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Noen ord fra ledelsen

Avvik og mekanisk fordel

PRO-serien,
sammenlignende veiledning

Skogbruk

Formål og verdier

Jakt

Dobbeltflettet polyestertau

Litt historie

Rettet felling
Sikkerhetsfaktorer

PCW3000
PCW4000
PCW5000

Batterier og ladere

PCW5000-HS
PCH1000

PCT1800
PCH2000

INDUSTRIAL-serien,
sammenlignende veiledning

Off-Road

Tauposer

PCW3000-Li

Bæreutstyr

Kroker

Brukerprofiler
Kontakt oss

Å skape en mekanisk fordel

Karabinhager - bruddstyrker
Anbefalte knuter
Retningslinjer for garanti

Hage og hytte

Forankringer

Taljer i rustfritt stål

Annet

Karabinkroker
Spesialtaljer

Tilbehør sett

Gangspilltromler

VINSJSETT

SERIE
TILBEHØR
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BÆRBARE
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NYTTIG INFORMASJON

UTGAVE
2021

SE
WWW.PORTABLEWINCH.INFO
FOR MER UTFYLLENDE
INFORMASJON

SE VÅRE VIDEOER PÅ
YOUTUBE.COM/PORTABLEWINCH

2



LEDELSEN
NOEN ORD FRA

Hele Portable Winch Co.-teamet ønsker å takke
deg for tilliten.

Vi er stolte av å ha deg blant våre dyrebare kunder og
ønsker at du skal vite at vi arbeider dag etter dag, for å
fortsette å gjøre Portable Winch Co. til en verdensleder

innenfor utforming, produksjon og distribusjon av
bærbare gangspillvinsjer.

Opp gjennom årene har vi arbeidet for å bygge et
nettverk av mer enn 900 forhandlere rundt om i verden

og utvikle innovative, høykvalitets produkter som
imøtekommer dine behov.

I denne produktkatalogen finner du derfor resultatet av
alle disse årene med arbeid. Dette referanseverktøyet lar
deg enkelt finne relevant informasjon om det produktet vi

tilbyr. All vår ekspertise er konsentrert der.
Vær oppmerksom på at hele teamet hos Sherbrooke,

Quebec, Canada hovedkontor og alle forhandlerne er her
for å støtte deg, så ikke nøl med å kontakte oss hvis du

har spørsmål eller kommentarer.

Vi ønsker deg alt godt!

Kjære kunder,

3

Administrerende direktør Visepresident
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FORMÅL
VÅRT

Lytte
Vi er stolte over vår evne til å lytte til våre ansatte, kunder, partnere, leverandører, industrieksperter og verden. Kort sagt,

vi er svært oppmerksomme på nye trender.

Kompetanse
Som eksperter på vårt område streber vi etter å forbedre oss hver dag, slik at vi kan tilby originale produkter som

imøtekommer de ekte behovene til markedet, samtidig som vi tilbyr rettferdige priser!

Moro
Den vennlige holdningen til Portable Winch Co. er smittsom. Motivert og overraskende, selskapet velger omhyggelig sine

partnere, leverandører, kunder og ansatte. Et vennskapelig forhold er viktig for oss!

Å tilby enkle og nyskapende produkter for å gjennomføre dine arbeidsoppgaver.
Vårt store produktutvalg brukes over hele verden til en rekke forskjellige anvendelser, slik som: jakt, kjøring off-road,

hagearbeid, hus og hytte, bygningsarbeid, telekommunikasjon og en rekke andre!
Vi har blitt VERDENSLEDENDE ved å utforme vinsjer med eksklusive teknologier og egenskaper som gir større autonomi i

fullstendig sikkerhet. De er derfor bærbare, kompakte, enkle og lette å bruke!

PORTABLE WINCH CO.

