
Batteridreven sparkelpumpe for gipsplater

POWERFILL™

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

REDUSERT BELASTNING HELE DAGEN:
Fokuser på sparklingen uten å bli sliten eller 
pådra deg langtidsskader ved bruk av en manuell pumpe.

PRODUKTIVITET HVER DAG:
Spar tid ved å fylle alle sparkelverktøy enkelt og  
jevnt med ett trykk - hele dagen, hver dag

ALLSIDIGHET:
Kompatibel med alle typer sparkelverktøy og beholdere

Sparkling av gipsplater



 

POWERFILL FORDELER

DEN FØRSTE BATTERIDREVNE 
SPARKELPUMPEN  
FOR GIPSPLATER
Oppdag bransjens første batteridrevne 

sparkelpumpe. Beregnet for enkel fylling av  

alle manuelle/automatiske sparkelbokser.  

Mens pumpen fyller boksene automatisk,  

kan du fokusere på arbeidet uten å slite deg ut. 

Du jobber mer effektiv og klarer mer på samme 

tid. Dette gir rom for å ekspandere og ta flere 

og større jobber!

POWERFILL  I  GJØR JOBBEN DIN SÅ MYE LETTERE!

• Med slitesterk PowerStrokeTM-pumpe 
• Komponenter av høy kvalitet
• Verktøyløs design

Fyller alle dine 
sparkelverktøy på rekordtid

Sparkelform Sparkelbrett Banjo Sparkelboks Automatisk taper
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Reduserer utmattelse, rygg- og muskelskader
Ingen pumping for hånd lenger!

SAMME OUTPUT HELE DAGEN, HVER DAG

RASKERE

Spar masse tid, gjør det enkelt

Høyere effektivitet og bedre resultat

Ta en pause, mens PowerFill gjør jobben!

Øk bidraget, utvid virksomheten din!

Lever jevnere finish og ta på deg flere og større jobber

Bruk en batteridreven pumpe som gjør jobben raskere og enklere.

KOMPATIBEL MED ALLE BOKSER OG MERKER

ENKLERE BÆRBAR

• Kontrollert, dobbeltvirkende pumpe for ekstremt jevn materialflyt 
og maksimal effektivitet

• Lett å programmere for automatisk etterfylling av verktøy og 
samtidig veldig nøyaktig

• Innløpsfilteret har 25 % større filterområde enn manuelle pumper

• Jobb raskere og reduser fylletiden
• Pumper stabilt opptil 13 liter per minutt
• Batteriet lades på 35 minutter,  

klarer opptil 200 liter per lading

Glem foroverbøyd og anstrengende pumping for hånd

• PowerFill sitt ergonomiske design sørger for at du står rett når du fyller sparkel
• Med svanehalsen fyller du sparkelverktøyet på rekordtid
• Fullt roterbar. Plasseres over spannet for å unngå drypping
• Venstre- eller høyrehåndsbruk
• Justerbar for alle spannhøyder

• Kompatibel med alle merker av ATF-verktøy (automatisk taping 
og finish) og beholdere

• Perfekt for overføring av materialer til sparkelform, sparkelbrett, 
banjoer, hopperpistoler, ...

• Med enkel og effektiv rengjøringsmodus
• Pumpen betjenes med ett knappetrykk
• Programmerbar vaskefunksjon/materialflyt

• Enkelt og kompakt design
• Avtakbar pumpedel, ingen verktøy 

nødvendig
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ENDRER MÅTEN DU JOBBER  
PÅ FOR ALLTID

ERGONOMISK HI-RISE FYLLRØR
• Sørger for at du står oppreist mens  

du fyller bokser. Dette sparer ryggen din 
og forhindrer muskeltretthet

• Røret roterer for å posisjonere 
munnstykket der du vil ha det, også over 
bøtten. Sparer plass og forhindrer søl

• Inkludert fylleutstyr for vinkel og 
sparkelbrett

• Fjern pumpedelen uten verktøy og  
i løpet av noen sekunder for oppbevaring 
eller enkel rengjøring, takket være 
ProConnect™-koblingen

• PowerFill er egnet for både høyre- eller 
venstrehåndsbruk

BÆRBAR MED 
AVTAKBAR PUMPEDEL

• Start og stopp med én knapp - spar krefter 
og forebygg skader

• SmartControl™ Pro har 
presisjonsfylleteknologi for automatisk 
fylling av verktøy til forhåndsinnstilt 
mengde

• Med funksjon for kontinuerlig drift 
til pumping av store mengder eller 
selvrengjøring

