
Batteridriven påfyllningspump för gipsvägg

POWERFILL™

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

KOMFORT HELA DAGEN:
Håll fokus och energi på gipsväggen utan daglig ansträngning 
och långsiktig skada på en manuell pump

VARDAGLIG PRODUKTIVITET:
Spara tid genom att fylla alla ytbehandlingsverktyg med ett knapptryck,  
genomgående hela dagen, varje dag

MÅNGSIDIGHET:
Kompatibel med alla varumärken av ytbehandlingsverktyg och behållare

Texturapplicering på gipsvägg



 

POWERFILL UPPTÄCK FÖRDELARNA

DEN FÖRSTA BATTERIDRIVNA 
PÅFYLLNINGSPUMPEN  
FÖR GIPSVÄGG 
Upptäck branschens första sladdlösa, 

batteridrivna påfyllningspump. Den är utformad 

för att fylla alla manuella, automatiska 

hopklistrings- och ytbehandlingsverktyg 

på ett enkelt sätt. Medan pumpen fyller på 

verktygen automatiskt kan du koncentrera dig 

på ytbehandlingen och anstränga dig mindre. 

Det möjliggör mer ytbehandling utförd på 

samma tid. Det nästa steget är att utöka din 

verksamhet med fler och större jobb!

POWERFILL  I  GÖR DITT ARBETE SÅ MYCKET LÄTTARE!

• Hållbar PowerStrokeTM pump inuti
• Högkvalitativa komponenter
• Verktygslös konstruktion

Fyll på alla kon- och  
     ytbehandlingsverktyg  
          på nolltid.

Lertråg Murbruksbräde Banjo Plan låda Automatisk taper
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Minskar ansträngning, rygg- och muskelskador
Pumpa aldrig manuellt igen!

JÄMNT FLÖDE HELA DAGEN, VARJE DAG

SNABBARE

Spara gott om tid, det här ordnar sig

Bättre resultat och ytbehandlingskvalitet

Vila dig, PowerFill gör jobbet!

Öka vinsterna, utöka verksamheten!

Leverera jämnare ytbehandling och anta fler och större jobb

Använd en batteridriven pump som gör arbetet snabbare och enklare.

FYLLER PÅ ALLA VERKTYG AV ALLA VARUMÄRKEN

ENKLARE BÄRBAR

• Balanserad, dubbelverkande utlopp för jämnaste 
materialleverans och maximal effektivitet

• Enkelt programmerbar för att fylla på verktyg automatiskt  
med precision

• Inloppsfiltret har 25 % större filtreringsyta än manuella pumpar

• Arbeta snabbare och minska fyllningstider
• Pumpar konstant upp till 13 l/min
• Batteriet laddas på 35 min och räcker till 

200 l per påfyllning

Glöm att behöva böja dig och påfrestande handpumpning

• PowerFills ergonomiska utformning möjliggör pumpning och påfyllning  
i upprätt stående

• Svanhalstillbehör gör påfyllningen av verktyg till en dans
• Helt vridbar. Läge ovanför hinken för att undvika dropp
• Vänster- eller högerhänt drift
• Justerbar till alla hinkhöjder

• Kompatibel med alla varumärken för automatiska kon- och 
ytbehandlingsverktyg samt behållare

• Perfekt för överföring av material till lertråg, murbruksbräden, 
banjos och trattpistoler, med mera.

• Använd läget för förenklad rengöring  
för smidig rengöring

• Pumpning med en knapp: Aktivera 
pumpen med ett knapptryck

• Njut av överföring av lösgods utan att 
behöva ingripa

• Lätt och kompakt design
• Avtagbart krafthuvud, inga verktyg behövs
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FÖRÄNDRAR DET SÄTT PÅ VILKET
DU ARBETAR FÖR ALLTID

ERGONOMISKT HI-RISE PÅFYLLNINGSRÖR
• Gör att du kan stå upprätt vid påfyllning 

av verktyg, vilket skyddar ryggen 
samtidigt som det eliminerar trötthet

• Röret vrids för att placera utloppet där det 
behövs, inklusive ovanför hinken för att 
spara utrymme och begränsa droppar

• Den innehåller fästen för vinklade och 
plana lådor

• På sekunder och utan verktyg kan man 
avlägsna drivenheten från pumpen för 
förvaring eller enkel rengöring tack vare 
ProConnect™-anordningen

• PowerFill är lämpad både för vänster- och 
högerhandshantering

BÄRBAR MED  
AVTAGBAR DRIVENHET

• Pumpning med en knapp eliminerar 
ansträngningoch skada

• SmartControl™ Pro har precisions- 
påfyllningsteknik för automatisk påfyllning 
av verktyg till förutbestämd nivå

• Välj det handsfree kontinuerliga 
funktionsläget för överföring av 
lösgodmaterial eller självrengöring