VÅRE
VERDIER



900

EN NYSKAPENDE
SELSKAPSKULTUR

AUTORISERTE FORHANDLERE

GRUNNLAGT I 2003

PROFESJONELLE KVALITETSPRODUKTER,
STOLT PRODUSERT I NORD-AMERIKA

SOLGT I OVER
50 LAND

PCW5000 PCH1000
PCT1800

2008
NY

BYGNINGSKONSTRUKSJON

2003 2009 2011 2012

PCW5000-HS PCW3000

LITT
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8 VINSJMODELLER
HAR BLITT UTVIKLET SÅ LANGT

DEDIKERTE ANSATTE

TITUSENVIS
AV SOLGTE VINSJER

MER ENN 50 TILBEHØR
TILGJENGELIG

PRESENTASJON

2013
UTVIDELSE AV ANLEGGET

2017
MODERNISERING AV

PRODUKSJONSLINJEN

2014 2016

600MH PCH2000 PCW4000PCW3000-Li
600MH-Li

HISTORIE

2019
2ND UTVIDELSE AV

ANLEGGET

2018 2020
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Skogeier Jeger Motorsportentusiast Gårdbruker og
bonde

•Trekke stokker på bakken
•Foreta rettet felling
•Hente ved

•Hente ut storvilt
•Vedlikeholde et jaktområde
•Bygge et utkikkstårn/jaktleir

•Installere gjerder
•Fjerne døde
dyr fra en bygning
og laste dem på en
henger eller lastebil

•Laste utstyr på en
henger eller i en lastebil

•Arbeide på
eiendommen
•Fjerne et kjøretøy
fra en vanskelig
situasjon

•Fjerne et kjøretøy fra en
vanskelig situasjon

•Laste utstyr på en henger
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Industrisektor

•Telekommunikasjonsinfrastruktur
•Offentlig infrastruktur,
master og kraftledninger

•Trekke kabler og optiske
fiberkabler

•Forskning, eventyr og
utforskning
•Vannbruk
•Konstruksjon og arbeid i
høyden

•Det er ingen grenser for
hva du kan gjøre med en
bærbar gangspillvinsj!

Og mer!Profesjonell
tømmerhogger/
arborist

•Foreta rettet felling
•Beskjære trær
•Dra tømmerstokker og
greiner til lastebil og/eller
kløvemaskin

Hytteeier

•Foretamindre jobber rundt
huset

•Foreta rettet felling
•Hente ved
•Trekke båt eller en dokk

BRUKERPROFILER



PRESENTASJON

Jean-WilliamBergevin

jwbergevin@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext 106
+1 888 388-7855

JosianneBoisvert

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

Gabriel David

gdavid@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext 200
+1 888 388-7855

Christian Pelletier

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

Pierre Roy

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

info@portablewinch.com
+1 819 569-3663
+1 888 388-7855

1170, Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

WWW . POR T A B L EW I N CH . I N F O
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Salgssjef – Nord-Amerika

Salgsmedarbeider og
kundeservice

Spedisjonsansvarlig og
eksportkoordinator

Visepresident

President

KONTAKT OSS
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Skapt med utgangspunkt i en urokkelig beslutning
om å �lby enkelt verktøy for å foreta vanskelige
oppgaver, er Portable Winch-vinsjene egnet for å
�lfredss�lle de forskjellige behovene �l våre private og
kommersielle kunder.

Om du velger gassdrevne, elektrisk drevne eller
ba�eridrevne vinsjer, vil bærbare gangspillvinsjer fra Portable
Winch Co. garantere ytelse, kvalitet og robusthet.

