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LEDNINGEN HAR

ORDET

Kära kund,

Kära kund,
alla vi som arbetar på Portable Winch Co. vill tacka dig
för ditt förtroende.
Vi är stolta över att ha dig som kund och vill att du ska
veta att vi ständigt arbetar för att Portable Winch Co. ska
förbli en av världens främsta tillverkare och distributörer
av bärbara kapstanvinschar.
Under åren som gått har vi skapat ett nätverk med över
900 återförsäljare världen runt och strävat efter att
utveckla innovativa och högkvalitativa produkter som
uppfyller dina behov.
I den här produktkatalogen hittar du resultatet av ett
arbete som har tagit många år. Använd katalogen som en
referens för att enkelt hitta relevant information om våra
produkter. Här finns all vår expertis samlad.
Glöm inte att våra återförsäljare och alla vi som arbetar
på vårt kontor i Sherbrooke i Quebec, Kanada, finns
tillgängliga för att hjälpa dig. Tveka inte att kontakta oss
om du har några frågor eller funderingar.
Vi önskar dig lycka till!

Verkställande direktör
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Vice verkställande direktör

PRESENTATION

VÅRT

MÅL
PORTABLE WINCH CO.
Vi erbjuder lättanvända och innovativa produkter som underlättar tunga arbetsuppgifter.
Produkterna i vårt breda sortiment används världen runt inom många olika användningsområden, såsom skogsbruk, jakt,
terrängkörning, trädgårdsarbete, byggkonstruktion och telekommunikation.
Vi har blivit en av branschens ledande aktörer genom att designa vinschar med unik teknik och funktioner som ger
användaren stor självständighet utan att tumma på säkerheten. Våra vinschar är bärbara, kompakta och lätta att
använda!

VÅRA

VÄRDERINGAR
Lyssna

Vi är stolta över vår förmåga att lyssna på medarbetare, kunder, partner, leverantörer, branschexperter och världen
omkring oss. Vi är kort sagt uppmärksamma på nya trender.

Utvecklas

Som experter inom området vill vi hela tiden bli ännu bättre, så att vi kan erbjuda originella produkter som uppfyller
marknadens behov till vettiga priser.

Ha roligt

Den vänliga stämningen inom Portable Winch Co. smittar av sig. Företaget motiverar och överraskar och väljer sina
samarbetspartner, leverantörer, kunder och anställda med omsorg. För oss är det viktigt med vänliga och respektfulla
relationer!
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GRUNDAT 2003
EN INNOVATIV
FÖRETAGSKULTUR
PROFESSIONELLA KVALITETSPRODUKTER
OMSORGSFULLT TILLVERKADE I NORDAMERIKA
FÖRSÄLJNING
I ÖVER 50 LÄNDER

900

AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE

EN KORT

2008
KONSTRUKTION AV
NY ANLÄGGNING

2003

PCW5000
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2009

PCH1000
PCT1800

2011

2012

PCW5000-HS

PCW3000

PRESENTATION
25

ENGAGERADE MEDARBETARE

TIOTUSENTALS
SÅLDA VINSCHAR
83 VINSCHMODELLER
UTVECKLADE HITTILLS

50

ÖVER 50 TILLGÄNGLIGA
TILLBEHÖR

HISTORIK
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UTBYGGNA
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600MH
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2016

2018

2020

PCH2000

PCW3000-Li
600MH-Li

PCW4000
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ANVÄNDARPROFILER

Skogsägare

•Dra stockar över marken
•Utföra riktad fällning
•Samla in ved

Jägare

•Hantera stora villebråd
•Underhålla jaktmarker
•Konstruera jakttorn
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Motorsportentusiaster

•Avlägsna fordon från
svåråtkomliga ställen
•Lasta utrustning på släpvagnar

Lantbrukare

•Bygga staket
•Avlägsna döda djur
och lasta dem i ett
släp
•Lasta utrustning på
släpvagnar
•Underhålla
egendomar
•Avlägsna fordon från
svåråtkomliga ställen

PRESENTATION

Stugägare

•Utföra småarbeten kring
huset
•Utföra riktad fällning
•Samla in ved
•Dra en båt eller en brygga

Professionella
skogsarbetare/
arborister

•Utföra riktad fällning
•Beskära träd
•Dra stockar och grenar till
lastbil/flismaskin

Industrisektorn

•Infrastruktur för
telekommunikation
•Infrastruktur för offentliga
tjänster, master och
transmissionsledningar
•Dra ledningar och optiska
fiberkablar
•Forskning, äventyr och
utforskning
•Marina tillämpningar
•Konstruktion och arbete på
hög höjd

...och mycket mer!

•Det finns inga gränser för
vad du kan göra med en
bärbar kapstanvinsch!
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KONTAKTA OSS
Pierre Roy

Josianne Boisvert

Verkställande direktör

Försäljning och kundtjänst

proy@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 101
+1 888 388-7855

jboisvert@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 122
+1 888 388-7855

Christian Pelletier

Gabriel David

Vice verkställande direktör

Fraktansvarig och
exportkoordinator
gdavid@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 200
+1 888 388-7855

cpelletier@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 107
+1 888 388-7855

Jean-William Bergevin
Säljchef Nordamerika
jwbergevin@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 106
+1 888 388-7855

info@portablewinch.com
+1 819 569-3663
+1 888 388-7855
1170, Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1G 5G5

WWW.PORTABLEWINCH.INFO
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PRESENTATION
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BÄRBARA

KAPSTANVINSCHAR

Portable Winch Co. brinner för a� erbjuda enkla
verktyg
som
underlä�ar
ansträngande
arbetsuppgi�er. Våra vinschar är framtagna för a�
uppfylla de varierande behoven hos både privata
kunder och företagskunder.
Oavse� om du väljer bensin-, el- eller ba�eridri� har en
bärbar vinsch från Portable Winch Co. garanterat hög
prestanda, god kvalitet och tålig konstruk�on.

NYHET
2021

JÄMFÖRELSEGUIDE

DRAGKRAFT (ETT REP)
DRAGKRAFT (TVÅ REP)
HASTIGHET
VIKT
MOTOR
WINCH TILT
KORDHÅLLNINGS SYSTEM
Koppling
EFFEKT
DRIVS AV
GARANTI VID PRIVAT BRUK
EFFEKT

700 kg
1,400 kg
10 m/min
9.5 kg
Honda GX35 fyrtaktsmotor
360°
Nej
NIngen - direktdriven
1.0 kW | 1.3 hp
Bensin
5 år

100 %

80 %

HASTIGHET

90 %

80 %

BÄRBARHET

90 %

SKOGSBRUK
JAKT
TERRÄNGKÖRNING
HUS OCH
TRÄDGÅRD
INDUSTRI

13

1,000 kg
2,000 kg
11.6 m/min
9.5 kg
Borstfri, elektrisk
360°
Nej
NIngen - direktdriven
1.0 kW - 82 V
Batteri
5 år
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100 %

PRO- SERIEN
NYHET
2021

1,000 kg
2,000 kg
13.4 m/min
12 kg
Honda GX50 fyrtaktsmotor
360°
ARM
Centrifugal
1.47 kW | 2.0 hp
Bensin
5 år

1,000 kg
2,000 kg
12 m/min
16 kg
Honda GXH50 fyrtaktsmotor
+/- 20°
Nej
NIngen - direktdriven
1.6 kW | 2.1 hp
Bensin
5 år

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %
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60 %
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En revolutionerande vinsch
Startar omedelbart med ett knapptryck. Tre hastigheter. Kraftfull
motor. Utbytbara, snabbladdade batterier (medföljer ej). Inomhusoch utomhusbruk.
Konstruktion
Tack vare startknappen är PCW3000-Li den vinsch som är snabbast
och lättast att starta. Det är också den första vinschen med tre
hastigheter. Den fungerar med litiumjonbatterier (80/82 V, 2–6 Ah)
från flera stora tillverkare.
Prestanda
Beroende på batterityp, den hastighet som valts och vikten på den
last som dras har vinschen en batteritid som räcker till 20–40
minuters kontinuerlig användning utan att tappa kraft.

Om det behövs tar det bara några sekunder att byta batteriet så att
du kan fortsätta arbetet i samma takt som förut. Batterierna kan
laddas till full kapacitet när som helst under urladdningscykeln utan
att cellerna skadas och motorn kräver inget underhåll. Vinschen är
konstruerad för att kunna användas året om och fungerar i
temperaturer ned till –14 °C utan att dess batteritid eller prestanda
påverkas.
PCW3000-Li utvecklar en anmärkningsvärd dragkraft på 1 000 kilo
utan någon mekanisk fördel. Om du använder ett block- och
taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger större dragkraft. Med
två dubbla block kan du dra upp till 5 000 kilo!

PRO- SERIEN

Batteridriven
dragvinsch 80/82 V
1,000 kg

2,000 kg
360°
HASTIGHET 1 : 8.1 m/min
HASTIGHET 2 : 10 m/min
HASTIGHET 3 : 11.6 m/min

BORSTFRI ELEKTRISK
MOTOR

9.5 kg

BATTERI
80/82 V - 2 > 6 Ah*

1.0 kW| 82 V

5 år
* Batteri och laddare ingår inte.

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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PCW3000-Li
Pro
2018
Portable Winch
Borstlös elmotor med överbelastningsskydd
360° tilt
1.0 kW - 82 Volts

Litiumjonbatteri 80/82 V, 2–6 Ah (medföljer ej)
Direkt drivning (no Koppling)
Nej
Ja
Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
No Tillval trumma
Ej konstruerad för lyft - Ser
No Tillval trumma
Ø 76 mm : Hastighet 1 : 8.1 m/min
Hastighet 2 : 10 m/min
Hastighet 3 : 11.6 m/min
No tillval trumma
9.5 kg
30.8 cm x 31.6 cm x 30.9 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
200:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 10 mm
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
5 år
1 år
Internationell garanti från Portable Winch

IPX3
16
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PCW3000-Li

PRO- SERIEN

BATTERIER OCH LADDARE

BATTERIER OCH LADDARE
Litiumjonbatteriet anses vara en av de främsta innovationerna på närmare tjugo år. Det finns flera fördelar med batterier av detta slag:
KOMPATIBILITET: De kan användas med andra batteridrivna verktyg såsom motorsågar, kanttrimrar, gräsklippare, lövblåsare m.m.
UPPLADDNINGSBARA: De kan laddas till full kapacitet när som helst under urladdningscykeln utan att cellerna skadas.
LÄTTANVÄNDA: De har en laddindikator som visar energinivån så att du vet hur lång drifttid som återstår före eller under arbetet.
PROFESSIONELL PRESTANDA: De har extremt hög effektivitet och ger tillräckligt med kraft för att driva energikrävande verktyg under lång tid.
De laddas dessutom ur mycket långsamt när de inte används (endast 1,25 procent per månad).
INGA UTSLÄPP: Elektriska motorer släpper inte ut några avgaser eller föroreningar. Därför kan de användas både inomhus och utomhus.
Uppladdningsbara batterier bidrar dessutom till en hållbar resursanvändning.
PCW3000-Li-vinschen är kompatibel med flera olika märken och modeller av batterier och laddare.
Denna lista är inte uttömmande. Andra tillverkare eller modeller kan komma att läggas till. Du är välkommen att kontakta din återförsäljare
för mer information om vilka batterier som finns tillgängliga i din region.

MODELL

SPÄNNING

NOMINELL
KAPACITET

LADDNINGSTID
(100%)

VIKT (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB2AH82

82 V

2 Ah

30 min

1,5

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB4AH82

82 V

4 Ah

60 min

2,6

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSB5AH82

82 V

5 Ah

75 min

2,6

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 250

82 V

2,5 Ah

36 min

1,5

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 400

82 V

4 Ah

60 min

2,6

GREENWORKS COMMERCIAL

GL 500

82 V

5 Ah

72 min

2,6

GREENWORKS PRO

2901302

80 V

2 Ah

30 min

1,5

GREENWORKS PRO

2902502

80 V

5 Ah

90 min

2,5

CRAMER

82V220G

82 V

3 Ah

45 min

1,6

CRAMER

82V430G

82 V

6 Ah

90 min

2,6

82V430

82 V

6 Ah

90 min

3,1

STIGA

SBT 2580 AE

80 V

2,5 Ah

40 min

1,6

STIGA

SBT 4080 AE

80 V

4 Ah

60 min

2,5

STIGA

SBT 5080 AE

80 V

5 Ah

75 min

2,5

TILLVERKARE

B
A
T
T
E
R
I
E
R

CRAMER (BLUETOOTH)

L
A
D
D
A
R
E

NOMINELL
KAPACITET

ANTAL PORTAR

VIKT (KG)

4A

1

1,5

82 V

4A

1

1,6

GC 420

82 V

4A

2

2,0

2901402

80 V

4A

1

1,5

CRAMER

82C1G

82 V

4A

1

1,6

CRAMER

82C2

82 V

4A

2

2,0

SFC 80 AE

80 V

4A

1

1,3

BRAND NAME

MODELL

SPÄNNING

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD

BSRC82

82 V

GREENWORKS COMMERCIAL

GC 400

GREENWORKS COMMERCIAL
GREENWORKS PRO

STIGA
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Kompakt kraft

Prestanda

Kapstanvinschen PCW3000 är inget annat än
ett tekniskt konststycke och har oöverträffad
dragkraft i det minsta format som Portable
Winch Co. någonsin tagit fram. Tack vare
Honda-motorn GX35 med 360° rörelseomfång
kommer detta att bli en uppskattad kompanjon
oavsett var du arbetar härnäst.

Honda-motorns
bevisade
pålitlighet
i
kombination med uppfinningsrikedomen hos
Portable Winch Co. gör PCW3000 till en
utomordentligt konkurrenskraftig produkt.
Vinschen kan dra upp till 700 kilo utan någon
mekanisk fördel. Om du använder ett block- och
taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger
större dragkraft. Med två dubbla block kan du
dra upp till 3 500 kilo!

