
Batterij-aangedreven gipsplaatlaadpomp

POWERFILL™

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL

COMFORT GEDURENDE DE HELE DAG:
Bewaar uw focus en energie voor de afwerking zonder vermoeid te raken 
en vermijd langetermijnblessures door handmatige pompen

DAGELIJKSE PRODUCTIVITEIT:
Bespaar tijd door al uw afwerkingsgereedschap met één druk op de knop te vullen  
en dat elke dag, de hele dag door

VEELZIJDIGHEID:
Compatibel met afwerkingsgereedschap en containers van alle merken

Textuur gipsplaattoepassingen



 

POWERFILL ONTDEK DE VOORDELEN

EERSTE BATTERIJ-
AANGEDREVEN LAADPOMP 
VOOR GIPSPLAAT
Ontdek de eerste batterij-aangedreven 

snoerloze laadpomp. De pomp is ontworpen 

om alle handmatige of automatische taping- 

en afwerkingsgereedschappen gemakkelijk 

te vullen. Terwijl de pomp uw gereedschap 

automatisch vult, kunt u zich concentreren op het 

afwerken en bovendien raakt u minder vermoeid. 

Dit stelt u in staat om tegelijkertijd meer af te 

werken. De volgende stap is het opschalen van 

uw bedrijf voor meer en grotere klussen!

POWERFILL  I  MAAKT UW KLUS ZOVEEL GEMAKKELIJKER!

- Inclusief duurzame PowerStrokeTM-pomp
- Componenten van hoge kwaliteit
- Gereedschapsloos ontwerp

Vult in een handomdraai  
 al uw taping- en  
  afwerkingsgereedschap

Mud pan Spaarbord Banjo Flat box Automatische taper
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Verminder vermoeidheid en rug- en spierblessures
Pomp nooit meer met de hand!

CONSTANT DEBIET, ELKE DAG,  
DE HELE DAG DOOR

SNELLER

Ga voor simpel en houd zeeën van tijd over

Betere uitvoer en afwerkingskwaliteit

Neem een pauze, PowerFill klaart de klus!

Verhoog uw winst, verhoog uw productie!

Soepelere afwerking; neem meer en grotere klussen aan

Gebruik een batterij-aangedreven pomp waarmee u sneller en gemakkelijker werkt.

VULT ELK GEREEDSCHAP VAN ELK MERK

GEMAKKELIJKER DRAAGBAAR

• Uitgebalanceerde, dubbelwerkende uitvoer voor de soepelste 
materiaalafgifte en maximale efficiëntie

• Gemakkelijk programmeerbaar om gereedschap automatisch 
met precisie bij te vullen

• Inlaatfilter heeft 25% meer filteroppervlak dan handpompen

• Werk sneller en verkort laadtijden
• Verpompt constant tot 13 liter per minuut
• Batterij is binnen 35 minuten opgeladen, 

iedere lading is goed voor 200 liter 
pompen

Vergeet eindeloos bukken en vermoeiend handmatig 
pompen

• Dankzij het ergonomische ontwerp van PowerFill kunt u staand pompen  
en vullen

• Het zwanenhalstoebehoren maakt het vullen van uw gereedschap een fluitje  
van een cent

• Volledig draaibaar. Plaats boven de emmer om druppelen te voorkomen
• Bediening met de linker- of rechterhand
• Verstelbaar op elke emmerhoogte

• Compatibel met alle merken gereedschappen voor automatische 
taping en afwerking en containers

• Perfect om materiaal over te brengen naar mud pans, 
spaarborden, banjo’s, pistolen met materiaalhouders, ...