GANGSPILLVINSJER
BÆRBARE

Nyhete
2021
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1,400 kg

700 kg

10 m/min11.6 m/minHASTIGHET

9.5 kg9.5 kgVEKT

Honda GX35, 4-takts

360°

Nei

Direkte

1.0 kW | 1.3 hp

2,000 kg

1,000 kg

Børsteløs elektrisk

360°

Nei

Direkte

1.0 kW - 82 V

Batteri

5 år

Gass

5 år

SKOGBRUK

JAKT

OFF-ROAD

HAGE OG HYTTE

INDUSTRIELLE

BÆRBARHET 90 % 100 %

VEKT

EFFEKT 80 %100 %

DOBBELTLINE TREKKRAFT

ENKELTLINE TREKKRAFT

MOTORISERING

VINSJ VINKEL

TAUGRIPESYSTEM

KLØTSJ

EFFEKT

DREVET AV

GARANTI FOR PRIVAT BRUK

SAMMENLIGNENDE
VEILEDNING

90 % 80 %
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12 kg 16 kg

13.4 m/min 12 m/min

Honda GX50, 4-takts Honda GXH50, 4-takts

1.47 kW | 2.0 hp 1.6 kW | 2.1 hp

Gass Gass

5 år 5 år

2,000 kg 2,000 kg

1,000 kg 1,000 kg

85 % 60 %

100 % 100 %

100 % 100 %

14

+/- 20°360°

NeiARM

DirekteSentrifugal

PRO SERIEN

Nyhete
2021



Den revolusjonerende vinsjen.
Umiddelbar start med en tast. Tre hastigheter. Kraftig motor.
Utskiftbare hurtigladende batterier (ikke inkludert). Innendørs og
utendørs bruk.
Design
Med trykknapp-starteren er PCW3000-Li den enkleste og raskeste
vinsjen å starte. Den er også den første som tilbyr tre
driftshastigheter. I tillegg støtter den 80/82 V Litium-Ionebatterier,
fra 2 til 6 Ah, fra flere store merker.
Ytelse
Avhengig av den valgte hastigheten, vekten av lasten som trekkes
og det batteriet som er valgt, varierer brukerfordelene for
batterilevetiden fra 20 til 40 minutter kontinuerlig bruk, uten noe
effekttap.

Om nødvendig tar det bare noen få sekunder å bytte batteri på
stedet og fortsette i samme hastighet. Batteriene kan lades opp til
full kapasitet når som helst under utladingssyklusen uten at cellene
blir skadet og motoren krever ikke noe vedlikehold. Vinsjen er
utformet for å brukes året rundt, og kan anvendes ved ned til -14
grader Celsius uten at det påvirker vinsjens autonomi eller ytelse.

PCW3000-Li har en imponerende trekkraft på 1 000 kg uten
mekaniske fordeler. Ved å bruke et taljesystem, kan du få opptil fem
ganger (5x) større trekkraft. Det betyr at med to doble taljer vil du
kunne trekke opptil 5 000 kg!
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PCW3000-Li
Serien Pro
År for design 2018

Motor type Portable Winch
Børsteløs elektrisk motor med overbelastningsbeskyttelse
Vinkel 360°
1.0 kW - 82 Volts

Drevet av Litium-Ion 80/82 V fra 2 til 6 Ah (ikke inkludert)
Kløtsj Direkte
Taugripesystem Nei
Trommelen snur når motoren går på tomgang Ja
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Nei Valgfri trommel

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ikke designet for løfting - se vinsjer
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) ---

Hastighet

Standard trommel
Ø 76 mm : Hastighet 1 : 8.1 m/min

Hastighet 2 : 10 m/min
Hastighet 3 : 11.6 m/min

Valgfri trommel Nei Valgfri trommel
Vekt 9.5 kg
Dimensjoner (samlet) 30.8 cm x 31.6 cm x 30.9 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns spiralformet tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 200:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 10 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 10 mm

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 5 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor PortableWinch internasjonal garanti

