
Akumulatorowa pompa ładująca do narzędzi  
do wykańczania ścianek działowych

POWERFILL™

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

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ:
Utrzymuj swoje skupienie/energię na wykonywaniu ścianek działowych, bez codziennego zmęczenia 
i długotrwałych kontuzji spowodowanych używaniem pompy ręcznej

CODZIENNA WYDAJNOŚĆ:
Oszczędzaj czas, napełniając wszystkie narzędzia wykorzystywane do prac wykończeniowych jednym 
naciśnięciem przycisku, regularnie przez cały dzień, każdego dnia pracy

WSZECHSTRONNOŚĆ:
Kompatybilność ze wszystkimi markami narzędzi wykończeniowych i pojemników

Zastosowania dotyczące wykończenia ścianek działowych



 

POWERFILL ZOBACZ KORZYŚCI

PIERWSZA ZASILANA Z AKUMULATORA 
POMPA ŁADUJĄCA DO NARZĘDZI DO 
WYKAŃCZANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
Poznaj pierwszą w branży bezprzewodową pompę 

ładującą. Przeznaczona do łatwego napełniania 

wszystkich ręcznych i automatycznych narzędzi 

do taśmowania i wykończenia. Podczas gdy 

pompa automatycznie napełnia narzędzia, 

możesz skupić się na wykańczaniu, jednocześnie 

zmniejszając zmęczenie. Umożliwia to wykonanie 

większej liczby prac wykończeniowych w tym 

samym czasie. Następnym krokiem jest 

zwiększenie skali działalności Twojej firmy, 

aby wykonywać więcej poważniejszych zadań!

POWERFILL I SPRAWIA, ŻE TWOJA PRACA JEST DUŻO ŁATWIEJSZA!

• Wytrzymała pompa PowerStrokeTM wewnątrz urządzenia

• Komponenty wysokiej jakości

• Konstrukcja niewymagająca żadnych narzędzi

Błyskawicznie wypełnia 
wszystkie narzędzia do 
taśmowania i wykańczania

Kuweta szpachlarska Paca murarska Spoiner Pojemnik płaski Automatyczna taśmownica
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Zmniejszenie zmęczenia, urazów pleców i mięśni
Nigdy więcej pompowania ręcznego!

STAŁY PRZEPŁYW PRZEZ CAŁY DZIEŃ, KAŻDEGO DNIA

SZYBCIEJ

Oszczędzasz mnóstwo czasu dzięki łatwości obsługi

Lepsza wydajność i jakość wykończenia

Zrób sobie przerwę, PowerFill wykona swoją pracę!

Zwiększ swoje zyski i skalę działalności swojej firmy!

Zapewnij lepsze wykończenie i podejmuj się coraz większych zadań

Użyj pompy akumulatorowej, która przyspieszy i ułatwi Twoją pracę.

NAPEŁNIA WSZYSTKIE NARZĘDZIA KAŻDEJ MARKI

ŁATWIEJ PRZENOŚNE

• Zrównoważone wyjście o podwójnym działaniu, zapewniające 
płynne dostarczanie materiału i maksymalną wydajność

• Łatwe programowanie automatycznego uzupełniania narzędzi 
z dużą precyzją

• Filtr wlotowy zapewnia o 25% większą powierzchnię 
filtrowania, niż w przypadku pomp ręcznych

• Pracuje szybciej, z krótszym czasem 
ładowania

• Niezmienna prędkość pompowania 
do 13 litrów na minutę

• Akumulator ładuje się w 35 minut 
i wystarcza na 200 litrów na jednym 
ładowaniu

Zapomnij o ciągłym schylaniu się i męczącym pompowaniu 
ręcznym

• Ergonomiczna konstrukcja PowerFill umożliwia pompowanie i napełnianie 
w pozycji stojącej

• Akcesorium z wężem typu „gęsia szyja” sprawia, że napełnianie narzędzi jest 
bardzo łatwe