• Gebruik de eenvoudige reinigingsstand 
voor een soepele reiniging

• Pomp met één druk op de knop:  
activeer de pomp door simpelweg op  
de knop te drukken

• Geniet van handsfree bulkoverdracht

• Lichtgewicht, compact ontwerp
• Afneembare powerhead, geen 

gereedschap nodig
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VERANDERT UW MANIER VAN WERKEN
VOORGOED

ERGONOMISCHE Hi-RISE-VULBUIS
• U kunt rechtop staan terwijl u het 

gereedschap vult, waardoor uw rug wordt 
beschermd en u niet vermoeid raakt

• De buis kan worden gedraaid om de 
uitlaat in de gewenste positie te plaatsen, 
ook boven de emmer om ruimte te 
besparen en druppels op te vangen

• Inclusief vulhulpstukken voor angle en 
flat boxes

• Dankzij de ProConnect™-fitting kunt 
u binnen enkele seconden en zonder 
gereedschap de powerhead van de 
pomp halen om hem op te bergen of 
gemakkelijk schoon te maken.

• PowerFill is geschikt voor zowel rechts- 
als linkshandige bediening

DRAAGBAAR MET 
VERWIJDERBARE POWERHEAD

• Vermijd vermoeidheid en blessures door 
te pompen met één druk op de knop

• SmartControl™ Pro biedt 
precisievultechnologie voor het 
automatisch bijvullen van gereedschap  
tot het vooraf ingestelde niveau

• Kies de handsfree continue-
werkingsmodus voor het overbrengen  
van bulkmateriaal of zelfreiniging

EENVOUDIG TE BEDIENEN, 
NAUWKEURIGE VULLING

GELIJKSTROOMMOTOR  
ZONDER KOOLSTOFBORSTELS  
MET VARIABELE SNELHEID
• Met ProControl-debietaanpassing kunt u 

op elke snelheid werken met totale controle 
over het uitvoermateriaal

VERSTELBARE STABILISATIEPOOT
• Geen gereedschap nodig om aan te passen, 

past op de meeste emmers en containers
• De extra grote voetbeugel en stabilisatorarm 

houden de pomp op zijn plaats op de emmer

AANGEDREVEN DOOR  
EEN DEWALT-BATTERIJ
• Geschikt voor elke 18V MAX Lithium-ion 

DEWALT®-batterij
• Pompt tot 200 liter per lading voor gebruik 

gedurende de hele dag

DUURZAME POWERSTROKE-POMP
• Pompt elke dag tot 13 lpm met een 

constante snelheid
• Gereedschapsloos verwijderen van 

pompcilinder, inlaat en filter voor snelle 
toegang en reiniging

• De PowerStroke-pomp is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium en roestvrij staal 
en is vrijwel onderhoudsvrij

OCTROOI AANGEVRAAGD

Houd de Programma-knop 
ingedrukt tot het lampje knippert

PROGRAMMA IN 3  
EENVOUDIGE STAPPEN

Druk op de Pomp-knop en  
vul tot het gewenste niveau

Druk op de Programma-knop  
om de instelling op te slaan

• Vul uw gereedschap, bakken of spaarborden tot  
het vooraf ingestelde niveau met één druk op de knop

• Nauwkeurigheid tot op 7 gr bij elke vulling, ongeacht  
de batterijstatus of pompsnelheid

• De handsfree, continue-pompmodus is perfect voor 
het laden of lossen van bulkcontainers en voor uiterst 
eenvoudige reiniging: gewoon laten draaien!

• Verhoogt de algehele productiviteit, zodat u meer  
gedaan krijgt!

AUTOMATISCH VULLEN MET PRECISIEVULLING
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KIES DE JUISTE SERIE
VOOR UW BEDRIJF

RESIDENTIËLE EN VERBOUWINGSAANNEMERS

GROTE RESIDENTIËLE EN COMMERCIËLE AANNEMERS

• Dagelijkse afwerkingstaken
• Middelgrote tot grote klussen
• Functies nodig om de productiviteit te verhogen

KENMERKEN STANDARD-SERIE:
• SmartControl met variabele snelheidsregeling van de motor
• PowerStroke-pomp met een 4x langere levensduur
• ProConnect
• Standaard horizontale boxvuller
• DeWalt® 18V-lithiumionbatterij
• DeWalt®-lader
• Verstelbare stabilisatiepoot