Konstruktion
PCW3000 har designats för att uppfylla
behovet av en bärbar modell som är ännu
mindre än originalvinschen PCW5000. Med
kapstantrumman kan du enkelt, effektivt och
säkert dra last med en obegränsad replängd
utan att tappa kraft. Dessutom finns en mängd
tillbehör som gör det lättare att bära den över
längre sträckor.

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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PRO- SERIEN

Bensindriven
dragvinsch GX35

700 kg

1,400 kg
360°

10 m/min

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX35

9.5 kg

Bensin

1.0 kW | 1.3 hp

5 år

Serien
År för design
Motor
DRIVS AV
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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PCW3000
Pro
2012
Honda GX35
4-takts - luftkyld - 360° tilt
1.0 kW - 1.3 HP @ 7,000 tr/min

Bensin
Direkt drivning (no Koppling)
Nej
Ja
Ø 76 mm : 700 kg / 1,400 kg
No Tillval trumma
Ej konstruerad för lyft - Ser
No Tillval trumma
Ø 76 mm : 10 m/min
No Tillval trumma
9.5 kg
35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
200:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 10 mm
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
5 år
1 år
Internationell garanti från Honda
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Den senast född.
Portable Winch Co. slår till igen med introduktionen av PCW4000 bärbar capstan-vinsch utrustad
med snabbkopplingsmekanism (ARM)!
Design
Denna modell är DRIVS AV den nya Honda GX50 fyrtaktsmotor 360 ° tiltmotor. Den har också en
centrifugalkoppling som aktiveras när du drar i repet. När repet släpps slutar trumman att snurra
och ARM gör sitt jobb genom att hålla lasten på plats! För att koppla loss repet från mekanismen
krävs en enkel sidorörelse!
Prestanda
PCW4000 utvecklar en anmärkningsvärd dragkraft på 1000 kg utan mekanisk fördel. Genom att
lägga till ett remskivsystem kan du gå upp till fem gånger (5x) dragkraften. Med två dubbla
remskivor kan du dra upp till 5000 kg!

Bensindriven
dragvinsch GX50

PRO- SERIEN

2021

1,000 kg

2,000 kg

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX50

360°

Bensin

Max 13.4 m/min

arm

12 kg

Centrifugal

1.47 kW | 2.0 hp

5 år

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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PCW4000
Pro
2020
Honda GX50
4-takts - 360° tilt - luftkyld
1.47 kW - 2.0 HP @ 7,000 tr/min

Bensin
Centrifugal
Snabbfrigörande automatisk anti-back-enhet (ARM)
Nej
Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
No Tillval trumma
Ej konstruerad för lyft - Ser
No Tillval trumma
Ø 76 mm : 13.4 m/min
No Tillval trumma
12 kg
42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
200:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 10 mm
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
5 år
1 år
Internationell garanti från Honda
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Originalvinschen
Den outtröttliga PCW5000 finns till
för att hjälpa dig oavsett om du ska ta
ut timmer från skogen, få loss ett
fordon som kört fast eller utföra andra
tunga arbetsuppgifter.
Konstruktion
Denna robusta vinsch är ett
utmärkt exempel på den kvalitet
och hållbarhet som Portable Winch
erbjuder. Vi tillverkar smarta,
kompromisslösa och kraftfulla
produkter som fungerar överallt.
Med en kapstanvinsch kan du
enkelt, effektivt och säkert dra last
med en obegränsad replängd och
utan att tappa kraft.
Dessutom har PCW5000 två
hastighetsalternativ, tack vare de
utbytbara kapstantrummorna. Välj
den som bäst passar uppgiften
som ska utföras. Vinschens
standardtrumma på 57 millimeter
levererar full kraft och en
draghastighet på 12 meter per
minut. Med tillvalstrumman på
85 millimeter (PCA-1100) får du
50 procent högre hastighet, det vill

säga 18 meter per minut. Vi kan
erbjuda mängder av tillbehör som
har tagits fram särskilt för att
uppfylla dina behov.
Prestanda
PCW5000
utvecklar
en
anmärkningsvärd dragkraft på
1000 kilo utan någon mekanisk
fördel. Om du använder ett block- och
taljesystem kan du få upp till fem (5)
gånger större dragkraft. Med två
dubbla block kan du dra upp till
5 000 kilo!

PRO- SERIEN

Bensindriven
dragvinsch GXH50
1,000 kg

2,000 kg
+/- 20°

12 m/min

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50

16 kg

Bensin

1.6 kW | 2.1 hp

5 år

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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www.portablewinch.info

PCW5000
Pro
2003
Honda GXH50
4-takts - luftkyld
1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min

Bensin
Direkt drivning (no Koppling)
Nej
Ja
Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Ø 85 mm : 700 kg / 1,400 kg
Ej konstruerad för lyft - Ser
--Ø 57 mm : 12 m/min
Ø 85 mm : 18 m/min
16 kg
37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
110:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 12 mm
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
5 år
1 år
Internationell garanti från Honda
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JÄMFÖRELSEGUIDE

350 kg
700 kg
--36 m/min
16 kg
Honda GXH50 fyrtaktsmotor
+/-20°
Nej
NIngen - direktdriven
1.6 kW | 2.1 hp
Bensin
1 år

DRAGKRAFT (ETT REP)
DRAGKRAFT (TVÅ REP)
Lyftkapacitet
HASTIGHET
VIKT
MOTOR
WINCH TILT
Kordhållnings system
Koppling
EFFEKT
DRIVS AV
Kommersiellt bruk

BÄRBARHET

100 %

HASTIGHET

100 %

Dragkapacitet

30 %

Lyftkapacitet

N/A

775 kg
1,550 kg
250 kg
12 m/min
19 kg
Honda GXH50 fyrtaktsmotor
+/-20°
PCS
Centrifugal
1.6 kW | 2.1 hp
Bensin
1 år

80 %
40 %
60 %
50 %

FORESTRY
JAKT
TERRÄNGKÖRNING
HUS OCH
TRÄDGÅRD
INDUSTRI

25
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INDUSTRIAL- SERIEN

1,150 kg
2,300 kg
450 kg
20 m/min
34.5 kg
Honda fyrtaktsmotor GX160
+/-20°
PCS
Centrifugal
3.6 kW | 4.8 hp
Bensin
1 år

820 kg
1,640 kg
250 kg
8.8 m/min
24 kg
Baldor - 1 ph
360°
PCS
NIngen - direktdriven
0.56 kW | 0.75 hp
Electric
1 år

50 %

70 %

60 %

30 %
100 %
100 %

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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70 %
50 %
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Höghastighetsvinschen
PCW5000-HS är den vinsch
som har högst draghastighet.
Den är ett oumbärligt verktyg
vid arbetsuppgifter som
kräver mer fart än kraft,
såsom kabeldragning eller
installation av optisk fiber.

Vinschens kapstantrumma
gör dessutom att du enkelt,
effektivt och säkert kan dra
last med en obegränsad
replängd och utan att tappa
kraft.

Konstruktion

PCW5000-HS utvecklar en
dragkraft på 350 kilo utan
någon mekanisk fördel. Om
du använder ett block- och
taljesystem kan du få upp till
fem (5) gånger större
dragkraft. Med två dubbla
block kan du dra upp till
1 750 kilo!

PCW5000-HS bygger på
samma lyckade konstruktion
som PCW5000, men har en
växellåda som möjliggör hög
hastighet. Med 36 meter per
minut kan den dra last tre (3)
gånger snabbare än sin
föregångare, vilket gör den
perfekt för att dra lättare last
över långa sträckor.

Prestanda

INDUSTRIAL- SERIEN

Bensindriven
höghastighetsvinsch GXH50
350 kg

700 kg
+/- 20°

36 m/min

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50

16 kg

Bensin

1.6 kW | 2.1 hp

1 år

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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PCW5000-HS
Industrial
2011
Honda GXH50
4-takts - luftkyld
1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min

Bensin
Direkt drivning (no Koppling)
Nej
Ja
Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Ø 57 mm : 500 kg / 1000 kg
Ej konstruerad för lyft
--Ø 85 mm : 36 m/min
Ø 57 mm : 24 m/min
16 kg
37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
53:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 12 mm
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
2 år
1 år
Internationell garanti från Honda
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Lyft säkert
SPCH1000 är särskilt framtagen för lyftbehoven inom
industrisektorn och har ett replåssystem som är oumbärligt för
att på ett säkert sätt kunna lyfta, sänka och hålla last. PCH1000
är mångsidig och säker oavsett om det gäller installation av
telekommunikationsutrustning, lyft av olika slags material på en
byggplats eller traditionell dragning av last. Dessutom finns ett
brett urval av förankringssystem så att du enkelt kan placera
vinschen där den behövs.
Konstruktion
Kopplingssystemet mellan motorn och växellådan säkerställer att
kapstantrumman inte roterar när motorn går på tomgång.

När repet har förts in i replåssystemet behöver du bara aktivera
kopplingen och starta vinschningen genom att dra i repet
horisontellt. Replåssystemet hindrar repet från att slira på
trumman och håller fast lasten när repet släpps. Om
replåssystemet kopplas ur kan vinschen också användas för att
sänka ned last. Du behöver bara dra i snöret på replåssystemet
och kontrollera huvudrepet under det att lasten sänks ned.
Prestanda
PCH1000 är utrustad med fyrtaktsmotorn Honda GXH50 som
utvecklar en dragkraft på 775 kilo och en lyftkapacitet på 250 kilo
(vid installation med ett rep). Om du använder ett system med
block och taljor ökar självklart kapaciteten!

INDUSTRIAL- SERIEN

Bensindriven
drag-/lyftvinsch GXH50

775 kg

1.6 kW | 2.1 hp

1,550 kg

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50

250 kg

Bensin

+/- 20°

PCS

12 m/min

Centrifugal

19 kg

1 år

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
För lyft
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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PCH1000
Industrial
2009
Honda GXH50
4-takts - luftkyld
1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min
Bensin
Centrifugal
Progressivt fångstsystem (PCS)
Nej
Ø 57 mm : 775 kg / 1,550 kg
Ø 85 mm : 540 kg / 1,080 kg
Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg
Ø 57 mm : 12 m/min
Ø 85 mm : 18 m/min
19 kg
50.5 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
110:1
Anti-reverserende rullager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
2 år
1 år
Internationell garanti från Honda

M 3 (ISO LYFTNING)
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En vinsch som kan allt
PCH2000 är kraftigare än alla andra vinschar och utför även mycket
tunga arbetsuppgifter utan problem.
Konstruktion
Kapstantrumman på PCH2000 gör att vinschen kan bibehålla jämn
kraft över en obegränsad replängd, med en hastighet på 20 meter
per minut. Det är också den första modellen som är utrustad med en
anodiserad trumma på 108 millimeter. Den stora trumman ökar
friktionsytan vilket ger bättre kontroll över lasten. Tack vare den
anodiserade ytbehandlingen har trumman på PCH2000 större
motståndskraft mot nötning och ökar inte repets ledningsförmåga.
Det gör att vinschen är perfekt för arbeten på och i närheten av
elektriska installationer.

PCH-serien är framtagen särskilt för lyftarbeten och har en egen
koppling och ett unikt replåssystem. När repet har förts in i
replåssystemet aktiverar du kopplingen och startar vinschningen
genom att dra i repet horisontellt. Du kan när som helst avbryta
lyftet och hålla lasten halvvägs upp i luften. Du kan också att dra i
snöret som är fäst i replåssystemet för att koppla ur systemet och
sänka ned lasten, under det att huvudrepet kontrolleras under
nedsänkningen.
Prestanda
PCH2000 drivs av en Honda GX-motor på 160 kubikcentimeter som
ger en oöverträffad dragkraft på 1 150 kilo och en lyftkapacitet på
450 kilo (vid installation med ett rep). Om du använder ett system
med block och taljor ökar självklart kapaciteten!

INDUSTRIAL- SERIEN

Bensindriven
drag-/lyftvinsch GX160
1,150 kg

3.6 kW | 4.8 hp

2,300 kg

HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX160

450 kg

Bensin

+/- 20°

PCS

20 m/min

Centrifugal

34.5 kg

1 år

Serien
År för design
Motor
Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system
Trumman snurrar med motorn i tomgång
Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
För lyft
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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PCH2000
Industrial
2016
Honda GX160
4-takts - luftkyld
3.6 kW - 4.8 HP @ 3,600 tr/min

Bensin
Centrifugal
Progressivt fångstsystem (PCS)
Nej
Ø 108 mm : 1,150 kg / 2,300 kg
No Tillval trumma
Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
No Tillval trumma
Ø 108 mm : 20 m/min
No Tillval trumma
34.5 kg
56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
53:1
Dubbla enraderslager
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
2 år
1 år
Internationell garanti från Honda
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Bara att plugga in
PCT1800 rekommenderas i situationer där
en vanlig förbränningsmotor inte kan
användas eller där ljudet uppfattas som
störande. Denna elektriska vinsch är
framtagen för lyft- och dragarbeten och
passar utmärkt för inomhusbruk, till
exempel när du ska dra ledningar eller flytta
utrustning.
Konstruktion
Precis som alla andra Portable Winchmodeller har PCT1800 en kapstantrumma
som levererar jämn kraft under hela
arbetets gång, över en obegränsad replängd
och med en hastighet på 8,8 meter per
minut. På vinschar av PCT1800-modell
finns också ett replåssystem som är särskilt
framtaget för lyftvinschar. När repet har
förts in i replåssystemet behöver du bara
aktivera vinschen och starta arbetet genom
att dra i repet horisontellt. Du kan när som
helst avbryta lyftet och utan ansträngning
hålla lasten halvvägs upp i luften. För att
sänka ned lasten drar du i replåssystemets
snöre för att koppla ur det. Därefter behöver
du bara kontrollera huvudrepet under det
att lasten sänks ned. Om du skulle tappa
taget om repet slår replåssystemet till och
hindrar lasten från att falla till marken.
Prestanda
PCT1800 är utrustad med en elektrisk
motor (en fas, 3/4 hk) som utvecklar en
dragkraft på 820 kilo och en lyftkapacitet på
250 kilo (vid installation med ett rep). Om du
använder ett system med block och taljor
ökar självklart kapaciteten!