• W pełni obrotowe. Możliwość ustawienia nad wiadrem, aby uniknąć kapania
• Obsługa z lewej lub z prawej strony
• Możliwość dostosowania do dowolnej wysokości wiadra

• Kompatybilność ze wszystkimi markami narzędzi do 
automatycznego taśmowania i wykańczania oraz pojemnikami

• Idealne do przenoszenia materiałów do kuwet szpachlarskich, 
pac murarskich, spoinerów, pistoletów lejowych,…

• Użyj trybu łatwego czyszczenia, aby 
zapewnić bezproblemowe czyszczenie

• Pompowanie za pomocą jednego 
przycisku: włączanie pompy jednym 
naciśnięciem przycisku

• Przenoszenie materiałów luzem bez 
konieczności pompowania ręcznego

• Lekka, kompaktowa konstrukcja
• Głowica wyjmowana bez konieczności 

użycia żadnych narzędzi
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ZMIEŃ NA ZAWSZE
SWÓJ SPOSÓB PRACY

ERGONOMICZNY UKŁAD NAPEŁNIANIA Z RURĄ Hi-RISE
• Umożliwia napełnianie narzędzi w pozycji 

wyprostowanej, chroniąc Twoje plecy 
i eliminując zmęczenie

• Rurka obraca się, aby ustawić wylot 
w wybranym miejscu, w tym także nad 
wiadrem, aby zaoszczędzić miejsce 
i zapobiec ociekaniu

• Zawiera akcesoria do napełniania 
pojemników kątowych i płaskich

• W ciągu kilku sekund i bez narzędzi 
możesz wyjąć głowicę z pompy w celu 
przechowywania lub dla łatwego 
czyszczenia dzięki zastosowaniu złącza 
ProConnect™

• Urządzenie PowerFill nadaje się do obsługi 
przez osoby prawo- lub leworęczne

PRZENOŚNE URZĄDZENIE  
ZE ZDEJMOWANĄ GŁOWICĄ

• Pompowanie jednym przyciskiem 
całkowicie eliminuje zmęczenie i kontuzje

• Model SmartControl™ Pro jest 
wyposażony w technologię Precision Fill, 
która umożliwia automatyczne napełnianie 
narzędzi do ustawionego poziomu

• Wybierz tryb pracy ciągłej bez użycia rąk 
do przenoszenia materiałów sypkich lub 
samooczyszczania

ŁATWA OBSŁUGA  
I PRECYZYJNE NAPEŁNIANIE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO 
O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI
• Układ regulacji przepływu ProControl 

umożliwia pracę przy dowolnej prędkości 
z pełną kontrolą materiału wyjściowego

REGULOWANA NOGA STABILIZUJĄCA
• W celu dopasowania do większości wiader 

i pojemników nie są potrzebne żadne 
narzędzia

• Duży wspornik stopy i ramię stabilizujące 
utrzymują pompę w odpowiednim miejscu 
na wiadrze

ZASILANIE ZA POMOCĄ AKUMULATORA DEWALT
• Kompatybilność z dowolnym akumulatorem 

litowo-jonowym MAKS. 18V MARKI 
DEWALT®

• Pompuje do 200 litrów po pojedynczym 
naładowaniu do całodziennego użytku

WYTRZYMAŁA POMPA POWERSTROKE
• Pompuje ze stałą prędkością do 13 l/min 

przez cały dzień
• Wyjmowanie cylindra pompy, wlotu i filtra 

bez konieczności użycia żadnych narzędzi, 
dla szybkiego dostępu i czyszczenia

• Pompa PowerStroke jest wykonana 
z anodowanego aluminium oraz stali 
nierdzewnej i nie wymaga praktycznie 
żadnej konserwacji

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Program, aż do chwili, gdy lampka 
zacznie migać

PROGRAMOWANIE  
W 3 ŁATWYCH KROKACH

Naciśnij przycisk Pompuj i napełnij 
do odpowiedniego poziomu

Naciśnij przycisk Program,  
aby zapisać ustawienie

• Napełniaj swoje narzędzia, pojemniki lub pace murarskie  
do wcześniej ustawionego poziomu - za naciśnięciem 
jednego przycisku

• Dokładność do 7 gr przy każdym napełnianiu - niezależnie 
od stanu akumulatora lub prędkości pompy

• Tryb ciągłego pompowania bez użycia rąk jest idealny 
do załadunku lub rozładunku zbiorników oraz dla 
najłatwiejszego czyszczenia - po prostu pozwól mu działać!