ENKEL ATT HANTERA OCH 
EXAKT PÅFYLLNING

LIKSPÄNNINGSMOTOR  
UTAN BORSTAR  
MED VARIABEL HASTIGHET
• ProControl flödesjustering gör att du kan 

arbeta i egen takt med total kontroll över 
utloppsmaterialet

JUSTERBART STABILISERINGSBEN
• Inga verktyg behövs för anpassning till  

de flesta hinkar och behållare
• Stort fotstöd och stabiliseringsarm håller 

pumpen på plats på hinken

BATTERIDRIVEN AV DEWALT
• Kompatibel med alla 18 V MAX 

litiumjonbatterier från DEWALT®

• Pumpar upp till 200 l per påfyllning  
för arbete hela dagen

HÅLLBAR POWERSTROKE-PUMP
• Pumpar upp till 13 l/min med konstant 

hastighet hela dagen
• Verktygslös pumpcylinder, inlopp och 

filter borttagning för snabb åtkomst och 
rengöring

• PowerStroke-pumpen är tillverkad av 
anodiserad aluminium och rostfritt stål  
samt praktiskt taget underhållsfri

PATENTSÖKT

Tryck och håll in programknappen 
tills lampan blinkar

PROGRAMMERA I TRE ENKLA STEG

Tryck på pumpknappen och fyll på 
till önskad nivå

Tryck på programknappen för att 
spara inställningen

• Fyll på verktyg, tråg eller murbruksbräden till 
förutbestämda nivåer - med ett knapptryck

• Precision inom 7 g för varje påfyllning - oavsett 
batteritillstånd eller pumpningshastighet

• Handsfree, kontinuerligt pumpningsläge är perfekt för 
att lasta eller avlasta lösgodsbehållare och för enklaste 
rengöring - låt den bara köra på!

• Det ökar den totala arbetsproduktiviteten så att du  
får mera gjort!

FYLL PÅ AUTOMATISKT MED EXAKT PÅFYLLNING
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VÄLJ RÄTT SERIE
FÖR DIN VERKSAMHET

BOSTADS- OCH RENOVERINGSENTREPRENÖRER

STORA BOSTADS- OCH KOMMERSIELLA ENTREPRENÖRER

• Vardaglig ytbehandling
• Medelstora till stora arbeten
• Nödvändiga funktioner och utökad produktivitet

STANDARDFUNKTIONER
• SmartControl med variabel hastighetsstyrning av motorn
• PowerStroke-pump med fyra gånger längre livslängd
• ProConnect
• Standard horisontell lådfyllare
• DeWalt® 18 V litiumjonbatteri
• DeWalt® laddare
• Justerbart stabiliseringsben

• SmartControl Pro med programmerbar exakt påfyllning
- Fyller på verktyget automatiskt till förutbestämd nivå för ökad produktivitet
- Kontinuerliga körläget för lösgodsöverföring och enklare handsfree rengöring

• Hi-Rise påfyllningsrör med lådfyllare
- Eliminerar trötthet och skador associerade med böjningar
- Vrids till den position där den behövs Den är perfekt för trånga ytor såsom
 saxliftar och placering av utlopp ovanför hinken

• Pro XL-enheten har en längre PowerStroke-pump som tillåter användning av 
115-liters hinkar

INNEHÅLLER ALLA STANDARD-FUNKTIONER SAMT
EXKLUSIVA PRO-SERIEFUNKTIONER:

PowerFill 3.5 har utvecklats för att göra jobbet enklare, snabbare och produktivare. Oavsett om du  

söker vardaglig tillförlitlighet med vår standardserie eller den mer ergonomiska och produktiva Pro-serien,  

så erbjuder Graco den idealiska pumpen för att uppfylla dina specifika behov.

• Periodvis ytbehandling
• Jobben är ofta små
• Du behöver inga extrafunktioner

STANDARD serie

PRO- serie

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG

ARBETA SMARTARE, SLUTFÖR SNABBARE
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Ytbehandling av gipsväggar kan utföras manuellt eller automatiskt.  
Om du funderar på att öka hastigheten, expandera din verksamhet eller  
att lida mindre av trötthet, ska du kolla in våra robusta lösningar.  
Graco har rätt verktyg för alla kvalitetsnivåer (Q-nivåer).

• Prosurface utjämningsblad för manuell ytbehandling
• PowerFill är branschens första sladdlösa, batteridrivna påfyllningspump
• Öka nivån med ett kontinuerligt flödessystem
• Perfekt ytspackel med HD 3-i-1 airless-sprutor

DINA FÄRDIGHETER, DINA LÖSNINGAR,  
SMIDIGT ARBETE

Ytbehandling av gipsväggar
Dina färdigheter

Dina lösningar
Smidigt arbete

De fyra kvalitetsnivåerna på ytbehandling av gipsväggar

VÅRT PRODUKTOMRÅDE  
FÖR YTBEHANDLING AV GIPSVÄGGAR

Hopfogad 
gipsväggsyta

Gipsväggsyta med 
minimal jämnhet

Extra jämn 
gipsväggsyta

Spacklad 
gipsvägg

AutomatisktManuell (Halv)automatiskt läge:

Mer information finns på graco.com/drywall

Vår handbok för (halv)automatiska lösningar

Kolla in vårt sortiment av lösningar för att komplettera verktygssatsen för ytbehandling av gipsväggar 

med robusta och hållbara produkter. Den har tagits fram för att göra ditt arbete med ytbehandling av 

gipsväggar enklare och lönsammare.