Sertifisering IPX3

5år

BØRSTELØSELEKTRISK
MOTOR

16

1,000 kg

2,000 kg

9.5 kg

360°

1.0 kW| 82 V

Batteridreven
trekkvinsj 80/82 V

* Batteri og lader ikke inkludert

HASTIGHET 1 : 8.1 m/min
HASTIGHET 2 : 10 m/min
HASTIGHET 3 : 11.6 m/min

LITIUM-ION80/82V
FRA2TIL6AH*

PRO SERIEN
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PRO SERIEN

Litium-ionebatterier anses som en av de største oppfinnelsene på nesten 20 år!
Disse batteriene tilbyr nemlig en rekke fordeler:
KOMPATIBLE:Med andre batteridrevne verktøy sommotorsager, kantklippere, gressklippere, løvblåsere osv.
OPPLADBARE: Kan lades opp til full kapasitet når som helst under utladingssyklusen uten at cellene blir skadet.
ENKLE:Har en energimåler som vier ladenivået, slik at man kan vurdere den resterende driftstiden før eller under arbeidet.
PROFESJONELL YTELSE: Takket være den ekstremt høye effektiviteten gir disse nok kraft til å drive kraftige verktøy over en lang tidsperiode. I
tillegg har de en lav selvutladingsprosent når de ikke er i bruk. Bare 1,25 % per måned.
NULL UTSLIPP: Elektriske motorer produserer ikke eksosgasser eller andre utslipp. De kan derfor brukes både utendørs og innendørs.
Dessuten impliserer bruken av oppladbare batterier en bærekraftig bruk av ressursene.
En rekkemerker ogmodeller av batterier og ladere er kompatible med vår vinsj PCW3000-Li.
Dette er ikke en fullstendig liste. Andre merker eller modeller vil kunne legges til. Vi ber deg om å kontakte forhandleren din for å finne ut
hvilke som er tilgjengelige i ditt område.

BATTERIER OG LADERE

B
A
T
T
E
R
I
E
R

MERKENAVN MODELL SPENNING SPENNING LADETID (100%) VEKT (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

CRAMER (BLUETOOTH) 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

PCW3000-Li
BATTERIER OG LADERE

L
A
D
E
R
E

MERKENAVN MODELL SPENNING NOMINELL
KAPASITET ANTALL SPOR VEKT (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSRC82 82 V 4 A 1 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GC 400 82 V 4 A 1 1,6

GREENWORKS COMMERCIAL GC 420 82 V 4 A 2 2,0

GREENWORKS PRO 2901402 80 V 4 A 1 1,5

CRAMER 82C1G 82 V 4 A 1 1,6

CRAMER 82C2 82 V 4 A 2 2,0

STIGA SFC 80 AE 80 V 4 A 1 1,3
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Kompakt effekt
Gangspillvinsjen PCW3000 er rett og slett en
kraftprestasjon som leverer utrolig trekkraft, i
det minste formatet utformet av Portable
Winch Co. Sammen med den 360°-hellbare
GX35 Honda-motoren vil dette være din beste
partner, uansett hva den neste oppgaven din er.

Design
PCW3000 ble utformet for å imøtekomme
behovet for en enda mer bærbare modell enn
den originale vinsjen PCW5000. Gangspillvinsj-
konseptet gjør det mulig for brukerne å trekke
laster over en ubegrenset lengde med tau, uten
tap av kraft, på en enkel, effektiv og sikker
måte. I tillegg har det blitt utformet en lang
rekke tilbehør som spesifikt for å kunne bæres
over lange avstander!

Ytelse
Den påviste påliteligheten til Honda-motorene,
kombinert med genialiteten til Portable Winch,
gjør PCW3000 til en formidabel konkurrent på
markedet. Vinsjen kan trekke opptil 700 kg uten
mekaniske hjelpemidler. Ved å legge til et
taljesystem, kan du få opptil fem ganger (5x)
større trekkraft. Det betyr at med to doble taljer
vil du kunne flytte opptil 3500 kg!
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5år

HONDA4-taktsGX35

Gass

20

700 kg

1,400 kg

9.5 kg

360°

10 m/min

1.0 kW | 1.3 hp

Bensindreven
trekkvinsj GX35

PCW3000
Serien Pro
År for design 2012

Motor Honda GX35
4-takts - luftkjølt - 360° inclinable
1.0 kW - 1.3 HP@ 7,000 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Direkte
Taugripesystem Nei
Trommelen snur når motoren går på tomgang Ja
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 76 mm : 700 kg / 1,400 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Nei Valgfri trommel

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ikke designet for løfting - se vinsjer
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) ---