ENKEL BETJENING OG 
NØYAKTIG FYLLING

BØRSTELØS DC-MOTOR  
MED VARIABEL HASTIGHET
• ProControl flytjustering lar deg jobbe så 

fort du vil og gir deg kontroll over hvor mye 
sparkel som går ut

JUSTERBAR STABILISERINGSFOT
• Ingen verktøy nødvendig for tilpasning  

til de fleste bøtter og beholdere
• Stor fot og stabilisatorarm holder pumpen 

trygt på plass

BATTERI LEVERT AV DEWALT
• Kompatibel med alle 18V MAX DEWALT® 

litiumionbatterier
• Pumper opptil 200 liter per batterilading - 

nok til hele arbeidsdagen

SLITESTERK POWERSTROKE-
PUMPE
• Pumper inntil 13 liter per minutt med 

konstant hastighet
• Pumpesylinder, inntak og filter demonteres 

uten verktøy for hurtigtilgang og rengjøring
• PowerStroke-pumpen er laget av eloksert 

aluminium og rustfritt stål og er praktisk talt 
vedlikeholdsfri

PATENT PENDING

Trykk og hold programmer- 
knappen inntil lyset blinker

PROGRAMMERING I 3 ENKLE TRINN

Trykk pumpeknappen  
og fyll til ønsket nivå

Trykk programmerknappen  
for å lagre innstillingen

• Fyll dine verktøy og bokser til forhåndsinnstilt mengde 
med ett trykk

• Nøyaktighet på inntil 7 gram per fylling, uavhengig av 
ladeprosent og pumpehastighet

• Programmerbar funksjon for kontinuerlig drift til pumping 
av store mengder eller selvrengjøring - bare la den stå på!

• Øker den produktiviteten, slik at du får gjort mer!

AUTOMATISK FYLLING MED PRESISJONSTEKNOLOGI
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VELG RIKTIG MODELLSERIE
TIL DITT FORMÅL

BOLIG- OG RENOVERINGSENTREPRENØR

PROFESJONELLE BOLIGENTREPRENØRER OG KOMMERSIELLE 
ENTREPRENØRER

• Daglige sparkeljobber
• Mellomstore til store jobber
• Trenger flere funksjoner og økt produktivitet

STANDARDSERIENS FUNKSJONER:
• SmartControl med variabel hastighet på motorstyring
• PowerStroke-pumpe med 4x levetid
• ProConnect
• Standard horisontal boksfyller
• DeWalt® 18V litiumionbatteri
• DeWalt®-lader
• Justerbar stabiliseringsfot

• SmartControl Pro med programmerbar presisjonsfylling
- Fyller verktøy automatisk til forhåndsinnstilt nivå for økt produktivitet
- Kontinuerlig driftsmodus til pumping av store mengder og enkel rengjøring

• Hi-Rise fyllerør med boksfyller
- Forebygger tretthet og skader i forbindelse med verktøyfylling
-  Roterer til posisjonen du ønsker. Perfekt for trange områder som sakselifter 

eller situasjoner hvor inntaket må plasseres over bøtten
• Pro XL-modellen har en lengre PowerStroke-pumpe til bruk av opptil  

115 ltr-beholdere

INKLUDERER ALLE STANDARD-FUNKSJONER SAMT -
EKSKLUSIVE FUNSKJONER FOR PRO-SERIEN:

PowerFill 3.5 er laget for å gjøre jobben din enklere, raskere og mer produktiv. Enten du er på utkikk etter pålitelighet 

i hverdagen med våre standardserier, eller den mer ergonomiske og produktive Pro-Serien, kan Graco tilby den ideelle 

pumpen som imøtekommer dine spesifikke behov.

• Sporadiske sparkeljobber
• Ofte mindre jobber
• Ikke behov for ekstra funksjoner

STANDARD -serien

PRO -serien

PÅLITELIGHET HVER DAG

JOBB SMARTERE, BLI FERDIG RASKERE
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Sparkling av gipsplater kan gjøres manuelt eller automatisk.  
Våre løsninger hjelper deg med å jobbe raskere, øke lønnsomheten til 
din bedrift og unngå jobbrelaterte slitasjeskader. Graco har det riktige 
verktøyet for alle kvalitetsnivåer (Q-nivåer).

• Prosurface (bred-)sparkler for manuell sparkling
• PowerFill er bransjens første batteridrevne sparkelpumpe
• Oppgrader til et Continuous Flow System
• Med Graco’s sparkelsprøyter får du perfekt tynne lag

DIN KUNNSKAP, VÅRE LØSNINGER,  
PROBLEMFRI JOBB

Sparkling av gipsplater
Din kunnskap

Våre løsninger
Problemfri jobb

De 4 kvalitetsnivåene for sparkling av gipsplater

VÅRT PRODUKTSPEKTER  
FOR SPARKLING AV GIPSPLATER

Gipsoverflate  
med fug

Gipsoverflate med 
minimumskrav til 
glatthet

Gipsoverflate  
med høye krav  
til glatthet

Sparklede 
gipsskjøter

AutomatiskManuell (Halv-)Automatisk

For mer informasjon, besøk graco.com/drywall

Våre manuelle til (halv-)automatiske løsninger

Sjekk ut våre løsninger for komplettering av ditt sparkelutstyr. Vi tilbyr robuste og slitesterke produkter. 

De er laget for å gjøre sparkelarbeidet lettere og mer lønnsomt.