(1)

60Hz-115/230 V(2)
50Hz-110/220 V

INDUSTRIAL- SERIEN

Elektrisk
drag-/lyftvinsch
820 kg

0.56 kW | 0.75 hp

1,640 kg

BALDOR - 1 ph

250 kg

ELEC 115 V / 230 V ⁽¹⁾
ELEC 110 V / 220 V ⁽²⁾

360°

PCS

8.8 m/min ⁽¹⁾
7.2 m/min ⁽²⁾

1 år

24 kg⁽¹⁾ | 27 kg⁽²⁾
Serien
År för design

PCT1800-60HZ (1)
Industrial
2009

PCT1800-50HZ (2)

Drivs av
Drive/Koppling
Kordhållnings system

Baldor AC Electric TEFC - 115/230 VAC
1 ph - 60 Hz
0.56 kW - 0.75 HP @ 3,450 tr/min
115 V
Direkt drivning (no Koppling)
Progressivt fångstsystem (PCS)

Drum turns when motor/engine is idling

Ingen tomgång på elektriska motorer

Motor

Dragkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Lyftkapacitet
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)
Hastighet
Standard trumma
Tillval trumma
Vikt
Mått (totalt)
Växellåda
Utväxling
Broms
Arbetscykel
Rop (inte inkluderat)
Längd
Minsta diameter
Maximal diameter
Rekommenderad diameter
För lyft
Ingår
Garanti
Privat bruk
Kommersiellt bruk
Motor
Certifiering
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Baldor AC Electric TEFC - 110/220 VAC
1 ph - 50 Hz
0.56 kW - 0.75 HP @ 2,850 tr/min
220 V

Ø 85 mm : 820 kg / 1,640 kg
Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg
Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Ø 85 mm : 8.8 m/min
Ø 85 mm : 7.2 m/min
Ø 57 mm : 5.8 m/min
Ø 57 mm : 4.8 m/min
24 kg
27 kg
55.6 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul.
Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
110:1
Anti-reverserende rullager
25 % (15 min/timmen för att förhindra att motorn överhettas)
Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Obegränsad
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor
Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på
www.portablewinch.com
2 år
1 år
Baldor (ABB) International Garanti

(ISO LYFTNING)

34

VINSCHPAKET

SKOGSBRUK JAKT
TERRÄNGKÖRNING HUS OCH TRÄDGÅRD
Hos Portable Winch är vi medvetna om a� en
kapstanvinsch bara når sin fulla kapacitet om den
används med rä� �llbehör. Därför har vi utvecklat e�
bre� urval av �llbehör som hjälper dig a� utny�ja din
vinsch �ll max.
Våra experter har sa� ihop färdiga paket som här listas e�er
kategori. Vi har tänkt på allt, oavse� om du sysslar med
skogsbruk,
jakt,
terrängkörning
eller
husoch
trädgårdsak�viteter.
Inom varje kategori finns fyra olika paket, vart och e� med en egen
vinschmodell. För a� hjälpa dig a� välja har vi markerat det paket
som är populärast inom varje kategori.
Med något av dessa paket kan du vara säker på a� arbetet blir gjort,
men inget hindrar dig från a� komple�era med fler �llbehör för a�
bredda användningsområdet.

PCW5000-FK

PAKET
MYCKET
POPULÄRT VAL

PCW5000

PCA-1295

PCA-1274

PCA-1215M

PCA-1290

PCA-1255

PCA-1260

PCA-1276

PCA-1282

PCW5000-FK
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

PCW5000

PCA-1274
PCA-1290
PCA-1276
PCA-1282
PCA-1260
PCA-1255
PCA-1215M
PCA-1295

PCW5000-FK-paketet är det populäraste valet för skogsägare och vid
enstaka skogsarbeten och består av en PCW5000-vinsch samt särskilda
tillbehör för att ta ut timmer ur skogen.
I paketet ingår en släpkona (PCA-1290) som hindrar timret från att fastna i
rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över
kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten.
Med repet (12 mm x 50 m) når du timret oavsett var det ligger. Blocket är
användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med
blocket ökar PCW5000-vinschens dragkraft på
1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
Det här är ett oumbärligt grundpaket för att ta
ut timmer och hantera alla tänkbara
situationer i skogsmiljö!

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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PCW4000-FK

PAKET

PCW4000
PCA-1260
PCA-1205M

PCA-0106
PCA-1276

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1290

PCA-1282

PCA-1295

PCW4000-FK
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x

PCW4000

PCA-1205M
PCA-0106
PCA-1255
PCA-1290
PCA-1295
PCA-1282
PCA-1275
PCA-1276

PCW4000-FK-paketet är en intressant populär val för skogsmästare och
tillfällig avverkare, inklusive vinschen PCW4000 samt anpassade tillbehör
för att extrahera stockar.
Särskilt glidkotten (PCA-1290), som förhindrar stockar från att fastna i rötter,
stubbar och andra hinder. Dess form gör att den kan glida längs kvarvarande
träd och därmed undvika regenereringsskador.
Med 10 mm x 50 m rep kan du nå träden där du behöver. När det gäller den
enskilda remskivan är det användbart att avböja lasten eller fördubbla
dragkraften när det är dags. I kombination med de
1000 kg effekt som erbjuds av PCW4000vinschen får du 2000 kg kraft!
Ett intressant alternativ till PCW5000-FK
paket för att komma ut ur skogen och
möta alla situationer i skogen!

PCA-1260

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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PCW3000-FK

PAKET
PCA-1295

PCW3000

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0102

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1282

PCW3000-FK
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

PCW3000

PCA-1275
PCA-0102
PCA-1290
PCA-1276
PCA-1282
PCA-1260
PCA-1255
PCA-1205M
PCA-1295

Skogsägare och skogsarbetare som vill ha en kompaktare produkt bör välja
PCW3000-FK-paketet, som innehåller flerlägesvinschen PCW3000, en
skyddande transportväska och särskilda tillbehör för att hantera timmer.
Släpkonan (PCA-1290) hindrar timret från att fastna i rötter, stubbar och andra
hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över kvarvarande växtlighet så att
marken inte skadas inför återväxten.
Med repet (10 mm x 50 m) når du timret oavsett var
det ligger. Blocket är användbart om du vill
omdirigera lasten eller behöver fördubbla
dragkraften. Med blocket ökar PCW3000vinschens dragkraft på 700 kilo till hela
1 400 kilo.
Det här är ett intressant alternativ till
PCW5000-FK-paketet för den som
behöver gå längre sträckor.

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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PCW3000-Li-FK

PAKET

PCW3000-Li

PCA-1295

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1260

Batteri och laddare ingår inte.

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1290

PCW3000-Li-FK
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

PCW3000-Li
PCA-1275
PCA-0106
PCA-1276
PCA-1290
PCA-1282
PCA-1260
PCA-1205M
PCA-1295

PCW3000-Li-FK är ett kompakt och miljövänligt paket med en kraftfull
batteridriven vinsch. I paketet ingår allt som skogsägare och skogsarbetare
kan behöva.
Släpkonan (PCA-1290) hindrar timret från att fastna i rötter, stubbar och
andra hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över kvarvarande
växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten.
Med repet (10 mm x 50 m) når du timret oavsett var det ligger.
Blocket är användbart om du vill omdirigera
lasten eller fördubbla dragkraften. Med blocket
ökar PCW3000-Li-vinschens dragkraft på
1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
Det här är ett intressant alternativ till
PCW3000-FK-paketet om du vill slippa
regelbundet underhåll.

Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.
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JAKT

PCW3000-HK

PAKET

MYCKET
POPULÄRT VAL

PCW3000

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1260

PCA-0102

PCA-0103
PCA-1276

PCA-0104

PCW3000-HK
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x

PCW3000

PCA-1275
PCA-0102
PCA-0103
PCA-0104
PCA-1276
PCA-1260
PCA-1205M

PCW3000-HK är ett mycket populärt val bland jägare och innehåller såväl
flerlägesvinschen PCW3000 som alla viktiga tillbehör för att underlätta
hanteringen av tunga djur.
Transportlådan och repsäcken kan fästas på den formgjutna ryggsäcksramen så att
du utan problem kan bära med dig vinschen, repet och tillbehören. Det gör det enkelt
att på ett smidigt och ergonomisk sätt röra sig genom skogen.
Med repet (10 mm x 50 m) når du djuret oavsett var
det ligger. Blocket är användbart om du vill
omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med
blocket ökar PCW3000-vinschens dragkraft på
700 kilo till hela 1 400 kilo.
Det här ett perfekt paket för den som ofta
behöver gå långa sträckor!

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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JAKT

PCW5000-HK

PAKET

PCW5000

PCA-1372

PCA-1274

PCA-1215M

PCA-1255

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1261

PCW5000-HK
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

PCW5000

PCA-1274
PCA-0100
PCA-1276
PCA-1261
PCA-1282
PCA-1260
PCA-1255
PCA-1215M
PCA-1372

Om du behöver mer dragkraft är PCW5000-HK-paketet ett
intressant alternativ, då det inkluderar en vinsch av PCW5000modell.

Den hårda transportlådan gör att du båda kan bära och skydda
vinschen. I lådan finns också plats för de minsta tillbehören. I
paketet ingår ett rep (12 mm x 50 m) som bäst förvaras i
repsäcken.
Blocket är användbart om du vill
omdirigera lasten eller fördubbla
dragkraften. Med blocket ökar
PCW5000-vinschens dragkraft
på 1 000 kilo till hela
2 000 kilo.
Det här är ett komplett
paket för den som vill ha
en PCW5000-vinsch!

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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JAKT

PCW4000-HK

PAKET

PCW4000

PCA-1260

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1261

PCA-1282

PCA-1372

PCW4000-HK
1x

PCW4000

1x PCA-1205M
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x

PCA-0106
PCA-1255
PCA-1261
PCA-1372
PCA-1282
PCA-1275
PCA-1276

För dem som vill ha mer effekt från PCW5000 men med en 360° lutande vinsch är
PCW4000-HK paket ett mycket intressant alternativ.
Du kommer att kunna bära PCW4000 i väskan. Du kommer också att lagra
mindre tillbehör. Du hittar också ett rep på 10 mm x 50 m som du kommer
att förvara i reppåsen.
Den enda remskivan kommer att vara användbar för att
avlasta lasten eller fördubbla dragkraften när
tiden är inne. I kombination med de 1000 kg
effekt som erbjuds av PCW4000-vinschen
får du 2000 kg styrka!
Ett komplett paket för dig som vill ha
PCW4000 vinschen!

PCA-1260

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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JAKT

PCW3000-Li-HK

PAKET

PCW3000-Li

PCA-1372

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1276

PCA-0106

Batteri och laddare ingår inte.

PCA-1282

PCA-1260

PCW3000-Li-HK
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x

PCW3000-Li
PCA-1275
PCA-0106
PCA-1260
PCA-1282
PCA-1276
PCA-1205M
PCA-1372

Förjägaresombehövermycketkraftmenvillslippaunderhållochbensinångorfinns
paketetPCW3000-Li-HK,därenbatteridrivenvinschmedtrehastigheteringår.
Eftersom vinschen inte kräver någon bensin slipper du all lukt. Dessutom innehåller
paketet en väska för att bära och förvara vinschen, tillbehör samt ett rep
(10 mm x 50 m) på en och samma plats. På så sätt blir din vistelse i skogen
smidigare och du riskerar inte att glömma något på plats.
Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten
eller fördubbla dragkraften.
Med blocket ökar PCW3000-Li-vinschens
dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
Det här är ett intressant alternativ till de två
paketen med bensindrivna vinschar.

Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.
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TERRÄNGKÖRNING

PCW3000-VK

PAKET

MYCKET
POPULÄRT VAL

PCW3000

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1260

PCA-0102

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1261

PCW3000-VK
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x

PCW3000

PCA-1275
PCA-0102
PCA-1255
PCA-1261
PCA-1276
PCA-1260
PCA-1205M

PCW3000-VK har tagits fram för motorsportentusiaster av alla de slag. Din inre
äventyrare kommer att uppskatta detta mångsidiga paket som innehåller allt som
behövs för en problemfri utflykt.
Oavsett vilket läge ditt fordon befinner sig i kommer detta paket att hjälpa dig ur
knipan. Med repet (10 mm x 50 m) kan du få fordonet på rätt köl i all slags terräng.
Blocket är användbart om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar
PCW3000-vinschens dragkraft på 700 kilo till hela 1 400 kilo. I paketet ingår även en
förankringsplatta för dragkroken så att du kan använda ditt terrängfordon som
förankringspunkt.
Den formgjutna ryggsäcksramen och
repsäcken gör att du kan bära
vinschen, repet och tillbehören
skyddade från väder och vind.

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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TERRÄNGKÖRNING

PCW5000-VK

PAKET

PCW5000

PCA-1215M

PCA-0100

PCA-1255

PCA-1260
PCA-1276

PCA-1274

PCA-1261

PCW5000-VK
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

PCW5000

PCA-0100
PCA-1276
PCA-1261
PCA-1274
PCA-1260
PCA-1255
PCA-1215M

PCW5000-VK-paketet passar motorsportälskare som vill ha kraften hos en
bensindriven PCW5000-vinsch och alla nödvändiga tillbehör.

Oavsett vilket läge ditt fordon hamnar i kommer du att kunna lösa
situationen. Med repet (12 mm x 50 m) kan du få fordonet på rätt köl i all
slags terräng. Blocket är användbart om du behöver fördubbla
dragkraften. Med blocket ökar PCW5000-vinschens dragkraft på
1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
I paketet ingår även en förankringsplatta för
dragkroken så att du kan använda ditt fordon
som förankringspunkt. Den formgjutna
ryggsäcksramen och repsäcken gör att
du kan bära vinschen, repet och
tillbehören skyddade från väder och
vind.

