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Wykończenie płyt kartonowo-gipsowych wymaga  
umiejętności i wiedzy. Pompa PowerFill pomaga uzyskać  

lepsze wykończenie szybciej i bez zmęczenia.

KLUCZOWE CECHY I ZALETY POMPY 
ZAŁADUNKOWEJ POWERFILL

Graco przedstawia pierwszą zasilaną akumulatorowo pompę ładującą  
do wykańczania płyt kartonowo-gipsowych. Łącząc solidną jakość z przyjazną  

dla użytkownika konstrukcją, pompa PowerFill oferuje przełomowe rozwiązanie, 
które pozwala płytom gipsowo-kartonowym na łatwiejszą pracę i lepsze 

wykończenie w krótszym czasie i bez zwykłego zmęczenia.

Do prac mieszkaniowych  
i remontowych

Do dużych prac mieszkaniowych  
i komercyjnych

Funkcje PowerFill

Który PowerFill odpowiada Twoim potrzebom?

Twoje korzyści

ODKRYJ WYJĄTKOWĄ POMPĘ POWERFILLTM  
DO WYKAŃCZANIA PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

ERGONOMICZNA RURKA  
DO NAPEŁNIANIA Z  
WYSOKIM WZROSTEM
• Wstań podczas napełniania wszyst-

kich narzędzi za pomocą obrotowej 
rury napełniającej z wysokim  
stopniem i daj odpocząć plecom

• Nie potrzeba żadnych narzędzi  
ani uszczelek dzięki

• Konstrukcja uszczelnienia  
typu O-ring

• W zestawie nasadki do wypełniania 
pudełek kątowych i płaskich

ŁATWE W OBSŁUDZE I  
PRECYZYJNE NAPEŁNIANIE
• Ciesz się ręczną lub automatyczną 

obsługą i napełnianiem do wstępnie 
ustawionego poziomu za pomocą 
SmartControl™

• Naciśnij jeden przycisk,  
aby uruchomić

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

BEZSZCZOTKOWY SILNIK  
PRĄDU STAŁEGO ZE  
ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ
• Regulacja przepływu ProControl™ 

umożliwia pracę przy dowolnej  
prędkości z pełną kontrolą  
materiału wyjściowego

ZASILANIE BATERYJNE  
FIRMY DEWALT 
• W zestawie z lekkim akumulatorem litowo- 

jonowym DEWALT 18 V MAX, którego  
czas ładowania wynosi zaledwie 35 minut

• Pompuje do 200 litrów na jedno ładowanie

TRWAŁA POMPA POWERSTROKE ™
• Pompa PowerStroke jest wykonana z  

anodowanego aluminium i stali nierdzewnej

• Pompuje do 13 l / min

• Beznarzędziowy cylinder pompy,  
wlot i wyjmowanie filtra dla szybkiego  
dostępu i czyszczenia

REGULOWANA NOGA  
STABILIZUJĄCA
• Brak narzędzi potrzebnych do dopasowania 

do większości wysokości łyżek i pojemników; 
wlot jest utrzymywany na dole

• Powiększony wspornik stopy i ramię stabilizu-
jące utrzymują pompę na miejscu na łyżce

PRZENOŚNY Z WYJMOWANĄ  
GŁOWICĄ
• W ciągu kilku sekund i bez użycia  

narzędzi można wyjąć głowicę z pompy  
w celu przechowywania lub łatwego  
czyszczenia dzięki złączce ProConnect®

• PowerFill jest przystosowany do obsługi  
przez osoby prawo- i leworęczne

Seria standardowa Seria Pro Seria Pro XL

UNIQUE

OSZCZĘDZAJ CZAS I PRACUJ ŁATWIEJ
Skoncentruj się na wykańczaniu, podczas gdy PowerFill stale 
wypełnia Twoje narzędzia mieszanką przez cały dzień, każdego dnia. 
Ułatw pracę, ponieważ PowerFill pozwala zaoszczędzić energię i 
skoncentrować się na zapewnieniu najlepszego wykończenia.

ZMNIEJSZ ZMĘCZENIE I URAZY
Chodzi o ergonomię. Koniec ze zginaniem i ręcznym 
pompowaniem. Pracuj na stojąco i zrób sobie przerwę, 
podczas gdy pompa PowerFill wykona pracę.

ZWIĘKSZ SWOJE ZYSKI
Zredukuj godziny pracy, zwiększ produktywność, 
ogranicz koszty przestojów związane z obrażeniami 
i podejmuj się coraz większych projektów.

Wykańczanie Ścianek  
działowych

Twoje umiejętności

Nasze rozwiązania

Szybsza praca