• Zwiększa ogólną wydajność pracy, dzięki czemu możesz 
zrobić więcej!

AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE Z UŻYCIEM TECHNOLOGII PRECISION FILL

1

2

3

4

5

6

7



 

 www.graco.com/powerfill | 5 |

WYBIERZ WŁAŚCIWE URZĄDZENIE
DLA TWOJEJ FIRMY

WYKONAWCY PRAC  
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I PRZEBUDOWY

DUŻY WYKONAWCA MIESZKANIOWY I KOMERCYJNY
• Codzienne prace wykończeniowe
• Prace średnie i duże
• Potrzebuje dodatkowych funkcji i zwiększenia wydajności

CHARAKTERYSTYKA SERII STANDARDOWEJ:

• System SmartControl ze sterowaniem silnikiem o zmiennej prędkości
• Pompa PowerStroke o 4-krotnie większej trwałości
• ProConnect
• Napełnianie standardowych pojemników poziomych
• Akumulator litowo-jonowy DeWalt® 18V
• Ładowarka DeWalt®

• Regulowana noga stabilizująca

• System SmartControl Pro z programowanym układem Precision Fill
-  Automatycznie wypełnia narzędzia do wstępnie ustawionego poziomu 

w celu zwiększenia wydajności
-  Tryb pracy ciągłej do przenoszenia materiałów sypkich i dla łatwiejszego 

czyszczenia bez użycia rąk
• z rurą napełniającą Hi-Rise i urządzeniem do napełniania pojemników

- Eliminuje zmęczenie i urazy związane ze schylaniem się
-  Obraca się do pozycji, która jest Ci potrzebna. Idealne urządzenie  

do miejsc o małej ilości wolnej przestrzeni, takich jak podnośniki nożycowe 
i pozycjonowanie wylotu nad wiadrem

• Urządzenie Pro XL jest wyposażone w dłuższą pompę PowerStroke, 
co umożliwia korzystanie z wiader o pojemności 115 litrów

OBEJMUJE WSZYSTKIE FUNKCJE SERII STANDARD PLUS -
WYŁĄCZNE FUNKCJE SERII PRO:

Urządzenie PowerFill 3.5 zostało zaprojektowane, aby uczynić Twoją pracę łatwiejszą, szybszą i wydajniejszą. 

Niezależnie od tego, czy szukasz codziennej niezawodności urządzeń należących do naszej serii Standard,  

czy bardziej ergonomicznej i wydajnej serii Pro, Graco oferuje idealną pompę spełniającą Twoje specyficzne potrzeby.

• Okresowe prace wykończeniowe
• Zadania są często mniejsze
• Nie potrzebujesz dodatkowych funkcji

Seria STANDARD 

Seria PRO 

CODZIENNA NIEZAWODNOŚĆ

PRACUJ BARDZIEJ INTELIGENTNIE, WYKONUJ PRACE WYKOŃCZENIOWE SZYBCIEJ



 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q2 Q3 Q4Q1

Wykończenie ścianek działowych może zostać wykonane ręcznie lub 
automatycznie. Jeśli myślisz o zwiększeniu szybkości swojej pracy, 
zapewnieniu rozwoju swojej działalności lub mniejszym zmęczeniu, 
sprawdź nasze niezawodne rozwiązania. Firma Graco ma odpowiednie 
narzędzia dla wszystkich poziomów jakości (nazywanych poziomami Q).