• SmartControl Pro met programmeerbare precisievulling
-  Vult gereedschap automatisch tot het vooraf ingestelde niveau voor een hogere productiviteit
-  Continue-werkingsmodus voor bulkoverdracht en gemakkelijker handsfree reinigen

• Hi-Rise-vulbuis met boxvuller
-  Vermindert vermoeidheid en blessures door buigen
-  Kan naar de gewenste positie worden gedraaid. Perfect voor krappe ruimtes zoals bij 

schaarliften en positionering van de uitlaat over de emmer
•  Het Pro XL-toestel heeft een langere PowerStroke-pomp waardoor emmers van 115 liter kunnen 

worden gebruikt

INCLUSIEF ALLE STANDARD-KENMERKEN PLUS
EXCLUSIEVE PRO SERIE-KENMERKEN:

PowerFill 3.5 is ontworpen om uw werk gemakkelijker, sneller en productiever te maken. Of u nu op zoek bent  

naar de alledaagse betrouwbaarheid van onze Standard-serie of naar de meer ergonomische en productieve Pro-serie, 

Graco biedt de ideale pomp die aan uw specifieke behoeften voldoet.

• Periodieke afwerkingstaken
• Klussen zijn vaak kleiner
• Geen extra functies nodig

STANDARD-serie

PRO-serie

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID

WERK SLIMMER, WERK SNELLER AF
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Het afwerken van gipsplaat kan handmatig of automatisch worden 
gedaan. Als u uw snelheid wilt verhogen, uw bedrijf een boost wilt geven 
of minder vermoeid wilt raken, bekijk dan onze robuuste oplossingen. 
Graco heeft het juiste gereedschap voor alle kwaliteitsniveaus 
(Q-niveaus).

• Prosurface-afstrijkmessen voor handmatige afwerking
• De eerste batterij-aangedreven PowerFill-laadpomp
• Verbeter de prestaties met een continu-debietsysteem
• Perfecte deklaag met HD 3-in-1 airless-spuittoestellen

UW VAARDIGHEDEN, ONZE OPLOSSINGEN,  
PROBLEEMLOOS WERKEN

Gipsplaatafwerking
Uw vaardigheden

Onze oplossingen
Probleemloos werken

De 4 kwaliteitsniveaus van gipsplaatafwerking

ONS PRODUCTASSORTIMENT  
VOOR GIPSPLAATAFWERKING

Gevoegd 
gipsplaat- 
oppervlak

Zo glad mogelijk 
gipsplaat- 
oppervlak

Extra glad 
gipsplaat- 
oppervlak

Gipsplaat  
met deklaag

AutomatischHandmatig (Half)automatisch

Ga voor meer informatie naar graco.com/drywall

Onze handmatige tot (half)automatische oplossingen

Bekijk onze reeks oplossingen om uw gereedschapsset voor de afwerking van gipsplaat aan te vullen met 

robuuste en duurzame producten. Deze zijn ontworpen om uw werkzaamheden rondom gipsplaatafwerking 

gemakkelijker en winstgevender te maken.

Voor afwerking zonder 
decoratieve eisen

➜  Vul de voegen en zichtbare 
bevestigingen met voegmiddel

➜  Breng papierband op voegen 
aan

➜  Verwijder overtollig voegmiddel

Voor een zo glad 
mogelijk oppervlak

➜  Breng voegmiddel aan boven 
op Q1

➜  Maak een naadloze overgang 
tussen voeg en oppervlak

➜  Schuur

Wanneer hoge eisen 
worden gesteld aan  
het zichtbare oppervlak

➜  Breng een dun laagje 
voegmiddel aan op de 
gipsplaat boven op Q2

➜  Breng poriënvulling aan over 
het volledige oppervlak

➜  Schuur

Voor de beste afwerking

➜  Breng ±1 mm deklaag aan 
over het volledige oppervlak
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WAT AANNEMERS ZEGGEN

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving

18D159 35 cm Hi-Rise-vulbuis complete set (inclusief Pro-uitlaat en boxvuller)

18D160 58 cm Hi-Rise-vulbuis complete set (inclusief Pro-uitlaat en boxvuller)