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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TERRÄNGKÖRNING

PCW4000-VK

PAKET

PCW4000
PCA-1260

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1261

PCW4000-VK
1x
1x
1x

PCW4000

PCA-0106
PCA-1255

1x PCA-1205M
1x
1x
2x
1x

PCA-1261
PCA-1275
PCA-1276
PCA-1260

För powersportsentusiaster som letar efter all effekt av PCW4000, innehåller
PCW4000-VK-paketet de viktiga behörigheterna för sinnesro.
Oavsett vilken situation ditt fordon befinner sig i kommer du att kunna få det ur
problem. Det 10 mm x 50 m repet gör att du kan hämta det oavsett
terrängförhållandena. Den enda remskivan är användbar för att fördubbla
dragkraften när det är dags. I kombination med den 1000 kg effekt som erbjuds av
PCW5000-vinschen får du 2000 kg styrka!
Paket en innehåller också kulankringsplattan så att du
kan använda ditt fordon som en ankarpunkt. Ingår
är en bärväska för att transportera din
vinsch och små tillbehör.
Och glöm inte den automatiska
anti-back-mekanismen på
PCW4000! Det förhindrar att ditt
fordon rullar tillbaka ...

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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PCW3000-Li-VK

TERRÄNGKÖRNING
PAKET

PCW3000-Li

PCA-1261

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1260

Batteri och laddare ingår inte.

PCA-0106

PCA-1276

PCW3000-Li-VK
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x

PCW3000-Li
PCA-1275
PCA-1260
PCA-1276
PCA-0106
PCA-1205M
PCA-1261

PCW3000-Li-VK är ett perfekt paket för motorsportentusiaster som föredrar en
batteridriven vinsch med tre hastigheter. I paketet ingår alla nödvändiga tillbehör.
PCW3000-Li-vinschen har en anmärkningsvärd dragkapacitet på 1 000 kilo. Den kräver
dessutom inget underhåll, vilket är en stor fördel jämfört med bensindrivna vinschar.
Oavsett vilket läge ditt terrängfordon hamnar i kommer du att kunna lösa situationen.
Repet (10 mm x 50 m) gör det enkelt att få fordonet på rätt köl. Blocket är användbart
om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på
1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
I paketet ingår även en vinschförankringsplatta för
dragkroken så att du kan använda ditt
terrängfordon som förankringspunkt.
Medföljer gör också en transportväska för
att bära vinschen, repet och tillbehören.

Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.
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PCW3000-Li-GK

HUS OCH TRÄDGÅRD
PAKET

PCW3000-Li

MYCKET
POPULÄRT VAL
PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0106

Batteri och laddare ingår inte.

PCA-1260
PCA-1276

PCW3000-Li-GK
1x
1x
2x
1x
1x
1x

PCW3000-Li
PCA-0106
PCA-1276
PCA-1260
PCA-1205M
PCA-1275

När du är husägare finns ingen ände på småjobben. Denna vinsch har en
batteridriven, underhållsfri motor som alltid är redo att rycka in.
Oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp båten är
det här en vinsch som gör jobbet.
Förutom den batteridrivna PCW3000-Li-vinschen med enastående dragkapacitet
innehåller paketet ett 50 meter långt polyesterrep, två karbinhakar, en
polyesterslinga och en praktisk transportväska för att du utan
problem ska kunna förvara eller transportera
utrustningen. Blocket är användbart om du skulle
vilja fördubbla dragkraften. Med blocket ökar
vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela
2 000 kilo.
Det här är ett mycket praktiskt
utrustningspaket att ha hemma!

Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.
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HUS OCH TRÄDGÅRD

PCW5000-GK

PAKET

PCW5000

PCA-1215M

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1260

PCA-0100

PCA-1276

PCW5000-GK
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x

PCW5000

PCA-1274
PCA-0100
PCA-1276
PCA-1260
PCA-1255
PCA-1215M

När det gäller hus och trädgård finns det alltid arbete att utföra, och ibland kan
det kräva kraften hos en motor på 50 kubikcentimeter. Paketet PCW5000-GK är
otroligt användbart.
Det spelar ingen roll vilken uppgift som ska utföras – den bensindrivna PCW5000vinschen klarar det tack vare dragkapaciteten på 1 000 kilo (installation med ett rep).
Oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp en båt eller
brygga behöver du aldrig fundera på om vinschen ska orka.
Förutom vinschen innehåller paketet ett 50 meter långt
polyesterrep, en repsäck, två karbinhakar, en polyesterslinga och
en stadig låda för att förvara eller transportera utrustningen.
Blocket är användbart om du behöver fördubbla
dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på
1 000 kilo till hela 2 000 kilo.
Ett pålitligt, kraftfullt paket!

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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HUS OCH TRÄDGÅRD

PCW4000-GK

PAKET

PCW4000

PCA-1260

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1205M

PCW4000-GK
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x

PCW4000

PCA-0106
PCA-1255
PCA-1205M
PCA-1275
PCA-1276
PCA-1260

Arbetet runt din egendom är aldrig färdigt och kräver full effekt av 50ccmotorn med 360° lutning. PCW4000-GK paket är en smart populärt val.
Oavsett vad jobbet gör kommer denna PCW4000-vinsch att göra allt med sin 1
000 kg enda kapacitet Dragkapacitet. Oavsett om du behöver hugga ett träd, ta
bort stubbar, dra ut ett staket, dra en båt eller en brygga ur vattnet, behöver du
aldrig undra om det kommer att göra jobbet!
Förutom vinschen innehåller detta paket ett polyestertrep och dess
förvaringspåse, två karbinhake, en polyestersele och en bärväska
för att enkelt lagra eller transportera ditt set. Den enda
remskivan är användbar för att fördubbla dragkraften när det
är dags. I kombination med den 1000 kg effekt som erbjuds
av PCW4000 får du 2000 kg styrka!
En komplett paket erbjuder sinnesro!

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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HUS OCH TRÄDGÅRD

PCW3000-GK

PAKET

PCW3000

PCA-1275

PCA-1205M
PCA-0106

PCA-1276

PCA-1260

PCW3000-GK
1x
1x
2x
1x
1x
1x

PCW3000

PCA-0106
PCA-1276
PCA-1260
PCA-1205M
PCA-1275

Den uppskattade vinschen av PCW3000-modell har en dragkapacitet på 700 kilo
och en flerlägesmotor som ser till att jobbet blir gjort. Du kommer att bli nöjd med
resultatet, oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra
upp båten.
Den uppskattade vinschen av PCW3000-modell har en dragkapacitet på 700 kilo och
en flerlägesmotor som ser till att jobbet blir gjort. Du kommer att bli nöjd med
resultatet, oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp
båten.
Förutom vinschen innehåller paketet ett 50 meter långt
polyesterrep, två karbinhakar, en polyesterslinga och en
praktisk transportväska för att du utan problem ska
kunna förvara eller transportera utrustningen. Blocket
är användbart om du skulle vilja fördubbla dragkraften.
Med blocket ökar vinschens dragkraft på 700 kilo till
hela 1 400 kilo.

Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.
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LINE OF

TILLBEHÖR
Det spelar ingen roll hur eller var du använder din vinsch – vi kan
erbjuda nödvändiga och praktiska tillbehör. Använd din vinsch på
bästa sätt, oavsett situation!
Allt från rep till karbinhake, inklusive block och förankringssystem,
är allt utformat för att underlätta och optimera ditt arbete.
För att underlätta för dig har vi delat in tillbehören i kategorier.

DUBBELFLÄTADE POLYESTERREP
För bästa möjliga prestanda bör du alltid använda rep från Portable Winch Co. tillsammans med din vinsch.
Dubbelflätade polyesterrep har en tålig konstruktion och låg elasticitet, vilket ökar säkerheten. Den låga kostnaden och höga slitstyrkan gör
det till ett bra val för användning med kapstanvinschar, då repet utsätts för friktion och extrem värme.
Vid dragarbeten används vanligtvis en pålstek som ändknop. Den är alltid enkel att lösa upp om du vill byta kroken i änden av repet.

Vissa rep finns tillgängliga med splitsar och hylsor i galvaniserat stål.
De skyddar mot nötning från karbinhakar, block och krokar som sätts fast i repänden. Dessutom bibehåller
splitsen nästan 100 procent av repets kapacitet till skillnad från en knop, som sänker kapaciteten med
åtminstone 30 procent.
Om repet har splitsar i båda ändarna kan det dessutom vändas då och då så att det nöts jämnt över hela sin
längd. Rekommenderas för alla lyftmoment.

DUBBELFLÄTADE POLYESTERREP – 10 MM – MINSTA BROTTSTYRKA 2 200 KG

VIKT

PCA-1205M

10 MM X 50 M

3.5 KG

PCA-1203M

10 MM X 100 M

7 KG

PCA-1206M

10 MM X 200 M

14 KG

PCA-1203M2ESC

10 MM X 100 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR

7 KG

KOMPATIBILITET

PCW3000
PCW3000-Li
PCW4000
PCW5000-HS

DUBBELFLÄTADE POLYESTERREP – 12 MM – MINSTA BROTTSTYRKA 3 300 KG
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PCA-1215M

12 MM X 50 M

5.5 KG

PCA-1213M

12 MM X 100 M

11 KG

PCA-1216M

12 MM X 200 M

22 KG

PCA-1218M

12 MM X 300 M

33 KG

PCA-1213M2ESC

12 MM X 100 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR

11 KG

PCA-1216M2ESC

12 MM X 200 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR

22 KG

PCA-1218M2ESC

12 MM X 300 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR

33 KG
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PCW5000
PCW5000-HS

PCH1000
PCH2000
PCT1800

REPSÄCKAR
En repsäck är praktiskt för att förvara och transportera rep och små tillbehör. Repsäcken hindrar repet från att trassla ihop sig, eftersom det
trycks in i säcken istället för att vindas runt en arm eller spole.
PCA-0103-modellen är särskilt utformad för att fästas på den formgjutna ryggsäcksramen (PCA-0104). De andra repsäcksmodellerna är
utformade att bäras för hand eller direkt på ryggen.
TIPS:
Fäst en karbinhake i bältet och dra repet genom
den för att snabbt placera det i repsäcken!

A

B

C

REPSÄCKAR

A

B
A

C

D

PCA-0103

D

VIKT OCH MÅTT
REPSÄCK – FÖR RYGGSÄCKSRAM
Motståndskraftig vinyl
KAPACITET :
10 MM = 50 M
12 MM = EJ TILLGÄNGLIGT

400 G
Ø 30 CM
Höjd : 36 CM
Volym : 12 L

PCA-1255

RREPSÄCK – LITEN
Slitstark nylon
KAPACITET:
10 MM = 100 M
12 MM = 50 M

500 G
Ø 28 CM
Höjd : 36 CM
Volym : 22 L

PCA-1256

REPSÄCK – MELLAN (MED AXELREMMAR)
Slitstark nylon
KAPACITET
10 MM = 200 M
12 MM = 100 M

900 G
Ø 30 CM
Höjd : 64 CM
Volym : 45 L

PCA-1257XL

REPSÄCK – EXTRA STOR
Slitstark nylon med styv botten
KAPACITET
10 MM = 400 M
12 MM = 200 M

1.10 KG
Ø 37 CM
Höjd : 60 CM
Volym : 65 L

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

64

BÄRUTRUSTNING
PCA-0100

TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK FÖR VINSCHAR PCW5000 OCH PCW5000-HS

Den här transportlådan med formgjutna fack är särskilt konstruerad för PCW5000- och
PCW5000-HS-vinschar.
Den är tillverkad av högpresterande plast med formgjutna fack som skyddar vinschen
och dess tillbehör. Fyra (4) elastiska gummistroppar håller locket ordentligt på plats.
Locket öppnas genom att lossa två stroppar. De andra två tjänar som gångjärn. Locket
kan även tas bort helt och till och med läggas under vinschen om du arbetar i snö eller
lera. Lådans två infällda handtag gör den lättare att hantera.
Förutom att skydda vinschen mot stötar och dåligt väder kan du i PCA-0100-lådan förvara
värdefulla tillbehör, till exempel block, krokar, karbinhakar, förankringar och slingor, på ett och
samma ställe.
Material : Högpresterande polymerplast
Vikt: 6.65 kg
Mått : 64 cm x 55 cm x 38 cm

PCA-0102

TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK FÖR PCW3000

Den här transportlådan med formgjutna fack är särskilt framtagen för PCW3000vinschen. Transportera och förvara din vinsch säkert i denna slitstarka och robusta låda i
tålig plast!
Lådan är utrustad med en rem på varje sida så att du enkelt kan fästa den på en
fyrhjuling, snöskoter, roddbåt eller något annat fordon. Lådan är också konstruerad för att
kunna fästas på den formgjutna ryggsäcksramen (PCA-0104) för att du enkelt ska kunna
bära vinschen om du går till fots.
Material : Högpresterande polymerplast
Vikt: 3.9 kg
Mått : 47 cm x 33 cm x 31 cm

PCA-0106

TRANSPORTVÄSKA MED FACK

Väskan PCA-0106 har vadderade sidor som skyddar innehållet och passar perfekt för
PCW3000-Li-, PCW3000- eller PCW4000-vinschar med tillbehör.
Ett av de två (2) sidofacken rymmer ett rep (10 mm x 50 m) medan det andra rymmer två
batterier och en laddare, eller andra valfria tillbehör. Fickorna på framsidan är särskilt
utformade för block och karbinhakar samtidigt som huvudfacket har plats för en vinsch i
och slingor.
Tack vare de stadiga handtagen och axelremmen går det att bära ett helt vinschpaket i väskan.
Den kan också användas till många andra saker.
Material : Cordura-nylon, styv botten, vadderat huvudfack
Vikt: 1.35 kg
Mått : 57 cm x 33 cm x 32 cm
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BÄRUTRUSTNING
PCA-0104