• Ostrza wygładzające Prosurface do wykańczania ręcznego
• Pierwsza w branży akumulatorowa pompa ładująca.
• Napełnianie za pomocą systemu ciągłego przepływu
• Doskonałe nakładanie gładzi wewnętrznych za pomocą 

hydrodynamicznych urządzeń natryskujących HD „3 w 1”

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI,  
NASZE ROZWIĄZANIA, SZYBSZA PRACA

Wykończenie ścianek działowych
Twoje umiejętności

Nasze rozwiązania
Szybsza praca

4 poziomy jakości wykańczania ścianek działowych

NASZA GAMA PRODUKTÓW  
DO WYKAŃCZANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Powierzchnia 
ścianek działowych 
z łączeniami

Powierzchnia 
ścianek działowych 
o minimalnej gładkości

Powierzchnia ścianek 
działowych o bardzo 
dużej gładkości

Ścianki działowe 
pokryte gładzią 
wewnętrzną

AutomatycznyRęczny Półautomatyczny

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić nas pod adresem www.graco.com.

Nasze rozwiązania od ręcznych do (pół-)automatycznych

Zapoznaj się z naszą gamą rozwiązań, które uzupełnią Twój zestaw narzędzi do wykańczania  

ścianek działowych o solidne i trwałe produkty. Zostały one zaprojektowane dla zapewnienia,  

że prace wykończeniowe dotyczące ścianek działowych będą łatwiejsze i bardziej opłacalne.

Do wykończenia bez 
wymagań dekoracyjnych

➜ Wypełnianie łączeń 
i widocznych elementów 
mocujących masą szpachlową

➜ Nakładanie taśm na łączenia
➜ Usuwanie nadmiaru masy 

szpachlowej

Do minimalnie gładkich 
powierzchni

➜	 Nakładanie masy szpachlowej 
na wykończenia klasy Q1

➜	 Płynne przejście między 
łączeniem a powierzchnią

➜	 Piasek

Kiedy obowiązują wysokie 
wymagania dotyczące 
wyglądu powierzchni

➜	 Nakładanie cienkiej warstwy 
masy szpachlowej na płytę 
gipsowąna wykończenia 
klasy Q2

➜	 Nakładanie mas do wypełniania 
porów na całej powierzchni

➜	 Piasek

Dla najwyższych 
standardów 
dekoracyjnych

➜	 Nakładanie gładzi 
wewnętrznych ±1mm 
na całej powierzchni
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CO MÓWIĄ WYKONAWCY

Akcesoria

Numer katalogowy Opis

18D159 Kompletny zestaw z rurą napełniającą Hi-Rise 35 cm  
(w zestawie wylot Pro i urządzenie do napełniania pojemników)

18D160 Kompletny zestaw z rurą napełniającą Hi-Rise 58 cm  
(w zestawie wylot Pro i urządzenie do napełniania pojemników)

18D164 Zestaw z rurą napełniającą Hi-Rise 35 cm i urządzeniem do napełniania pojemników  
(wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)

18D165 Zestaw z rurą napełniającą Hi-Rise 58 cm i urządzeniem do napełniania pojemników  
(wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)

18D161 Kompletny zestaw taśmownicy z wężem typu „gęsia szyja” (19L, w zestawie wylot Pro)

18D162 Kompletny zestaw taśmownicy XL z wężem typu „gęsia szyja”  
(115L, w zestawie wylot Pro, tylko w wersji Pro XL)

18D086 Zestaw do napełniania zawierający jedynie taśmownicę z wężem typu „gęsia szyja”  
(19L, wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)

18D103 Zestaw do napełniania zawierający jedynie taśmownicę XL z wężem typu „gęsia szyja”  
(115L, wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie, tylko w wersji Pro XL)