Hastighet
Standard trommel Ø 76 mm : 10 m/min
Valgfri trommel Nei Valgfri trommel

Vekt 9.5 kg
Dimensjoner (samlet) 35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns spiralformet tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 200:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 10 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 10 mm

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 5 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering

PRO SERIEN



Den sist fødte.
PortableWinch Co. slår igjenmed introduksjonen av PCW4000 bærbar capstan-vinsj utstyrtmed
hurtigutløsermekanismen (ARM)!
Design
Dennemodellen er drevet av den nyeHonda GX50 4-takts 360° tiltbarmotor. Den har også en
sentrifugalkobling somaktiveres når du trekker I tauet. Når tauet slippes, slutter trommelen å
spinne, og ARMgjør jobben sin ved å holde lasten på plass! For å koble tauet framekanismen, er
det en enkel side bevegelse som trengs! Her er en lett, kraftig, sikker og veldig enkel vinsj å betjene.
Ytelse
PCW4000 har en imponerende trekkraft på 1 000 kg utenmekaniske fordeler. Ved å legge til et
taljesystem, kan du få opptil fem ganger (5x) større trekkraft. Det betyr atmed to doble taljer vil du
kunne trekke opptil 5 000 kg!
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5år

HONDA4-taktsGX50

Gass

22

1,000 kg

2,000 kg

12 kg

Bensindreven
trekkvinsj GX50

360°

Max 13.4 m/min

1.47 kW | 2.0 hp

arm

SENTRIFUGAL

PCW4000
Serien Pro
År for design 2020

Motor Honda GX50
4-takts - luftkjølt - 360° inclinable
1.47 kW - 2.0 HP@ 7,000 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Sentrifugal
Taugripesystem Hurtigfrigjøringsautomatisk anti-roll-backmekanisme (ARM)
Trommelen snur når motoren går på tomgang Nei
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Nei Valgfri trommel

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ikke designet for løfting - se vinsjer
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) ---

Hastighet
Standard trommel Ø 76 mm : 13.4 m/min
Valgfri trommel Nei Valgfri trommel

Vekt 12 kg
Dimensjoner (samlet) 42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns spiralformet tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 200:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 10 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 10 mm

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 5 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering

PRO SERIENNyhete
2021



Den originale vinsjen.
Omdet er for å trekke trær ut av
skogen, trekke ut et kjøretøy
som sitter fast eller noe annet
formål, vil den utrettelige
PCW5000 være der for å hjelpe
deg.
Design
Det robuste designet gjør
dette til Portable Winch’es
referanseprodukt for kvalitet
og varighet. Geniale produkter
som gir varig kraft uten
kompromisser, hvor som
helst. Konseptet med
gangspillvinsjen gjør det mulig
for brukerne å trekke laster
over en ubegrenset lengde
med tau, uten tap av kraft, på
en enkel, effektiv og sikker
måte.

I tillegg tilbyr PCW5000 to
hastighetsvalg, takket være
de utskiftbare
gangspilltromlene. Du kan
velge den som best passer til
ditt formål. Trommelen med
57 mm diameter, som er

standard på vinsjen, leverer all
kraftenmed en trekkhastighet
på 12 meter per minutt. For
større hastighet vil den
valgfrie 85-mm trommelen
(PCA-1100) gi deg 50 %
høyere hastighet, eller 18
meter per minutt. Et stort
utvalg av utfyllende tilbehør
har blitt spesielt utformet for
å imøtekommedine behov.