FORMGJUTEN RYGGSÄCKSRAM FÖR TRANSPORTLÅDA PCA-0102

Ramen är utformad för att passa till transportlådan PCA-0102 och vinylrepsäcken PCA0103. Den ergonomiska, formgjutna ramen är tillverkad i stadig polymerplast och har ett
bekvämt höftbälte och vadderade axelremmar. Om du använder transportlådan (PCA0102) och repsäcken (PCA-0103) kan du bära en vinsch (PCW3000), ett rep
(10 mm x 50 m) och några små tillbehör.
Matériel : Högpresterande polymerplast
Vikt: 1.4 kg
Mått : 52 cm x 46 cm x 10 cm

PCA-0102
BÄRUTRUSTNING

PCA-0103
VIKT OCH MÅTT

KOMPATIBILITET

PCA-0102

TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK FÖR
PCW3000

3.9 KG
Längd : 47 CM
Bredd : 33 CM
Höjd : 31 CM

PCW3000

PCA-0104

FORMGJUTEN RYGGSÄCKSRAM FÖR ATT BÄRA EN
PCW3000-VINSCH

1.4 KG
Längd : 52 CM
Bredd : 46 CM
Höjd : 10 CM

PCW3000

TRANSPORTVÄSKA MED FACK

1.35 KG
Längd : 57 CM
Bredd : 33 CM
Höjd : 32 CM

PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK

6.65 KG
Längd : 64 CM
Bredd : 55 CM
Höjd : 38 CM

PCW5000, PCW5000-HS

PCA-0106

PCA-0100
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BÄRUTRUSTNING
Pelicans produkter är kända över hela världen för sin robusthet och vattentäthet. De är också stötsäkra och dammtäta. En ventil balanserar
lufttrycket inuti lådan och hindrar vatten från att tränga in. Locket är utrustat med hakar och en o-ring. Två stora vikbara handtag gör att den
kan hanteras bekvämt av en eller två personer. Medföljer gör även Pick N Pluck™-skumblock som du kan anpassa efter dina behov.
Alla transportlådor och väskor från Pelican har livstidsgaranti!
Skyddsklass: IP67

A

B

VATTENTÄTA VINSCHLÅDOR
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A

PCA-0340

VATTENTÄT TRANSPORTLÅDA MED
AVTAGBARA HJUL
Högpresterande polymerplast.

B

PCA-1630

VATTENTÄT VINSCHTRANSPORTLÅDA
MED HJUL
Högpresterande polymerplast.
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VIKT OCH MÅTT

KOMPATIBILITET

14.8 KG
Längd : 58 CM
Bredd : 58 CM
Höjd : 56 CM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000

15.7 KG
Längd : 79 CM
Bredd : 63 CM
Höjd : 44 CM

PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCH2000,
PCT1800

BLOCK I ROSTFRITT STÅL
Här presenterar vi några stadiga och hållbara block av god kvalitet.
Blocken tillverkas med sidoplattor av rostfritt stål och skivor i aluminium (med urholkade spår). Med ett vridbart block behöver du inte trä
repet igenom blocket, vilket gör att installationen går snabbare. Dessutom hindras repet från att lossna när det väl sitter på plats.
Blockets axel tillverkas i rostfritt stål med ett oljeimpregnerat bronslager, vilket garanterar felfri funktion och 98 procents effektivitet utan
underhåll.
Blockens respektive brottstyrka ligger på mellan 60 och 135 kN. Använd en karbinhake för att fästa blocken i en polyesterslinga.

A

B

BLOCK I ROSTFRITT STÅL

A

B

C

D

PCA-1275

VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSKIVOR

PCA-1274

VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSKIVOR

PCA-1283

DUBBELT VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSKIVOR

PCA-1273

Minsta brottstyrka: : 60 kN (6,125 KG)

Minsta brottstyrka: : 90 kN (9,185 KG)

Minsta brottstyrka: : 90 kN (9,185 KG)

DUBBELT VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSKIVOR
Minsta brottstyrka: : 135 kN (13,775 KG)
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C

D

VIKT OCH MÅTT

KOMPATIBILITET

600 G
Ø 76 MM
Längd : 150 MM
Bredd : 80 MM
Höjd : 30 MM

REP PÅ 10 MM

1.1 KG
Ø 100 MM
Längd : 196 MM
Bredd : 105 MM
Höjd : 53 MM

REP PÅ 10 TILL 13 MM

1 KG
Ø 76 MM
Längd : 183 MM
Bredd : 80 MM
Höjd : 49 MM

REP PÅ 10 MM

1.85 KG
Ø 100 MM
Längd : 230 MM
Bredd : 105 MM
Höjd : 80 MM

REP PÅ 10 TILL 13 MM
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SPECIALBLOCK
ISC: specialblock tillverkas av aluminium och är därför lättare. De har en diameter på 62 eller 63 millimeter ochen minsta brottstyrka på 40 eller 50 kN.

Två självlåsande blockmodeller (A och B) finns tillgängliga för användare som vill kunna hålla lasten på plats. Dessa är också populära för lyftarbeten
och för användning vid skogsbruk och jakt samt inom industrin.
De har ett kambromssystem som tillåter repet att löpa fritt i en riktning, men blockerar det i den andra riktningen. Kammen hålls fast av en fjäder
och kan kopplas ur genom att dra i ett snöre.
Aluminiumskivorna är monterade på en axel av rostfritt stål och har ett självsmörjande lager. De vridbara sidoplattorna är också de tillverkade i
anodiserad aluminium. Självlåsande block kan också användas som standardblock – du behöver bara blockera kammen i öppet läge med hjälp av
det medföljande stiftet.

A

B

SPECIALBLOCK

A

B

C
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PCA-1271

SJÄLVLÅSANDE ENKELT VRIDBART BLOCK
I ALUMINIUM (62 MM)

PCA-1272

SJÄLVLÅSANDE DUBBELT VRIDBART BLOCK
I ALUMINIUM (62 MM)

PCA-1292

Minsta brottstyrka: : 40 kN (4,079 KG)

Minsta brottstyrka: : 40 kN (4,079 KG)

ENKELT VRIDBART BLOCK I ALUMINIUM (63 MM)
Minsta brottstyrka: : 50 kN (6,000 KG)
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C
VIKT OCH MÅTT

KOMPATIBILITET

700 G
Ø 62 MM
Längd : 230 MM
Bredd : 105 MM
Höjd : 80 MM

REP PÅ 10 TILL 13 MM

900 G
Ø 62 MM
Längd : 220 MM
Bredd : 85 MM
Höjd : 65 MM

REP PÅ 10 TILL 13 MM

300 G
Ø 63 MM
Längd : 130 MM
Bredd : 90 MM
Höjd : 40 MM

REP PÅ 10 TILL 13 MM

KARBINHAKAR
Vi erbjuder tre (3) flerfunktionskarbiner med skruvlås, tillverkade i
förzinkat stål och högkvalitativt anodiserat aluminium.
De är användbara i följande fall:
• fästa ett block vid ett träd eller en last
• fästa en polyesterslinga vid ett fordon eller två slingor tillsammans

A

• fästa en krok till ett rep
• annan användning enligt dina behov.

B

KARBINHAKAR

C
VIKT OCH MÅTT

200 G
Mått : 58 MM x 107 MM - Ø 10 MM

A

PCA-1276

LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 17 MM
Minsta brottstyrka: : 25 kN (2,550 KG)

B

PCA-1702

LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 20,5 MM
Minsta brottstyrka: : 50 kN (5,100 KG)

250 G
Mått : 115 MM x 69 MM - Ø 12 MM

C

PCA-1701

LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 29 MM
Minsta brottstyrka: : 70 kN (7,140 KG)

300 G
Mått : 125 MM x 73 MM - Ø 12.5 MM

KROKAR

Vi erbjuder krokar för olika användningsområden.
PCA-1281 är en universalkrok med en spärrfjäder som hindrar det förankrade föremålet eller det föremål som vinschas från att glida
ur kroken. Det är den krokmodell som finns monterad på alla våra vinschar.

PCA-1282 är framtagen för att användas med vår löpkedja (PCA-1295) eller repstropp (PCA-1372). Spärren förhindrar slingorna från att glida ur kroken
när det inte finns någon spänning i repet. Grinden på 10 millimeter gör att du kan använda kedjor på 6–8 millimeter och de tre kedjelänkarna på
8 millimeter gör att den enkelt kan kopplas till en karbinhake eller ett rep med en diameter på max 13 millimeter. Fäst den i repets ände med en
pålsteksknop som lätt kan lossas efter användning och som bibehåller upp till 70 procent av repets kapacitet.
Med PCA-1299 kan du enkelt förvandla en befintlig kedja till en kraftfull löpkedja. Handhavandet är både enkelt och säkert. Passar för kedjor på 6–8 mm.

A

B

KROKAR

C
VIKT OCH MÅTT

200 G
Mått : 110 MM x 64 MM x 18 MM

A

PCA-1281

SÄKERHETSKROK MED SPÄRR
Minsta brottstyrka: : 29.5 kN (3,000 KG)

B

PCA-1282

GRIPKROK MED SPÄRR OCH 3 KEDJELÄNKAR
Minsta brottstyrka: : 56 kN (5,700 KG)

550 G - Ø 8 MM (kedjelänk)
Mått : 180 MM x 72 MM x 30 MM

C

PCA-1299

C-KROK
Minsta brottstyrka: : 56 kN (5,700 KG)

450 G
Mått : 100 MM x 80 MM x 25 MM
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FÖRANKRINGAR
Eftersom våra vinschar är bärbara kan de förankras var som helst!
Här kan du läsa mer om de anpassningsbara förankringsenheter som Portable Winch Co. har utvecklat och som gör att du kan använda en
mängd olika fasta föremål som förankringspunkt. Oavsett om det är ett cylindriskt föremål (träd, stolpe osv.), ett fordon eller till och med ett
golv kan de användas som förankringspunkt för vinschen med hjälp utrustning som är särskilt framtagen för detta ändamål.
Översiktstabellen över förankringssystem för vinschar (se nästa sida) visar vilka tillbehör eller kombinationer av tillbehör som är lämpliga för
olika slags förankringspunkter.

CYLINDRISKA FÖREMÅL

Det enklaste är att använda tvåmetersslingan som medföljer vinschen. Fäst slingan i en av
vinschens krokar, lägg den runt förankringspunkten och fäst den i den andra kroken.
För större träd eller stolpar finns även tremetersslingor. Andra förankringssystem ger större
stabilitet och bekvämare arbetsställning.
PCA-1269 är utformad för att vara så lätt som möjligt, medan PCA-1263 erbjuder flera alternativ
i kombination med PCA-1268, PCA-1332 och PCA-1264. Tack vare sina gummidynor skadar
dessutom PCA-1263 inte det träd eller den stolpe som vinschen förankras vid.

FORDON

Vi har förankringssystem som passar för nordamerikanska och europeiska dragbalkar och
dragkulor.
Förankringsplattan PCA-1261 passar utmärkt vid lättare arbete men rekommenderas inte för
industriella tillämpningar.
Vid intensiva arbetsuppgifter är det bättre att använda fyrkantsrör (PCA-1267 eller PCA-1501) i
Nordamerika eller Heck Pack-systemet (PCA-1266) i Europa, i kombination med andra tillbehör.

MASTER

Vinschförankringssystemet (PCA-1806) för master är utformat för att stadigt kunna fästas på de
V-formade, rätvinkliga stålbalkar som ofta används till master och telekommunikationstorn.
Det kan därefter användas med andra tillbehör beroende på arbetsområde.

GOLV OCH MARK

Markförankringssystemet (PCA-1805) passar perfekt för att dra elektriska kablar genom rör
eller till ett elskåp på platser där inga andra förankringspunkter finns tillgängliga. Det enda
du behöver tänka på är att placera det på marken i rät linje med lasten.
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ÖVERSIKT: FÖRANKRINGAR
FÖRANKRINGSPUNKT

HORISONTELL
VINSCHNING

VERTIKAL
VINSCHNING

PCA-1258
PCA-1259
PCA-1260

PCA-1269

PCA-1263

PCA-1263

PCA-1268

PCA-1263

PCA-1332

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA-1261

PCA-1266
PCA-1268

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA-1266
ELLER

PCA-1332
ELLER

PCA-1267

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA-1267

PCA-1501

PCA-1501

PCA-1268

PCA-1806

PCA-1806

PCA-1332

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA-1264
ELLER
PCA -2264

PCA- 1805
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FÖRANKRINGAR
PCA-1260(1) / PCA-1259(2) / PCA-1258(3)

POLYESTERSLINGA

Våra polyesterslingor kan användas till många saker:
• fästa en vinsch i en förankringspunkt (i detta fall läggs slingan i korgstil, som ett ”U”)
• fästa ett block till ett träd eller en stolpe, för att använda det till att rigga stroppar
• dra ett fordon med ett annat fordon (används i så fall i rak linje)
• och mycket mer!