18D168 Standardowy wylot poziomy z urządzeniem do napełniania pojemników

18D169 Zestaw do napełniania pojemników 

18D163 Zestaw kolana z wylotem Pro (konieczny do montażu rury Hi-Rise i węża typu „gęsia szyja”)

18D166 Zestaw do konwersji pompy XL  
(w zestawie regulowana stopa XL, korpus cylindra pompy XL oraz trzon pompy z tłokiem górnym)

18D167 Zestaw czyszczący do przepłukiwania węży (w zestawie łącznik wylotu, wąż, 2 kulki czyszczące)

248515 Zestaw czyszczący w postaci piłeczek z gąbki (ilość 5, 30 mm)

18D170 Zestaw z filtrem wlotu, nr sita 10

17P560 Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych DEWalt 18 V

17P557 Akumulator litowo-jonowy DeWalt 18V Max

WYDOBĄDŹ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ZE SWOJEGO SPRZĘTU

„Napełnianie taśmownicy może być niemożliwe i kłopotliwe. 
Technologia PowerFill znacznie ułatwia ten proces!”

PIOTR (POL)

„To doskonały dodatek do systemu 
CFS firmy Graco, ponieważ szybko 

i łatwo napełnia wszystkie moje 
narzędzia różnych marek, dzięki 

technologii precyzyjnego napełniania, 
która oszczędza mi dużo czasu!”

AURILIO (DE)
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POWERFILL

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

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze, zarówno w formie pisemnej, jak i graficznej, odpowiadają ostatnim danym dotyczącym produktów dostępnym w chwili publikacji.
Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

Nazwa modelu:

DANE TECHNICZNE

Numery katalogowe: EU – 230 V 26B435 26B436 26B437

Numery katalogowe: Wielka Brytania - 230V 26B536 26B537 26B538

Maks. Przepływ – l/min (gal/min) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

powietrzny DC bezszczotkowy DC bezszczotkowy DC bezszczotkowy

Masa – kg (lb) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

CECHY

SmartControl Pro Pro

Technologia Precision Fill

Działanie ciągłe

Przełącznik prędkości ProControl™ ProControl™ ProControl™

Pompa PowerStroke

ProConnect

Konstrukcja niewymagająca żadnych narzędzi

Regulowana noga stabilizująca

Wspornik wiadra Możliwość regulacji do 20L
(zakres 18-38 cm)

Możliwość regulacji do 20L
(zakres 18-38 cm)

Możliwość regulacji w zakresie od 
20L do 115L (zakres 18-71 cm)

SKŁAD

Napełniacz* Standardowy poziomy
Rura do napełniania Hi-Rise 

(35 cm)
Rura do napełniania Hi-Rise 

(35 cm)

Złącza
Pojemnik płaski, pojemnik narożny/

kątowy, Wykrywacz gwoździ,  
rura do masy szpachlowej

Pojemnik płaski, pojemnik narożny/
kątowy, Wykrywacz gwoździ,  

rura do masy szpachlowej

Pojemnik płaski, pojemnik narożny/
kątowy, Wykrywacz gwoździ,  

rura do masy szpachlowej

Filtr wlotu (sito)
Niewymagające narzędzi,  

nr sita 10
Niewymagające narzędzi,  

nr sita 10
Niewymagające narzędzi,  

nr sita 10

Zasilacz Akumulator 18V DEWALT® ** Akumulator 18V DEWALT® ** Akumulator 18V DEWALT® **

Ładowarka

Każdy zakup Graco  
jest wspierany  
przez obsługę klienta  
w klasie A+.

©2019 Graco Distribution BV  300795PL  Wer. B  10/21  Wydrukowano w Europie.
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

* Złącze typu „gęsia szyja” stanowi akcesorium opcjonalne.
** Znaki DEWALT® i logo DEWALT stanowią własność firmy DEWALT Industrial Tool Co. i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Akumulatorowa pompa ładująca do narzędzi do wykańczania ścianek działowych
do zastosowań dotyczących wykończenia ścianek działowych

Parametry techniczne