Ytelse
PCW5000 har en imponerende
trekkraft på 1 000 kg uten
mekaniske fordeler. Ved å legge
til et taljesystem, kan du få
opptil fem ganger (5x) større
trekkraft. Det betyr at med to
doble taljer vil du kunne trekke
opptil5 000kg!
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5år

HONDA4-taktsGXH50

Gass

Bensindreven
trekkvinsj GXH50

24

1,000 kg

2,000 kg

+/- 20°

12 m/min

16 kg

1.6 kW | 2.1 hp

PCW5000
Serien Pro
År for design 2003

Motor Honda GXH50
4-takts - luftkjølt
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Direkte
Taugripesystem Nei
Trommelen snur når motoren går på tomgang Ja
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 700 kg / 1,400 kg

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ikke designet for løfting - se vinsjer
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) ---

Hastighet
Standard trommel Ø 57 mm : 12 m/min
Valgfri trommel Ø 85 mm : 18 m/min

Vekt 16 kg
Dimensjoner (samlet) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 110:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 10 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 12 mm

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 5 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering

PRO SERIEN



BÆRBARHET 100 %

VEKT

Trekkekapasitet

Løftekapasitet

100 % 40 %

80 %

60 %

50 %

30 %

N/A
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SAMMENLIGNENDE
VEILEDNING

SKOGBRUK

JAKT

OFF-ROAD

HAGE OG HYTTE

INDUSTRIELLE

25
25

36 m/minHASTIGHET

16 kgVEKT

---

700 kg

350 kg

Honda GXH50, 4-takts

+/-20°

Nei

Direkte

1.6 kW | 2.1 hp

Gass

1 år

DOBBELTLINE TREKKRAFT

ENKELTLINE TREKKRAFT

MOTORISERING

VINSJ VINKEL

Taugripesystem

KLØTSJ

EFFEKT

DREVET AV

Kommersiell bruk

Løftekapasitet

12 m/min

19 kg

250 kg

1,550 kg

775 kg

Honda GXH50, 4-takts

+/-20°

PCS

Sentrifugal

1.6 kW | 2.1 hp

Gass

1 år



60 % 30 %

50 % 70 %

100 % 70 %

100 % 50 %
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INDUSTRIELLE SERIEN
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20 m/min 8.8 m/min

24 kg34.5 kg

450 kg 250 kg

2,300 kg 1,640 kg

1,150 kg 820 kg

Honda 4-takts GX160 Baldor - 1 ph

+/-20° 360°

PCS PCS

Sentrifugal Direkte

3.6 kW | 4.8 hp 0.56 kW | 0.75 hp

Gass Electric

1 år 1 år



Høy hastighet
PCW5000-HS er vinsjen med
høyest trekkraft. En
fremragende alliert! For
arbeid som krever mer
hastighet enn kapasitet, slik
som å trekke kabler eller
installasjon av optiske
fiberkabler.
Design
Basert på det samme
vellykkede designet som
PCW5000, er PCW5000-HS
bygget med en girkasse
optimert for hastighet. På
den måten kan den i 36
meter per minutt trekke
laster tre (3) ganger raskere
enn forgjengeren, slik at den
er ideell for mindre laster
over lengre avstander.

I tillegg gjør vinsjens
gangspillstrommel-konsept
det mulig for brukerne å
trekke laster over en
ubegrenset lengde med tau,
uten tap av kraft, på en enkel,
effektiv og sikker måte.
Ytelse
PCW5000-HS har en
trekkraft på 350 kg, uten
mekaniske fordeler. Ved å
legge til et taljesystem, kan
du få opptil fem ganger (5x)
større trekkraft. Det betyr at
med to doble taljer vil du
kunne trekke opptil
1 750 kg!
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+/- 20°

1år

350 kg

700 kg

36 m/min

16 kg

HONDA4-taktsGXH50

Gass

1.6 kW | 2.1 hp

Høyhastighets Bensindreven
trekkvinsj GXH50

PCW5000-HS
Serien Industrielle
År for design 2011

Motor Honda GXH50
4-takts - luftkjølt
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Direkte
Taugripesystem Nei
Trommelen snur når motoren går på tomgang Ja
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 500 kg / 1000 kg

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ikke designet for løfting
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) ---

Hastighet
Standard trommel Ø 85 mm : 36 m/min
Valgfri trommel Ø 57 mm : 24 m/min

Vekt 16 kg
Dimensjoner (samlet) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 53:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 10 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 12 mm

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 2 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering

INDUSTRIELLE SERIEN



Løfting i fullstendig sikkerhet.
Spesifikt utformet for løftebehovene i industrisektoren har
PCH1000 et taugripesystem som er essensielt for sikker løfting,
senkning og holding av laster. Om det er for anvendelser som
montering av telekommunikasjonsstrukturer, løfting av forskjellig
utstyr på et anleggsted eller ganske enkelt for å trekke last, er
PCH1000 allsidig og sikker. I tillegg finnes det et bredt spekter av
forankringssystemer slik at du enkelt kan sette opp vinsjen.