(1) 60 MM x 2 M - 800 gr
(2) 60 MM x 2,5 M - 900 gr
(3) 60 MM x 3 M - 1.10 kg
Belastningsgräns (WLL)
I RAK LINJE: 2000 KG
KORG (U): 4000 KG
SOM STROPP: 1600 KG
För alla vinschar.
Se fig. 1

PCA-1261

FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR

Denna platta passar dragkulor med en diameter på maximalt 58,7 millimeter och
förvandlar vilket fordon som helst till en förankringspunkt åt din vinsch.
Fäst vinschens krokar i plattan och sätt fast den på dragkulan.
Material : Förzinkat stål
Vikt: 700 g
Mått : 20 cm x 15 cm x 4 cm

Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Se fig. 8

PCA-1269

TRÄDMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Systemet är lätt att installera – du behöver bara dra åt remmen ordentligt med hjälp av
pumpmekanismen. På så sätt kan vinschen placeras på bekväm arbetshöjd. Fäst vinschen i
förankringspunkten genom att fästa krokarna i de fyrkantiga hålen i vridplattan. Vinschen
kommer automatiskt att placera sig i linje med lasten!
Material : Förzinkat stål
Vikt: 3.65 kg
Mått : 49 cm x 17 cm x 14 cm
Rem : 50 mm x 3 m long

Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Se fig. 2
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FÖRANKRINGAR
PCA-1263

TRÄDMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Med detta förankringssystem kan du på ett säkert sätt förankra vinschen i ett träd eller en
stolpe, vilket ger en bekvämare arbetsposition och underlättar långvarigt arbete.
Systemet bygger på att du använder olika slags tillbehör. De fyra gummidynorna
förhindrar att systemet glider på stolpar och skyddar trädens bark. För säker montering
medföljer en tremetersslinga och en pumpmekanism med nyckel.
Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.
När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.
Se fig. 3, 4, 5
I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall är
vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.
Se fig. 6, 7
För alla vinschar.
Material : Stål med högresistent färg
Vikt: 7.2 kg
Mått : 37 cm x 26 cm x 22 cm

PCA-1266

HECK-PACK FÖRANKRINGSSYSTEM MED ADAPTER FÖR DRAGKULOR PÅ 50 MM

Detta förankringssystem är särskilt framtaget för europeiska fordon och fäster stadigt på
dragkulor på 50 millimeter. Tack vare den fastbultade adaptern skapas en stark och
snabbmonterad förankringspunkt för vinschen.
Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.
När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.
Se fig. 14, 15, 16

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall
är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.
Se fig. 17, 18
För alla vinschar.
Material : Stål med hög resistansfärg (Heck-Pack) och Förzinkat stål (adapter)
Vikt: 4.35 kg
Mått : 44 cm x 24 cm x 8 cm
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FÖRANKRINGAR
PCA-1267(1) / PCA-1501(2)
FYRKANTSRÖR TILL DRAGBALKAR

Detta fyrkantsrör på 50,8 millimeter är särskilt utformat för nordamerikanska fordon och
passar alla draganordningar av klass III. Det gör att vinschen enkelt kan monteras på ett
fordon. Medföljer gör även en vinklad sprint på 12 millimeter samt ett R-fäste. Systemet
bygger på att du använder olika slags tillbehör. Det kan inte användas separat utan måste
kompletteras med andra tillbehör.

1

2

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.
Se fig. 9, 10 , 11

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall är
vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.
Se fig. 12, 13
För alla vinschar.
Material : Förzinkat stål
VIKT: (1) 2.1 kg
(2) 3 kg
Mått : (1)

50.8 mm x 30.5 cm

(2)

50.8 mm x 45.7 cm

PCA-1806

MASTMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Vårt mastmonterade förankringssystem är utformat för att kunna fästa olika slags
vinschar på V-formade, rätvinkliga master. Systemet bygger på att du använder olika slags
tillbehör. Systemet kan enkelt monteras av en person tack vare magneterna som finns
inbyggda i stödets bakre del, så att det hålls på plats tills det är helt monterat. Fyra
vändbara förankringsfästen i aluminium med hål i tre (3) olika bredder gör att systemet
kan monteras på de flesta stålbalkar på mellan 10 och 30 centimeter (enkel eller dubbel
tjocklek). Dessa fästen dras åt för hand. Tack vare de stjärnformade vreden behövs inga
verktyg vid monteringen.
Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.
När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.
Se fig. 19, 20, 21

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall
är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.
Se fig. 22, 23
För alla vinschar.
Material : Stål med högresistent färg
Vikt: 7.3 kg
Mått : 46 cm x 34 cm x 26 cm
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FÖRANKRINGAR
PCA-1805

MARKMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Markförankringssystemet (PCA-1805) passar perfekt för att dra elektriska kablar genom
rör eller till ett elskåp på platser där inga andra förankringspunkter finns tillgängliga. Du
kan justera dragvinkeln baserat på avståndet till och höjden på rören eller elskåpet (fyra
olika vinklar). För att använda systemet måste det förankras i marken (förankringstillbehör
medföljer inte) så att det ligger i linje med den last som ska dras.
Se fig. 24
För alla vinschar.
Material : Förzinkat stål
Vikt: 9 kg
Mått : 51 cm x 35 cm x 18 cm

PCA-1268

STÖDPLATTA FÖR VINSCH

Denna stödplatta är mycket användbar när vinschen fästs vid ett träd, en stolpe, ett
fordon eller en mast med hjälp av något av våra förankringssystem. Plattan håller
vinschen stabil och underlättar långvarig användning vid en fast punkt. Den kan rotera
45 grader åt båda håll och utgör ett stadigt stöd som automatiskt riktar in vinschen i
lastens riktning. En gummidyna absorberar vibrationerna. Systemet kan inte användas
separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.
När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.
Se fig. 3, 9, 14, 19
Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Material : Förzinkat stål
Vikt: 4.15 kg
Mått : 44 cm x 27 cm x 14 cm

PCA-1332

VRIDBAR FÖRANKRING TILL VERTIKALT DRAGSTÖD

I vissa lägen kan vinschstöden för vertikal vinschning (PCA-1264 och PCA-2264) också
användas till horisontell vinschning. I sådant fall fungerar den vridbara förankringen som
en länk mellan det vertikala dragstödet och nedanstående förankringssystem. Det
säkerställer att vinschen alltid ligger i linje med lasten.
Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.
När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall
är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21
För alla vinschar.
Material : Förzinkat stål
Vikt: 2.95 kg
Mått : 21 cm x 15 cm x 9 cm
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FÖRANKRINGAR
(1)

PCA-1264(1) / PCA-2264(2)
VINSCHSTÖD FÖR VERTIKAL VINSCHNING

Dessa vinschstöd är särskilt utformade för vertikal vinschning. De har en justerbar hylla
som skapar ett stadigt och stabilt stöd åt vinschen.
Stöden är även utrustade med ett avtagbart, kullagerförsett block i V form med optimal
rotationsförmåga. Blocket styr repet vertikalt med en vinkel så att du kan nå mastpartier
som inte befinner sig längs mittlinjen. För att placera repet behöver du bara avlägsna Thandtaget och blocket, trä i repet och sätta tillbaka handtaget och blocket.
Observera att dessa stöd också kan användas för horisontell vinschning – i detta fall
används inte blocket.
Oavsett vilket kan systemet inte användas separat utan måste kompletteras med andra
tillbehör. Vid horisontell vinschning ska PCA-1264 eller PCA-2264 därför kompletteras
med tillbehör. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot
vinschen.

(2)

PCA-1264 : Se fig. 4, 10, 15, 20
PCA-2264 : Se fig. 5, 11, 16, 21
I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall
är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.

PCA-1264 : Se fig. 6, 12, 17, 22
PCA-2264 : Se fig. 7, 13, 18, 23
PCA-1264 : Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
PCA-2264 : Passar följande vinschar PCW4000, PCH2000
Material : Stål med högresistent färg
VIKT: (1) 10.6 kg
(2) 11.5 kg
Mått : (1) Lg 579 mm x L 429 mm x H 219 mm
(2) Lg 592 mm x L 429 mm x H 206 mm
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EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR
FIG. 1

PCA-1260

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 3

PCA-1263

PCA-1268

FIG. 4

PCA-1263

PCA-1332

FIG. 5

PCA-1263

PCA-1332
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PCA-2264

PCA-1264

FIG. 6

PCA-1264

PCA-1263
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EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR
FIG. 7

PCA-2264

PCA-1263

FIG. 8

PCA-1261

FIG. 9

PCA-1267

PCA-1268

FIG. 10

PCA-1267

PCA-1332

FIG. 11

PCA-1267
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PCA-1332

PCA-2264
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PCA-1264

FIG. 12

PCA-1264

PCA-1267

EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR
FIG. 13

PCA-2264

PCA-1267

FIG. 14

PCA-1266

PCA-1268

FIG. 16

FIG. 15

PCA-1266

PCA-1332

PCA-1264

PCA-1266

PCA-1332

FIG. 17

PCA-1264

PCA-1266
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PCA-2264

FIG. 18

PCA-2264

PCA-1266
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EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR
FIG. 19

PCA-1806

PCA-1268

FIG. 20

PCA-1806

PCA-1332

FIG. 21

PCA-1806

PCA-1332

PCA-2264

FIG. 22

PCA-1264

FIG. 23

PCA-2264
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PCA-1806
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PCA-1264

PCA-1806

FIG. 24

PCA-1805

KAPSTANTRUMMOR
Det går att byta ut vinschens kapstantrumma om den är utnött eller om du vill öka vinschens hastighet eller kapacitet. Alla modeller
levereras med passande repstyrning.
Mer information om trummornas kapacitet hittar du i tabellen nedan.

A

B

C

KAPSTANTRUMMOR MED REPSTYRNING OCH SKRUVAR

A
B
C
D

VIKT OCH MÅTT

KOMPATIBILITET

PCA-1120

550 G - Ø 76 MM

PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000

PCA-1100

750 G - Ø 85 MM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-1130

1.5 KG - Ø 108 MM

PCH2000

PCA-1110

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

350 G - Ø 57 MM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

DRAGKRAFT (ETT REP)

MODELS

P
R
O

D

STANDARD TRUMMA

LYFTKAPACITET (ETT REP)

TILLVAL TRUMMA

STANDARD TRUMMA

TILLVAL TRUMMA

PCW3000-Li

Ø 76 mm - 1,000 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 11.6 m/min

PCW3000

Ø 76 mm - 700 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 10 m/min

PCW4000

Ø 76 mm - 1,000 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 13.4 m/min

PCW5000

Ø 57 mm - 1,000 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 12 m/min

Ø 85 mm - 700 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 18 m/min

PCW5000-HS

Ø 85 mm - 350 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 36 m/min

Ø 57 mm - 500 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 24 m/min

PCH1000

Ø 57 mm - 775 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 12 m/min

Ø 85 mm - 540 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 18 m/min

Ø 57 mm - 250 KG

Ø 85 mm - 175 KG

PCH2000

Ø 108 mm - 1,150 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 20 m/min

---

Ø 108 mm - 450 KG

---

PCT1800-60HZ

Ø 85 mm - 820 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 8.8 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 5.8 m/min

Ø 85 mm - 250 kg

Ø 57 mm - 250 kg

PCT1800-50HZ

Ø 85 mm - 820 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 7.2 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
HÖGSTA HASTIGHET: 4.8 m/min

Ø 85 mm - 250 kg

Ø 57 mm - 250 kg
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--EJ KONSTRUERAD FÖR LYFT
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ÖVRIG TILLBEHÖR
PCA-1290

SLÄPKONA FÖR STOCKAR

Släpkonan är ett viktigt verktyg vid småskaligt timmerarbete och skogsbruk. Den
förhindrar att stockarna kolliderar med rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans ovala
form gör att stockarna glider över kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför
återväxten. Den lätta, flexibla konan är tillverkad av högpresterande polymerplast och
praktiskt taget omöjlig att ta sönder.
Den stora öppningen rymmer en stock med en diameter på 50 centimeter eller flera
mindre stockar. Friktionen mot marken minskas avsevärt, vilket gör det möjligt att dra
tyngre laster. Den kan användas året om med en bärbar vinsch eller bakom ett
terrängfordon, en snöskoter, en liten traktor eller till och med en häst och klarar
temperaturer ned till –30°C.
Vikt: 5.1 kg
Mått : 67 cm x 64 cm
Diameter : 50.8 cm

PCA-1270

ÖPPET BRYTBLOCK - Ø 100 MM

Detta öppna brytblock är konstruerat för att dra stockar vinkelrätt mot stigen när
dragkraften kommer från ett fordon. Den kan även användas för att ändra draglinjen och
undvika hinder.
Om brytblocket installeras en bit upp skapar det dessutom en dragvinkel där stockens
ände lyfts upp något från marken, vilket minskar friktionen.
Den är tillverkad av stål, är motståndskraftig mot stötar och används vanligtvis
tillsammans med en automatisk frikoppling (PCA-1291). Skivan är slät utan vassa kanter
och skadar inte syntetrep.
Remskivans diameter på 100 millimeter ger mycket god effektivitet.
Fäst det vid ett träd med en av våra polyesterslingor.
Vikt: 2.40 kg
Mått: 25 cm x 10 cm x 5.8 cm
Kompatibilitet: Rep på max 13 mm

PCA-1291

AUTOMATISK FRIKOPPLING FÖR ÖPPET BLOCK

Den automatiska frikopplingen används för att frigöra repet från blocket (PCA-1270) vid rätt ögonblick
för att lasten på slutet ska kunna dras parallellt med stigen utan att du behöver avbryta arbetet för att
ta bort repet från blocket. Det gör att produktiviteten vid småskaligt skogsarbete ökar betydligt.
Frikopplingen består av två delar: en stålpatron och en kedjelänk. Båda sitter löst i änden av repet när de
inte används. För att montera den placerar du länken på önskat avstånd på repet innan du vrider det ett
halvt varv och för in det i patronen. Då hålls den på plats utan att riskera skador på repet. När patronen
når blocket kommer den att lösgöra repet från blocket. Det gör att stocken kan fortsätta sin bana framåt
och svänga längs spåret.
Passar till rep på upp till 13 millimeter i diameter. Rekommenderas inte för användning med en bärbar
vinsch när den är förankrad med en slinga. När repet slaknar kan vinschen plötsligt falla till marken och
eventuellt skadas. I sådana fall är det bättre att använda en förankring som PCA-1268 eller PCA-1269.
Vikt: 300 g
Mått: 8 cm x 5 cm
kompatibilitet: Rep på max 13 mm