För ytbehandling utan 
dekorativa krav

➜ Påfyllning av fogar och 
synliga reparationer med 
skarvpasta

➜ Bäddar in täckband på fogar
➜ Avlägsna överflödig fogmassa

För minimalt jämn yta

➜	 Applicera fogmassa ovanpå 
Q1

➜	 Utför sömlösa övergångar 
mellan fogar och ytområden

➜	 Sand

När höga visuella  
ytkrav gäller

➜	 Applicera ett tunt lager av 
blandningenpå gipsskivan 
ovanpå Q2

➜	 Applicera full porfyllning
➜	 Sand

För högsta  
dekorativa standard

➜	 Applicera ca.1 mm fullt 
ytspackel
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DET HÄR SÄGER ENTREPRENÖRERNA:

Tillbehör

Delnummer Beskrivning

18D159 35 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (Pro-utlopp och lådfyllare ingår)

18D160 58 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (Pro-utlopp och lådfyllare ingår)

18D164 35 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (inget Pro-utlopp ingår)

18D165 58 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (inget Pro-utlopp ingår)

18D161 Komplett sats taper med svanhalspåfyllningsrör (19 l, Pro-utlopp ingår)

18D162 XL komplett sats taper med svanhalspåfyllningsrör (115 l, Pro-utlopp ingår, endast för Pro XL-version)

18D086 Sats enbart taper med svanhalspåfyllningsrör (19 l, inget Pro-utlopp ingår)

18D103 Sats enbart med XL taper svanhalspåfyllningsrör (115 l, inget Pro-utlopp ingår, endast för Pro XL-version)

18D168 Standard horisontellt utlopp med lådfyllare

18D169 Lådfyllarsats 

18D163 Pro-utlopp armbågssats (krävs för att montera Hi-Rise-rör och svanshals)

18D166 XL pumpomvandlingssats (XL justerbart fotstöd, XL pumpcylinderstomme och pumpstång med övre kolv ingår)

18D167 Spolsats för rengöring av slang (innehåller utloppskoppling, slang, två rengöringskulor)

248515 Rengöringssats med svampboll (5 st. 30 mm)

18D170 Inloppsfiltersats 10 mesh

17P560 DeWalt 18 V MAX XR litiumjonsladdare

17P557 DeWalt 18 V MAX XR litiumjonbatteri

FÅ UT DET MESTA AV DIN UTRUSTNING

"Att fylla på tapern kan vara omöjligt och problemfyllt. 
PowerFill gör detta förfarande mycket enklare!"

PIOTR (POLEN)

“Den är ett perfekt tillägg till Gracos 
CFS-system eftersom den fyller 

på alla mina verktyg från olika 
varumärken snabbt och enkelt med 
en precisionspåfyllningsteknik som 

sparar mycket tid!”

AURILIO (TYSKLAND)



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, Belgien
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället.  
Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

Modellnamn:

SPECIFIKATIONER

Artikelnummer: EU – 230 V 26B435 26B436 26B437

Artikelnummer: UK - 230V 26B536 26B537 26B538

Max. Flöde – l/min (gpm) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

Motorn Likström, utan kol Likström, utan kol Likström, utan kol

Vikt – kg (lbs) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

FUNKTIONER

SmartControl Pro Pro

Precisionspåfyllningsteknik

Kontinuerlig drift

Hastighetsväljare ProControl™ ProControl™ ProControl™

PowerStroke-pump

ProConnect

Verktygslös konstruktion

Justerbart stabiliseringsben

Hinkstöd Justerbar upp till 20 l
(intervallet 18-38 cm)

Justerbar upp till 20 l
(intervallet 18-38 cm)

Justerbar upp till 20-115 l 
(intervallet 18-71 cm)

KONSTRUKTION

Spackel* Standard horisontell Hi-Rise påfyllningsrör (35 cm) Hi-Rise påfyllningsrör (35 cm)

Anslutningar
Plan låda, kantig/vinklad låda, 

Spikfinnare, blandningsrör
Plan låda, kantig/vinklad låda, 

Spikfinnare, blandningsrör
Plan låda, kantig/vinklad låda, 

Spikfinnare, blandningsrör

Inloppsfilter (mesh) Verktygslöst 10 mesh Verktygslöst 10 mesh Verktygslöst 10 mesh

Kraftmatning 18V DEWALT®  batteri** 18V DEWALT®  batteri** 18V DEWALT®  batteri**

Batteriladdare

Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice.

©2019 Graco Distribution BV  300795SV  Rev. B  10/21  Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. 
Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.

* Svanshalsanslutningen är ett valfritt tillbehör.
** DEWALT® och DEWALT-logotypen är varumärken som tillhör DEWALT Industrial Tool Co. och som används på licens.

Batteridriven påfyllningspump för gipsvägg
för texturapplicering på gipsvägg

Tekniska specifikationer