18D164 35 cm Hi-Rise-vulbuis en boxvulset (exclusief Pro-uitlaat)

18D165 58 cm Hi-Rise-vulbuis en boxvulset (exclusief Pro-uitlaat)

18D161 Taper-zwanenhals-vulbuis complete set (19 l, inclusief Pro-uitlaat)

18D162 XL taper-zwanenhals-vulbuis complete set (115 l, inclusief Pro-uitlaat, alleen Pro XL-versie)

18D086 Set met alleen taper-zwanenhals-vulbuis (19 l, exclusief Pro-uitlaat)

18D103 Set met alleen XL taper-zwanenhals-vulbuis (115 l, exclusief Pro-uitlaat, alleen Pro XL-versie)

18D168 Standaard horizontale uitlaat met boxvuller

18D169 Boxvullerset 

18D163 Pro-uitlaat-kniestukset (vereist om de Hi-Rise-buis en zwanenhals te monteren)

18D166 XL-pompombouwset (inclusief XL verstelbare voet, XL-pompcilinderbehuizing en pompstang met bovenzuiger)

18D167 Reinigingsslang spoelset (inclusief uitlaatfitting, slang, 2 reinigingskogels)

248515 Sponsbal schoonmaakset (5 stuks, 30 mm)

18D170 Inlaatfilterset, 10 mesh

17P560 DeWalt 18V Max-lithiumionlader

17P557 DeWalt 18V Max-lithiumionbatterij

HAAL HET BESTE UIT UW APPARATUUR

"Het vullen van de taper kan erg lastig of vrijwel onmogelijk 
zijn. De PowerFill maakt dit proces een stuk eenvoudiger!"

PIOTR (POL)

"Het is een perfecte aanvulling  
op het CFS-systeem van Graco,  

omdat het al mijn gereedschappen  
van verschillende merken  

snel en gemakkelijk vult  
met de precisievultechnologie,  

wat me veel tijd bespaart!"

AURILIO (DE)



POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 
STANDARD PRO PRO XL

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

POWERFILL

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 http://www.graco.com

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

Modelnaam:

SPECIFICATIES

Artikelnummers: EU - 230V 26B435 26B436 26B437

Artikelnummers: VK - 230V 26B536 26B537 26B538

Max. debiet - l/min (gpm) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

motor DC zonder koolstofborstels DC zonder koolstofborstels DC zonder koolstofborstels

Gewicht - kg (lbs) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

KENMERKEN

SmartControl Pro Pro

Precisievultechnologie

Continue werking

Snelheidsschakelaar ProControl™ ProControl™ ProControl™

PowerStroke-pomp

ProConnect

Gereedschapsloos ontwerp

Verstelbare stabilisatiepoot

Emmersteun Verstelbaar tot 20 l
(18-38 cm bereik)

Verstelbaar tot 20 l
(18-38 cm bereik)

Verstelbaar van 20 l tot 115 l 
(18-71 cm bereik)

SAMENSTELLING

Vuller* Standaard horizontaal Hi-Rise-vulbuis (35 cm) Hi-Rise-vulbuis (35 cm)

Aansluitingen
Flat box, corner/angle box, 

nail spotter, samengestelde buis
Flat box, corner/angle box, 

nail spotter, samengestelde buis
Flat box, corner/angle box, 

nail spotter, samengestelde buis

Inlaatfilter (mesh) Gereedschapsloos 10 mesh Gereedschapsloos 10 mesh Gereedschapsloos 10 mesh

Voeding 18V DEWALT® -batterij** 18V DEWALT® -batterij** 18V DEWALT® -batterij**

Batterijlader

Bij elke Graco-aankoop  
geniet u van klantenservice  
van het hoogste niveau.

©2019 Graco Distribution BV  300795NL  Rev. B  10/21  Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaren.
Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

* De zwanenhalsverbinding is een optioneel toebehoren.
** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.

Batterij-aangedreven gipsplaatlaadpomp
voor textuur gipsplaattoepassingen

Technische specificaties