83

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

ÖVRIG TILLBEHÖR
PCA-1310

DRAGPLATTA FÖR FORDON

Denna dragplatta är utformad för att placeras på fordonets dragkula och användas med ett
syntetiskt rep. Den raka och släta trumman säkerställer att repet enkelt kan lossas utan att
skadas. Skåran på vänster sida kan användas till att föra in en kedjelänk för att dra direkt bakom
fordonet. Till höger om trumman finns en krok för fastsättning av en stålring eller slinga.
Plattan har en nyckelhålsformad öppning som gör att den kan placeras på dragkulor med en
diameter upp till 50,8 millimeter. När plattan väl sitter på dragkulans skaft kan den rotera och
lägga sig i linje med lasten.
Av säkerhetsskäl hämtas kraften inte långt från fordonets centrala tyngdpunkt vilket minskar
risken för att det ska välta baklänges.
Plattan går att använda på olika slags fordon, inklusive bilar och terrängfordon!
Vikt: 1.55 kg
Mått: 24 cm x 15 cm x 6,5 cm

PCA-1295

LÖPKEDJA MED C-KROK OCH STÅLSPRINT

Kedjan är 2,1 meter lång utan sprint och tillverkad i förzinkat stål (diameter 6,35 mm). Den
är tillräckligt lång för att räcka runt ett träd med en diameter på 50 centimeter och
därefter träs genom nosen på en släpkona.
Den är även utrustad med en C-krok vilket underlättar snabb och säker hantering.
Stålsprinten på 30 centimeter i kedjans ände gör att den enkelt kan skjutas under
stockarna och föras in i släpkonans nos.
Ett perfekt redskap vid dragning med någon av våra vinschar, en traktor eller ett
terrängfordon!
Vikt: 2.4 kg
Mått: 2,10 m lång, kedjelänkens diameter 6.4 mm
Minsta brottstyrka: 56.9 kN

PCA-1372

STROPP I HPPE MED STÅLSPRINT

HPPE-fibrer (High Performance Polyethylene) hör till världens starkaste material. Kablar i
HPPE används sedan många år på båtar och inom industrin. Vi erbjuder nu HPPE-slingor
som med fördel kan ersätta standardkedjor. De är tillverkade av HPPE-rep med en
diameter på 10 millimeter och en minsta brottstyrka på 69 kN. De är extremt lätta, starka
och hållbara.
Tre kedjelänkar på 6 millimeter och ett stift på 30 centimeter i änden gör att slingan kan
föras in under stockarna eller in i släpkonans nos för att fästas i en gripkrok. En slits som
bildar en lång ögla i den andra änden används för att dra åt slingan runt lasten.
Det är ett verkligt nöje att arbeta med HPPE-slingor!
Vikt: 400 g
Mått: 2.1 m, rep med en diameter på 10 mm
Minsta brottstyrka: 69 kN

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

84

ÖVRIG TILLBEHÖR
PCA-1151(1) / PCA-1152(2)
GNISTFÅNGARE FÖR HONDA-MOTORER GXH50 (1)
GNISTFÅNGARE FÖR HONDA-MOTORER GX160 (2)

Gnistfångare förhindrar att kolpartiklar som skulle kunna orsaka brand kastas ut från
motorn.

1

I vissa regioner är gnistfångare obligatoriska. Vi rekommenderar att du kontrollerar de
lokala bestämmelserna gällande detta.
Gnistfångaren installeras enkelt med hjälp av en skruvmejsel. En skruv medföljer.

2

Observera: GX35- och GX50-motorn är redan utrustad med en gnistfångare.
Vikt: (1)10 g
(2)12 g
Mått : (1)Ø 22 mm - Längd: 45 mm
(2)Ø 22 mm - Längd: 62 mm

PCA-31650-HG(1) / PCA-1450-HG(2) / PCA-1450-EX(3)
(1-2) DYNEEMA-VINSCHKABEL FÖR TERRÄNGFORDON
(3) DYNEEMA-VINSCHKABEL (FÖRLÄNGNING) FÖR TERRÄNGFORDON

Dessa vinschkablar för terrängfordon (fyrhjulsdrivna fordon, fyrhjulingar m.m.) är
tillverkade av syntetiska Dyneema SK 75-fibrer.
Dessa flätade HPPE-fibrer skapar en ihålig kabel med tolv (12) trådar som ersätter en
stålvajer med samma diameter – men kabeln är nio gånger lättare!

1

Som fördelar kan nämnas att kabeln inte deformeras, fryser, fransar sig eller skadar
händerna.
Den är enkel att hantera och reparera. Tester som utförts av FPInnovations Research
Institute visar att dessa kablar kan hålla längre än stålvajrar.

När du en gång har testat denna typ av kabel kommer du aldrig vilja använda stålkablar igen!
Observera: Vid installation av repet rekommenderar vi att du slipar ned alla ytor som
kommer i kontakt med repet för att avlägsna vassa kanter.
Längd: 15 m
Diameter: (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

2

Vikt: (1) 200 g
(2-3) 300 g
Minsta brottstyrka: (1) 20.5 kN
(2-3) 33.4 kN

3
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PAKET
I detta avsnitt hittar du tillbehörspaket som kompletterar våra
vinschar.
De kan också användas separat, utan vinsch eller terrängfordon.

PCA-1002

PAKET

DRAGTILLBEHÖR MED REP
(12 MM X 50 M)
PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1281

PCA-1276

PCA-1002
1x
1x
1x
2x
1x
1x

PCA-1215M
PCA-1255
PCA-1274
PCA-1276
PCA-1281
PCA-1260

Det här är ett perfekt tillbehörspaket om du vill komplettera en
PCW5000-vinsch, ett terrängfordon eller helt enkelt dra lättare last för
hand.
Paketet innehåller ett vridbart block för att omdirigera last eller dubbla
dragkapaciteten. Med karbinhakar, en slinga, ett rep och ett block går det
alltid att hitta en lösning! Repet (12 mm x 50 m) har en minsta
brottstyrka på 3 300 kilo och är ett utmärkt tillbehör för PCW5000vinschen. Även om du inte ännu har testat detta paket kan du vara säker
på att det innehåller alla grundläggande och nödvändiga tillbehör.
Ett perfekt paket för att komplettera
PCW5000-vinschen!
Vinschen säljes separat.
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PCA-1003

PAKET

DRAGTILLBEHÖR MED REP
(10 MM X 50 M)
PCA-1205M

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1281

PCA-1276

PCA-1003
1x
1x
1x
2x
1x
1x

PCA-1205M
PCA-1255
PCA-1275
PCA-1276
PCA-1281
PCA-1260

Det här är ett perfekt tillbehörspaket om du vill komplettera en PCW3000eller PCW3000-Li, PCW4000-vinsch, ett terrängfordon eller helt enkelt
dra lättare last för hand.
Paketet innehåller ett vridbart block som du kan använda för att omdirigera
last eller dubbla dragkapaciteten. Med karbinhakar, en slinga, ett rep och ett
block går det alltid att hitta en lösning! Repet (10 mm x 50 m) har en minsta
brottstyrka på 2 200 kilo och är ett utmärkt tillbehör för PCW3000 och
PCW3000-Li, PCW4000. Även om du ännu inte har testat detta paket kan du
vara säker på att det innehåller alla grundläggande och nödvändiga tillbehör.
Ett perfekt paket för att komplettera PCW3000
och PCW3000-Li!
Vinschen säljes separat.
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PCA-1005

PAKET

SKOGSBRUKSTILLBEHÖR
MED REP (12 MM X 50 M)
PCA-1215M

PCA-1276
PCA-1255

PCA-1290
PCA-1260

PCA-1295
PCA-1274

PCA-1282

PCA-1005
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
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PCA-1215M
PCA-1255
PCA-1290
PCA-1295
PCA-1282
PCA-1274
PCA-1260
PCA-1276
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Det här är ett fantastiskt tillbehörspaket för PCW5000-ägare som vill
få ut timmer ur skogen.
Paketet innehåller alla nödvändiga tillbehör, som ett rep (12 mm x 50 m),
en repsäck, en stadig släpkona, två låskarbiner, en löpkedja, en gripkrok,
en polyesterslinga och ett block som kan användas till att omdirigera last
eller fördubbla vinschens kapacitet.
Paketet är ett utmärkt komplement vid skogsarbete
med en PCW5000-vinsch!
Vinschen säljes separat.

PCA-1006

PAKET

SKOGSBRUKSTILLBEHÖR
MED REP (10 MM X 50 M)
PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1260

PCA-1295

PCA-1275

PCA-1282

PCA-1006
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

PCA-1205M
PCA-1255
PCA-1290
PCA-1295
PCA-1282
PCA-1275
PCA-1260
PCA-1276
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Detta tillbehörspaket är den perfekta kombinationen för ägare av
PCW3000 eller PCW3000-Li som vill komplettera sin utrustning för att dra
stockar.
Paketet innehåller ett rep (10 mm x 50 m), en repsäck för förvaring, en stadig
släpkona, två låskarbiner, en löpkedja, en gripkrok, en polyesterslinga och ett
block som kan användas till att omdirigera last eller fördubbla vinschens
kapacitet.
Det är ett utomordentligt komplement för ägare
av en PCW3000- eller PCW3000-Li, PCW4000vinsch som vill kunna njuta av arbetet i skogen.
Vinschen säljes separat.
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PCA-1290-K

PAKET

SLÄPKONSPAKET
FÖR TERRÄNGFORDON

PCA-1260

PCA-1290

PCA-1255

PCA-1215M

PCA-1310

PCA-1295

PCA-1291

PCA-1270

PCA-1282

PCA-1290-K
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

PCA-1290
PCA-1255

PCA-1215M
PCA-1295
PCA-1282
PCA-1270
PCA-1291
PCA-1310
PCA-1260

Med detta släpkonspaket kan du förvandla vilket terrängfordon som helst
(fyrhjulsdrivna fordon, fyrhjulingar, snöskotrar m.m.) till en skogsmaskin.

IPaketet innehåller allt som behövs för att kunna använda fordonet som förankringspunkt:
en stadig släpkona, en löpkedja och en gripkrok samt en dragplatta till fordonet. Eftersom
det inte alltid finns någon lämplig förankringspunkt på terrängfordon erbjuder dragplattan
den perfekta lösningen. Tack vare plattans trumma och två krokar kan du enkelt fästa ett
rep, en löpkedja eller olika slags slingor i den. Den är utformad för att kunna användas på
alla slags dragkrokar med en diameter på maximalt 50,8 millimeter. I paketet ingår också ett
öppet brytblock och en automatisk frikoppling. Frikopplingen installeras på önskat ställe på
repet med hjälp av kedjelänken, och när den når blocket
frigör den repet så att du inte behöver gå ur fordonet för
att ändra lastens färdriktning. Tack vare släpkonan
kommer lasten att dras obehindrat, vilket gör att du
kan koncentrera dig på stigen framför dig.
Det här är det ultimata tillbehörspaketet för att
ta ut timmer ur skogen med ett terrängfordon,
en snöskoter – eller varför inte en häst!

Vinschen säljes separat.
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ANVÄNDBAR
INFORMATION

Avvikelse och mekaniska fördelar
Skapa en mekanisk fördel
Riktningsavverkning
Säkerhetsfaktorer
Karbinhakar - bryt krafter
Rekommenderade knutar
Garantipolicy

TITTA PÅ VÅRA FILMERN
YOUTUBE.COM/PORTABLEWINCH

BESÖK WWW.PORTABLEWINCH.INFO
FÖR MER INFORMATION.

AVVIKELSE OCH MEKANISKA FÖRDELAR

ANVÄNDBAR
INFORMATION

Block och remskivor används för att styra repet i rätt vinkel eller för att öka dragkapaciteten.
Ett block har två huvudfunktioner:

OMDIRIGERING

BLOCK- OCH TALJESYSTEM

Ett omdirigerande brytblock rekommenderas starkt. Det är
ett enkelt block som används för att ändra dragvinkel (uppåt
eller åt sidan) eller för att hålla repet från marken. Till exempel
är det lättare att behålla vinschhöjden i en brant sluttning
om ett omdirigerande brytblock används. På jämn mark
reducerar en liten vinkel friktionen i systemet och undviker
för tidigt slitage på repet.

Vid arbete med rep är block extremt användbara för att skapa
en mekanisk fördel, det vill säga minska den kraft som krävs
för att flytta en massa. Med rätt antal block är det möjligt
att flytta laster som är två, tre och till och med fyra gånger
större än den applicerade kraften. Sådana installationer kallas
oftast för block- och taljesystem. När du använder block för
att öka den kraft som tillämpas ska du samtidigt minska
drag- eller lyfthastigheten.

ETT BLOCK, EN KARBINHAKER, EN STROPP
Generelt sett så måste varje block fästas på en solid förankringspunkt med hjälp av en karbinhake och stropp , mens respektive
säkerhetsfaktor respekteras. Därför krävs det en karbinhake med passande kapasitet och stropp för varje block.

AVVIKELSE
En avvikelsehjul kan ofta vara extremt hjälpsam. Det är en enda remskiva som används för att ändra dragvinkeln (uppåt eller åt sidan) eller
för att hålla repet från marken.
På bilden nedan kan du till exempel se att vinschen förblir i linje med remskivan oavsett om stocken rör sig från vänster till höger under
dragningen. Dessutom tillåter den att lyfta framkanten något, vilket minskar friktionen med marken, vilket är fördelaktigt.
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SKAPAR EN MEKANISK FÖRDEL

ANVÄNDBAR
INFORMATION

Remskivor med remskivor ger en mekanisk fördel genom att minska kraften som krävs för att flytta en massa. Här ser du hur du kan dubbla,
tredubbla eller fyrdubbla kapaciteten i ett system med remskivor.

För att skapa en mekanisk fördel måste minst en remskiva fästas på lasten. I det första fallet finns det ingen mekanisk fördel eftersom det inte
finns någon remskiva fäst vid lasten, så den kraft som appliceras på repet motsvarar vinschen.
Längre ner är en remskiva fäst vid lasten och änden av repet är fäst vid vinschens ankarpunkt. Det finns därför två replinor, var och en applicerar
1000 kg dragkraft (t.ex. med en PCW4000). Den mekaniska fördelen är därför 2x. Och så vidare.
Så det finns ingen effektgräns!

