγμα προστασίας 
στην επιθυμητή θέση. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τη λαβή και 
βιδώστε για κλειδώσει στη θέση της.

Ασφάλεια του Πριονιού στη Μεταλλική Κοπή 
Συμβουλές Χειρισμού
Πάντοτε να σταθεροποιείτε καλά το υλικό προς κοπή επί της 
μέγκενης. Για να αρχίσετε τη λειτουργία του εργαλείου, θα 
πρέπει να πιέσετε τον κύριο, δίκην σκανδάλης, διακόπτη για 
να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα. Με την κεφαλή του κινητήρα 
στην ανυψωμένη θέση, ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να 
αποκτήσει την μέγιστη ταχύτητά του. Κατεβάστε την κεφαλή 
του κινητήρα για να αρχίσετε την κοπή. Όταν αρχίζετε μια 
κοπή, φροντίστε να εισάγετε τη λάμα στο υλικό αργά, κάνοντας 
χρήση ελαφράς πίεσης αρχικά, για να αποτρέψετε τη λάμα από 
το να «αρπάξει» και μετά συνεχίστε με φυσιολογική πίεση. 
Μην πιέζετε έντονα το εργαλείο –αφήστε την ταχύτητα της 
λάμας του πριονιού να κάνει τη δουλειά. Η απόδοση κοπής δεν 
θα βελτιωθεί με την εφαρμογή περισσότερης πίεσης επί του 
εργαλείου, και η διάρκεια ζωής της λάμας και του κινητήρα θα 
μειωθούν. Εφαρμόστε λιγότερη πίεση καθώς η λάμα εξέρχεται 
μέσω του υλικού. Με την ολοκλήρωση της κοπής, επιστρέψτε την 

normal pressure. Do not force the tool – let the speed of the saw blade 
do the work. Cutting performance will not improve by applying more 
pressure on the tool, and blade and motor life will be reduced. Use less 
pressure as the blade exits through the material. On completion of the 
cut, return the motor head to its upright position and switch off the power. 
Keep the tool clean of metal chips and other dirt and debris.

Work piece Clamping
Position the work piece in the vice so that if a jam occurs, the blade will 
not tend to throw it from the vice. Clamp it securely. Angles should be in 
an inverted position so that the point of the section is uppermost. The 
saw cuts most efficiently if the blade is cutting the thinnest section of the 
material (fig. 3).

Maintenance And Troubleshooting
Keep tool and cord clean. Regularly vacuum or blow out the motor unit to 
keep its ventilation clear, also check that the machine is well lubricated. 
Inspect weekly. Avoid using cleaning products, which include benzene, 
trichloroethelene, chloride, and ammonia as these can damage plastic 
parts. In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch 
off the tool and disconnect the plug.

Cleaning Chipping Tray
Periodically clean out the chipping tray by removing the screw (fig. 2. 
ref. B) and removing the tray. Empty the tray into a suitable disposal 
container then refit the tray and retaining screw.

Brush Inspection And Replacement
Excessive sparking may indicate the presence of dirt in the motor or 
worn out carbon brushes. Check for wear after the first 50 hours of use 
and then at 10 hours use intervals. Replace when they reach 6mm. The 
brush holders are located on the motor housing opposite each other 
and unscrew to allow access to the brushes. For all other service and 
maintenance, take the machine to an authorised service centre after 
typically 60 cutting hours, dependent upon the type of workload it has 
endured.

Lubrication
Your machines motor bearings are lubricated at the factory with sufficient 
lubricant to last for the lifetime of the unit under normal operating 
conditions. Other movable parts can be lubricated with light machine 
oil as necessary. It is recommended that the machine be taken to the 
nearest SERVICE CENTER or HiTech USA, Iowa, if in the USA, at least 
once a year for a thorough cleaning and lubrication. All repairs and 
servicing made by these centres are fully guaranteed against defective 
materials and workmanship.

12 Months Warranty
12 MONTH LIMITED WARRANTY. EVOLUTION POWER TOOLS RESERVES 
THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS AND MODIFICATIONS TO DESIGN 
WITHOUT PRIOR NOTICE.

Evolution Power Tools will, within twelve (12) months from the original date 
of purchase, repair or replace any goods found to be defective in materials 
or workmanship, provided the product warranty registration card has been 
returned to Evolution Power Tools. This warranty is void if the tool being 
returned has been used to cut materials beyond the recommendations in 
the Instruction Manual or if the saw has been damaged by accident, neglect, 
or improper service. This warranty does not apply to machines and / or 
components which have been altered, changed, or modified in any way, 
or subjected to use beyond recommended capacities and specifications. 
Electrical components are subject to respective manufacturers’ warranties.  
All goods returned defective shall be returned prepaid freight to Evolution 
Power Tools. Evolution Power Tools reserves the right to optionally 
repair or replace it with the same or equivalent item. There is no warranty 
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– written or verbal – for saw blades.  In no event shall Evolution Power 
Tools be liable for loss or damage resulting directly or indirectly from the 
use or merchandise or from any other cause.  Evolution Power Tools is not 
liable for any costs incurred on such goods or consequential damages.  No 
officer, employee or agent of Evolution Power Tools is authorised to make 
oral representations of fitness or to waive any of the foregoing terms of 
sale and none shall be binding on Evolution Power Tools.

