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Afwerking van gipsplaten vereist vaardigheid en expertise.  
De PowerFill-pomp helpt u om meer van die afwerking sneller  

en zonder vermoeidheid te krijgen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN 
VOORDELEN VAN DE POWERFILL-LAADPOMP

Graco presenteert de eerste batterijgevoede laadpomp voor het afwerken  
van gipsplaten. Door robuuste kwaliteit te combineren met  

een gebruiksvriendelijk ontwerp, biedt de PowerFill-pomp een baanbrekende 
oplossing waarmee gipsplaten gemakkelijker kunnen werken en meer af kunnen 

werken in minder tijd en zonder de gebruikelijke vermoeidheid.

Voor woon- en 
verbouwingsklussen

Voor grote residentiële  
en commerciële klussen

PowerFill-functionaliteiten

Welke PowerFill past bij uw behoeften?

Jouw voordelen

ONTDEK DE UNIEKE POWERFILLTM-POMP  
VOOR HET AFWERKEN VAN GIPSPLATEN

ERGONOMISCHE VULBUIS 
MET HOGE TAILLE
• Sta op terwijl u al uw gereedschap 

vult met behulp van de hi-rise 
draaibare vulbuis en geef uw rug rust

• Geen gereedschap of pakkingen 
nodig dankzij de

• Ontwerp met O-ringafdichting

• Wordt geleverd met vulhulpstukken 
voor hoek- en platte dozen

EENVOUDIG TE BEDIENEN EN 
NAUWKEURIG AF TE VULLEN 
• Geniet van handmatige of 

automatische bediening en vullen  
tot een vooraf ingesteld niveau  
met SmartControl™

• Druk op een knop om te starten

• Kies de handsfree modus voor 
continu gebruik voor het overbrengen 
van bulkmateriaal of zelfreiniging

BORSTELLOZE DC-MOTOR  
MET VARIABELE SNELHEID
• • Met ProControl™ stroomaanpassing  

kunt u op elke snelheid werken met  
totale controle over het uitvoermateriaal

WERKT OP BATTERIJEN  
DOOR DEWALT
• Wordt geleverd met lichtgewicht  

DEWALT 18V MAX lithium-ionbatterij  
met slechts 35 minuten oplaadtijd

• Pompt tot 200 liter per lading

DUURZAME POWERSTROKE™-POMP
• De PowerStroke-pomp is gemaakt van 

geanodiseerd aluminium en roestvrij staal

• Pompt tot 13 lpm

• Verwijderen van pompcilinder, inlaat en filter 
zonder gereedschap voor snelle toegang  
en reiniging

VERSTELBARE STEUNPOOT
• Geen gereedschap nodig voor aanpassing  

aan de meeste bakhoogtes en containers; 
inlaat wordt onderaan gehouden

• Extra grote voetbeugel en stabilisatorarm 
houden de pomp op zijn plaats op de bak

DRAAGBAAR MET VERWIJDERBARE 
POWERHEAD
• Binnen enkele seconden en zonder 

gereedschap kunt u de powerhead uit  
de pomp halen voor opslag of eenvoudige 
reiniging dankzij de ProConnect®-fitting

• PowerFill is geschikt voor rechtshandige  
of linkshandige bediening

Standaard serie Pro-series Pro-series XL

UNIQUE

BESPAAR TIJD EN WERK GEMAKKELIJKER
Concentreer u op het afwerken terwijl PowerFill uw gereedschappen  
de hele dag door, elke dag weer met compound vult. Maak het werk 
gemakkelijker, want met PowerFill kunt u uw energie besparen  
en u concentreren op het leveren van de beste afwerking.

VERMINDER VERMOEIDHEID EN BLESSURES
Het draait allemaal om ergonomie. Nooit meer bukken 
en handmatig pompen. Werk staand en neem een   pauze 
terwijl de PowerFill-pomp het werk doet.

VERHOOG UW WINST
Verminder arbeidsuren, verhoog de productiviteit, 
verlaag de kosten van letselgerelateerde uitvaltijd  
en neem meer en grotere projecten aan.

Gipsplaatafwerking

Uw vaardigheden

Onze oplossingen

Sterk werk