For overflater uten 
dekorative krav

➜ Fyll fuger og synlige 
ujevnheter med sparkelmasse

➜ Legg tape på skjøter/fuger
➜ Fjern overflødig sparkelmasse

For overflater med 
noenlunde jevnt resultat

➜	 Påfør sparkelmasse på toppen 
av Q1

➜	 Lag en sømløs overgang 
mellom fugen og overflaten

➜	 Slip

For overflater med krav 
om pen overflate

➜	 Påfør et tynt lag med sparkel 
på gipsplaten på toppen av Q2

➜	 Utbedring ved behov
➜	 Slip

For overflater med krav 
om høyeste standard

➜	 Påfør ±1mm tynt belegg 
på overflaten
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TILBAKEMELDINGER FRA BRUKERE

Tilbehør

Delenummer Beskrivelse

18D159 35 cm Hi-Rise-rør komplett sett (Pro-fylleadapter og boksadapter inkludert)

18D160 58 cm Hi-Rise-rør komplett sett (Pro-fylleadapter og boksadapter inkludert)

18D164 35 cm Hi-Rise-rør og boksadapter (Pro-fylleadapter ikke inkludert)

18D165 58 cm Hi-Rise-rør og boksadapter (Pro-fylleadapter ikke inkludert)

18D161 Svanehals for taper komplett sett (19 ltr, Pro-fylleadapter inkludert)

18D162 XL-svanehals for taper, komplett sett (115 ltr, Pro-fylleadapter inkludert, bare Pro XL-versjon)

18D086 Svanehals for taper, sett (19 ltr, uten Pro-fylleadapter)

18D103 XL-svanehals for taper, sett (115 ltr, uten Pro-fylleadapter, kun Pro XL-versjon)

18D168 Standard horisontal fylleadapter med boksadapter

18D169 Boksadapter 

18D163 Pro-adapter for rør og svanehals, sett (påkrevd for montering av Hi-Rise-rør og svanehals)

18D166 XL-pumpe ombygningssett (XL justerbar fot, sylinder og stempelstang til XL-pumpe, inkludert øvre ventil)

18D167 Vaskesett for rengjøring (adapter, slange, 2 rengjøringsballer)

248515 Skumgummiball til rengjøring (ant. 5, 30 mm)

18D170 Inntaksfilter sett, 10 mesh

17P560 DeWalt 18V Max lader for litiumionbatteri

17P557 DeWalt 18V Max litiumionbatteri

FÅ MEST MULIG UT AV VÅRT UTSTYR

“Å fylle en taper/Bazooka kan være vanskelig og tungvint. 
PowerFill gjør denne jobben mye enklere!”

PIOTR (PL)

“Det er et perfekt supplement til 
Gracos CFS-system. Jeg kan raskt 

og enkelt fylle bokser av forskjellige 
merker. Det er nøyaktig og  

sparer meg for mye tid!”

AURILIO (DE)



POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 
STANDARD PRO PRO XL

✓
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POWERFILL

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

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på den nyeste produktinformasjonen tilgjengelig v/publisering.
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco er ISO 9001-sertifisert.

Modellnavn:

SPESIFIKASJONER

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

Delenummer: UK 230V 26B536 26B537 26B538

Maks. kapasitet - l/min (gpm) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

Motor Børsteløs likestrømsmotor Børsteløs likestrømsmotor Børsteløs likestrømsmotor

Vekt - kg (lb) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

FUNKSJONER

SmartControl Pro Pro

Precision Fill-teknologi

Kontinuerlig drift

Hastighetsregulering ProControl™ ProControl™ ProControl™

PowerStroke-pumpe

ProConnect

Verktøyløs design

Justerbar stabiliseringsfot

Bøttestabilisering Justerbar opptil 20 ltr
(rekkevidde 18-38 cm)

Justerbar opptil 20 ltr
(rekkevidde 18-38 cm)

Justerbar fra 20-115 ltr 
(rekkevidde 18-71 cm)

KOMPATIBILITET

Adapter* Standard horisontal Hi-Rise-rør (35 cm) Hi-Rise-rør (35 cm)

Tilkoblinger
Sparkel- og hjørnebokser 

Spikerbokser
Sparkel- og hjørnebokser 

Spikerbokser
Sparkel- og hjørnebokser 

Spikerbokser

Inntaksfilter (mesh) Verktøyløs 10 mesh Verktøyløs 10 mesh Verktøyløs 10 mesh

Strømtilførsel 18V DEWALT®  -batteri** 18V DEWALT®  -batteri** 18V DEWALT®  -batteri**

Batterilader

Graco garanterer førsteklasses 
kundeservice for alle innkjøp.

©2019 Graco Distribution BV  300795NO  Rev. B  10/21  Trykket i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifikasjonsformål og er varemerker som tilhører deres respektive eiere.
Mer informasjon om Gracos immaterialrettigheter finnes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

* Svanehalsen er valgfritt tilbehør.
** DEWALT® og DEWALT logoen er varemerker som tilhører DEWALT Industrial Tool Co. og brukes under lisens.

Batteridreven sparkelpumpe for gipsplater
for sparkling av gipsplater

Tekniske spesifikasjoner