Questions relating to this limited warranty should be directed to the company’s 
head office, or call the appropriate Helpline number.

Accessories – Genuine Evolution Technology Blades
66T            355mm TCT Mild Steel Blade
80T            355mm TCT Aluminium / Thin Mild Steel Blade
90T            355mm TCT Stainless Steel Capable Blade

Notice: Fair wear and tear and damage caused by misuse is not 
covered under the 12-Month guarantee.

 Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα καλώδιο και φις 
εγκεκριμένα από το κράτος όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
Ο αγωγός με χρώμα πράσινο-κίτρινο στο καλώδιο αποτελεί 
την γείωση/έδαφος, και ποτέ να μην τον συνδέετε με ένα 
ηλεκτροφόρο ακροδέκτη.

•  Να βγάλετε το φις από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε 
τη λάμα, κάνετε ρυθμίσεις ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία 
συντήρησης.

•  Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις γνήσιες λάμες 
EVOLUTION.

•  Επιθεωρήστε το μηχάνημα και τη λάμα πριν από κάθε χρήση 
και να μην χρησιμοποιείτε τρυπάνια που έχουν στραβώσει. 
έχουν ρωγμές, έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί άλλη βλάβη.

•  Βεβαιωθείτε ότι η λάμα είναι σωστά προσαρτημένη και μην 
την σταματάτε με το χέρι.

• Να χρησιμοποιείτε λάμες που είναι βαθμολογημένες από 
1500rpm (περιστροφές ανά λεπτό) και πάνω.

•   Πάντοτε να κρατάτε το καλώδιο μακριά από τα 
μετακινούμενα μέρη του εργαλείου

•  Όταν αφήνετε το εργαλείο, να σβήνετε τον κινητήρα και να 
 έχετε βεβαιωθεί ότι όλα τα εν κινήσει τμήματα έχουν τελείως 

σταματήσει.
•   Βεβαιωθείτε ότι οι κινούμενοι προφυλακτήρες λειτουργούν 

ελεύθερα χωρίς «κολλήματα» 
•   Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς το γνήσιο 

προστατευτικό του σύστημα. Μην ασφαλίζετε τον κινούμενο 
προφυλακτήρα στην ανοικτή θέση.

•   Στην περίπτωση κολλήματος σβήστε αμέσως το εργαλείο και 
αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

•   



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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Operating Instructions
Important

Please read these operating and safety instructions carefully and 
completely. For your own safety, before using this equipment 

check that the voltage is correct and that all handles and parts are 
firmly secured. If you are uncertain about any aspect of using this 

equipment contact your distributor.

Please Keep These Instructions

Model EVO355 Raptor Specifications
Motor (230v or 115v ~ 50/60 Hz) (Watts):            2200
RPM No Load (Speed 1) (min-1):            1450
Recommended Maximum Duty Cycle (Minutes):               30
Sound Power Level (Under Load) (dB(A)):           112.4
Vibration Level (No Load) (ms2)             1.39
Weight (Kg):                  23
Max Dimensions (Raised) (mm):   H 575  W 355  D 600
Maximum Box Cut Capacity 900 

Square (mm):      120 x 120
Rectangle (mm):        95 x 180
Round (mm):                130
Wood (mm):      125 x 175    
Maximum Box Cut Capacity 450

Square (mm):          89 x 89
Rectangle (mm):        78 x 110
Round (mm):                105
Wood (mm):      125 x 125      
Blade Dimensions
Maximum Diameter (mm):               355
Bore Diameter (mm):              25.4
Thickness (mm):                 2.4

Standard Equipment Supplied With Unit: 1 Jig Plate, 1 8mm Hex Wrench, 1 
Operating Instructions.

Ear and Eye protection MUST be worn whilst operating this 
equipment. Do NOT touch the blade whilst it is in motion. Always 

follow the Personal Protection Equipment (PPE) recommendations 
whilst operating this tool.

This machine is designed specifically for cutting steel & other materials 
using the appropriate TCT (Tungsten Carbide Tipped) blades. It should 
NOT be modified and / or used for any application other than for which it 
was intended, including powering other equipment.

Ensure that the total work area can be viewed from the operating position. 
Use barriers to keep people away. Do not operate the tool in explosive 
environments – power tools create sparks that may ignite flammable 
materials or gases. Do not operate the tool in damp or wet conditions or 
areas, as electric shocks may result. Always use both hands to operate 
the tool. Always ensure that the material you are working on is securely 
clamped. 

•	 This tool is equipped with an approved cord and plug for its intended 
Country of use. The green and yellow conductor in the cord is the 
earth / ground wire, never connect this to a live terminal.

•	 Remove plug from power supply before replacement of the blade, 
making adjustments or other maintenance work. 

•	 We recommend the use of genuine Evolution brand blades.
•	 Inspect the machine and blade before each use and do not use 

deformed, cracked, worn or otherwise damaged blades.
•	 Ensure the blade is correctly mounted and do not stop by hand.
•	 Only use blades rated at 1500rpm or higher.  
•	 Always keep the power cord away from moving parts of the tool.
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