UTAN MEKANISKA FÖRDELAR - DIREKT LINJE
DRAGANDE

KG

LYFTNING

KG

MEKANISK FÖRDEL X 2

KG

KG

MEKANISK FÖRDEL X 3

KG

KG

MEKANISK FÖRDEL X 4

KG
Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

KG

98

ANVÄNDBAR

RIKTNINGSAVVERKNING

INFORMATION

Det finns flera situationer under avverkning där det är bäst att säkra ett träd och kontrollera fällningsriktningen:
•
träd som lutar åt fel håll
•
träd med en obalanserad topp
•
hängande träd.
Så här gör du:
1) Montera vinschen på en säker plats på avstånd från fällinjen.
2) Montera ett självlåsande block vid foten av ett träd i fällriktningen.
3) st repets ände så högt som möjligt på det träd som ska fällas (figur 1). Kom ihåg att avståndet (D) mellan fästpunkten och det
fällande snittet fungerar som en hävstång.
4) Om trädet lutar avsevärt kan du fästa ett annat block vid trädet med en slinga och fästa repänden i det självlåsande blocket eller
vid ett annat träd. På så vis kan du fördubbla den kraft som utövas (figur 2).
5) Utför fällningen enligt följande metod:
a. Såga ett riktskär i vanlig ordning.
b. Starta vinschen och applicera spänning på trädet tills motorn stannar. Det självlåsande blocket bibehåller spänningen medan
fällningen utförs.
c. Lägg fällskäret som vanligt och säkra trädet med kilar.
6) Starta vinschen igen och lägg ned trädet genom att dra i repet.

FIG. 2

FIG. 1

D

D

VIKTIGTTHESE
DESSA ANVISNINGAR UTGÖR INTE NÅGON UTBILDNING I RIKTAD FÄLLNING UTAN
SNARARE EN TEKNIK FÖR ANVÄNDNING AV VINSCHEN. OM DU INTE ÄR KOMPETENT
INOM FÄLLNING BÖR DU KONTAKTA EN YRKESMAN.
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ANVÄNDBAR

SÄKERHETSFAKTORER

INFORMATION

Utrustningstillverkare bedömer utrustningens hållfasthet utifrån dess brottstyrka, vilken
avgörs genom ett destruktionstest. Brottstyrkan anger den punkt där utrustningen kan
komma att gå sönder, vilket innebär att den aldrig får utsättas för en kraft i närheten av den
nominella minsta brottstyrkan. Vid användning av utrustningen ska en lämplig
säkerhetsfaktor alltid beaktas. Belastningsgränsen (Working Load Limit – WLL) är i allmänhet
minsta brottstyrka (MBS) dividerad med säkerhetsfaktorn
(SF): WLL = MBS/SF.
Säkerhetsfaktorn avgörs av användaren enligt följande kriterier:
12345-

Risken för personskador eller skador på egendom
Materialets och installationsutrustningens pålitlighet samt deras ålder och skick
Lastens karaktär: statisk, varierande, slagbelastning (rep som rycks tillbaka)
Uppsikten över den last som ska flyttas
Användningsområdet

Till exempel kräver lyftning av föremål en högre säkerhetsfaktor än dragning av icke rullbara
föremål på marken. Dessutom är lyftmoment ofta föremål för standarder, lagar och
förordningar.
Det är därför mycket viktigt att konsultera gällande lokala bestämmelser i din region.

EN EXTRA
KARBINHAKE TILL
RÄDDNINGEN
När den minsta
brythållfastheten för en enda
karbinhake är otillräcklig för att
uppnå den önskade
säkerhetsfaktorn kan två
karbinhake användas med
öppningarna mittemot och
inverterade, som visas på
bilden.

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSFAKTORER
DRAGMOMENT

LYFTNING

REP

OMM ETT LIV HÄNGER PÅ DET

2 TILL 3

5 TILL 6

7 TILL 10

10

När du drar är säkerhetsfaktorn relativt låg (2-3 gånger) eftersom risken för allvarliga olyckor är mycket lägre.
Men vid lyft rekommenderas högre säkerhetsfaktorer; minst 5 för fast utrustning (t.ex. remskivor och karbinhake) och minst 7 för rörliga rep
som lätt kan skadas. Om driften är livskritisk är den rekommenderade säkerhetsfaktorn 10.

KARBINHAKAR - BRYT KRAFTER
Karbinhakar från Portable Winch Co. har varierande minsta brottstyrka. När kraften som utövas multipliceras genom ett block- och talj-system
utsätts karbinhakarna, som är placerade i varje ände, för avsevärda krafter. En tillräcklig säkerhetsfaktor måste beaktas så att utrustningen
fungerar på ett säkert sätt.
Se tabellen nedan för att ta reda på vilken säkerhetsfaktor som erhålls med var och en av karbinhakarna, baserat på den last som ska flyttas.

SÄKERHETSFAKTORER

PCA-1276 ( 25 KN )
10.2
5.1
3.4
2.6
1.3
N/A

Ladda VIKT(KG)
250
500
750
1,000
2,000
3,000

PCA-1702 ( 50 KN )
20.4
10.2
6.8
5.1
2.6
1.7

PCA-1701 ( 70 KN )
28.6
14.3
9.5
7.1
5.3
2.4

N/A
REKOMMENDERAS INTE
(FARA)
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REKOMMENDERAD
(BEROENDE PÅ ANVÄNDNING)
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REKOMMENDERADE KNUTAR

ANVÄNDBAR
INFORMATION

Även om en vanlig knut ibland räcker för att fästa en last vid änden av ett rep rekommenderar vi att du använder en pålsteksknop (fig. 1).
Denna knop bevarar cirka 70 procent av repets kapacitet, medan de flesta knutar reducerar kapaciteten med 50 procent eller mer. Den kan
också vara lättare att lösa upp även om du har dragit tung last.
Ännu bättre kan vara att använda en dubbel pålstek (fig. 2) som bevarar cirka 90 procent av repets kapacitet.

1

2
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ANVÄNDBAR

GARANTIPOLICY

INFORMATION

Alla nya produkter från Portable Winch Co. är garanterade mot tillverkningsfel eller materialdefekter vid
normal användning. Fullständig information om garantin hittar du nedan.
Med ”originalköpare” menas den person eller enhet som har köpt en produkt från en auktoriserad återförsäljare, vilket ska framgå av
originalkvittot. Garantin går att överföra om den nya köparen innehar en kopia av originalkvittot. Garantin gäller inte för produkter som
sålts ”i befintligt skick”.
Garantin går att överföra från en ägare till en annan så länge den nya ägaren innehar en kopia av originalkvittot.

* VIKTIGTTHESE *
Om du skulle få problem med din vinsch eller ett tillbehör ska du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av eller Portable Winch
Co. direkt för vidare instruktioner. E-postadress: info@portablewinch.com. Telefonnummer inom USA eller Kanada: 1-888-388-7855.
Från andra länder ringer du +1 819-563-2193.
PRODUKT

KOMMERSIELLT BRUK

PRIVAT BRUK

PCW3000

1 år

5 år

PCW3000-Li

1 år

5 år

PCW4000

1 år

5 år

PCW5000

1 år

5 år

PCW5000-HS

1 år

5 år

PCH1000

1 år

2 år

PCH2000

1 år

2 år

PCT1800

1 år

2 år

BÄRBARA VINSCHAR

MOTORER

HONDA

INTERNATIONELL GARANTI FRÅN HONDA

BALDOR

INTERNATIONELL GARANTI FRÅN ABB MOTORS AND MECHANICAL INC.

BATTERIDRIVEN
REP
TILLBEHÖR

LÅDOR OCH VÄSKOR FRÅN PELICAN
ANNAT ÄN REP OCH PELICAN-PRODUKTER

!

INTERNATIONELL GARANTI FRÅN PORTABLE WINCH CO.
3 MÅNADER
LIVSTIDSGARANTI
1 ÅR

ERBJUDANDE SOM INTE SKAL MISSAS
Garantiregistrera din vinsch och få ett (1) års extra garanti UTAN KOSTNAD!
Hur? Det enda du behöver göra är att besöka www.portablewinch.com och registrera din vinsch.
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GARANTIPOLICY

ANVÄNDBAR
INFORMATION

Denna garantipolicy täcker strukturella komponenter och produktens alla andra komponenter från det datum då produkten levererades till
slutkunden. Vid problem ska kunden meddela den auktoriserade återförsäljaren och göra produkten tillgänglig för reparation. För
återbetalning måste återförsäljaren komplettera garantianspråket och skicka det till vår garantiavdelning inom 30 dagar från det datum då
produkten reparerades eller byttes ut.
Alla defekta delar måste behållas för vidare inspektion. Om delarna trots begäran inte returneras till Portable Winch Co. annulleras
garantianspråket automatiskt. Reparerade eller utbytta delar garanteras under den återstående garantiperioden för den produkt på vilken
de installerades eller reparerades, eller i enlighet med garantiperioden för själva delarna ifall detta är tillämpligt. Garantiperioden för
produkten kan inte förlängas på grund av en tid utan användning som orsakats av reparation, demonstration, inspektion eller återlämning
av en hyrprodukt.
Portable Winch Co.:s enda skyldighet under denna garanti är att efter eget gottfinnande utan kostnad reparera eller byta ut produkten vid
Portable Winch Co.:s fabrik eller återförsäljarens anläggning. Alla fraktkostnader betalas av kunden. Denna garanti utgör ingen garanti
gällande produktens prestanda eller produktivitet, så länge inget annat anges skriftligen.
Portable Winch Co. förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan någon skyldighet gentemot kunden. Vad gäller
ändringar eller förbättringar när ett reparations- eller utbytesanspråk föreligger har Portable Winch Co. ingen skyldighet att utföra dessa
ändringar eller förbättringar, men kan enligt eget gottfinnande och på kundens bekostnad utföra sådana på redan sålda produkter eller
delar.
Undantag
Garantin som helhet täcker inte slitdelar eller förbrukningsvaror till produkter från Portable Winch Co., inklusive men inte begränsat till
filter, fett och smörjmedel, delar som utsätts för friktion i kontakt med rep eller någon annan del som uppvisar tecken på olycka,
överbelastning, bristande underhåll, felaktig användning, olämplig förvaring eller otillåten ändring. Inga garantianspråk kan göras i följande
fall:
a) produkten har skadats under frakt eller förvaring
b) fraktkostnader som uppstår när produkten skickas in för inspektion eller reparation
c) kostnader som uppstår för reparationer som utförs mot övertidstaxa
d) felsökning och diagnos
e) kostnader som uppstår för användning av en identisk produkt under det att originalprodukten repareras eller fraktas
f) kostnader som uppstår för kommunikation och frakt när produkten repareras under garantin
g) produktens serienummer eller ID är oläsligt.
Alla delar och komponenter som inte är tillverkade av Portable Winch Co. täcks av garantin från respektive tillverkare och inte av Portable
Winch Co. Däremot hanterar Portable Winch Co. garantianspråken gällande dessa delar, med undantag för motorer från Honda och Baldor
(ABB).
Garantiperioden för Honda-motorer som är avsedda för kommersiell eller privat användning eller uthyrning varierar mellan olika länder.
Anspråk på garantireparationer gällande dessa motorer kan göras till valfritt Honda-servicecenter för små motorer. Den bärbara vinschens
serienummer måste anges på kundens originalkvitto och kommer att användas av Hondas servicecenter för att avgöra garantins
giltighetstid.
Garantiperioden för Baldor/ABB-motorer som är avsedda för kommersiell eller privat användning eller uthyrning varierar mellan olika
länder. Anspråk på garantireparationer gällande dessa motorer kan göras till valfritt Baldor-servicecenter (eller ABB Motors and
Mechanical). Den bärbara vinschens serienummer måste anges på kundens originalkvitto och kommer att användas av Baldors (ABB:s)
servicecenter för att avgöra garantins giltighetstid.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundtjänsten hos Portable Winch Co.: +1 888 388 7855/+1 819 563
2193.
Denna garanti hävs om produkten från Portable Winch Co. har reparerats eller ändrats av en individ eller ett företag som inte i förväg har
godkänts av Portable Winch Co. och som enligt Portable Winch Co. på något sätt har påverkat produktens prestanda och/eller pålitlighet.
Alla ändringar som utförs på en produkt från Portable Winch Co. utan förhandsgodkännande från Portable Winch Co. och/eller reparationer
som utförs med delar som inte är förhandsgodkända av Portable Winch Co. medför automatiskt att denna garanti hävs. Denna garanti
gäller inte vid problem som uppstått till följd av olämplig användning, olämplig installation av delar och komponenter eller brist på normalt,
regelbundet underhåll.
DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA EXPLICITA, IMPLICITA, SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL OUTTALADE GARANTIER OM PRODUKTENS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DENNA
GARANTI TILLÄMPAS OCH TOLKAS I ENLIGHET MED LAGAR OCH KOMMERSIELL PRAXIS I PROVINSEN QUEBEC I KANADA.
Portable Winch Co. kan inte hållas ansvariga för eventuella skador, om de så uppstått till följd av olycka eller felaktig hantering, och denna
garanti utgör kundens eller användarens enda rätt till ersättning.
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KABELLAGNINGSMASKINER
UPP TILL 10 MM DIAMETER
OCKSÅ TILLGÄNGLIG

Upptäck detta andra sortiment av
professionella produkter designade
och tillverkade av Portable Winch Co.

ÅTERFÖRSÄLJARE

De Nr 1 val av professionella installatörer! Perfekt för att begrava:

� Robotgräsklippare vajer;
� Osynlig stängselvajer;
� 12V ledning för utomhusbelysningssystem;
� Ethernet och koaxialkabel.

WWW.600MH.COM

Huvudkontoret för Portable Winch Co. :

GJORD I KANADA
TRYCKT I KANADA

1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5
www.portablewinch.info
info@portablewinch.com
+1 819 563-2193
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