Design

Kløtsjsystemet er plassert mellom motoren og girkassen og
garanterer at gangspilltrommelen ikke roterer når motoren går på
tomgang.

Når tauet er satt inn i gripesystemet aktiverer operatøren kløtsjen
og starter bevegelsen ganske enkelt ved å trekke horisontalt i tauet.
Taugripesystemet hindrer tauet fra å glippe på trommelen og holder
lasten når tauet er sluppet. Vinsjen kan også brukes til å senke en
last ved å løsne gripesystemet. For å gjøre dette må operatøren
ganske enkelt trekke i håndtaket på gripesystemtauet og kontrollere
tauet under senkningen.

Ytelse
Utstyrt med 4-takts GXH50 Hondamotor, genererer PCH1000 en
trekkraft på 775 kg og tilbyr en løftekapasitet på 250 kg i et oppsett
med enkeltline. Selvfølgelig vil du med et taljesystem kunne øke
kapasiteten!
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+/- 20°

1år

SENTRIFUGAL

Bensindreven
trekk-/løftevinsj GXH50

775 kg

1,550 kg

250 kg

12 m/min

19 kg

HONDA4-taktsGXH50

1.6 kW | 2.1 hp

Gass

PCH1000
Serien Industrielle
År for design 2009

Motor Honda GXH50
4-takts - luftkjølt
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Sentrifugal
Taugripesystem Progressivt fangstsystem (PCS)
Trommelen snur når motoren går på tomgang Nei
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 775 kg / 1,550 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 540 kg / 1,080 kg

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg

Hastighet
Standard trommel Ø 57 mm : 12 m/min
Valgfri trommel Ø 85 mm : 18 m/min

Vekt 19 kg
Dimensjoner (samlet) 50.5 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 110:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 12 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 12 mm
For lifting Ø 12 mmmed øyespleis og kause i begge ender

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 2 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering M3

PCS

INDUSTRIELLE SERIEN



Den allmektige.
PCH2000 er den kraftigste vinsjen vi tilbyr. Den utfører enkelt de
mest krevende oppgaver.
Design
PCH2000 har en gangspilltrommel som gjør det mulig å
opprettholde en konstant kraft over en ubegrenset taulengde, ved
en hastighet på 20 meter per minutt. Det er også den første
modellen som tilbyr en 108 mm anodisert trommel. Ved å
overdimensjonere trommelen utvides friksjonsoverflaten, og det gir
bedre laststyring. Takket være en anodiserende
oksideringsbehandling har trommelen til PCH2000 bedre motstand
mot slitasje og den øker ikke tauets konduktivitet. Disse
egenskapene gjør den ideell for oppgaver rundt og på elektriske
strukturer!

PCH-serien er utviklet for løfting, og trekker fordeler fra sitt eget
unike kjøtsj- og taugripesystem. Når tauet er satt inn i
gripesystemet aktiverer operatøren kløtsjen og starter bevegelsen
ved å trekke horisontalt i tauet. Når som helst kan operatøren
beslutte å stanse løftingen og holde lasten hengende i luften. Det er
også mulig å dra i håndtaket på tauet som er festet til gripesystemet
for å løsne det og senke lasten, samtidig som du kontrollerer
hovedtauet under nedsenkningen.

Ytelse
Drevet av en 160 cc Hondamotor i GX-serien har PCH2000 en
enestående trekkraft på 1150 kg og en løftekapasitet på 450 kg i en
enkelt line. Selvfølgelig vil du med et taljesystem kunne øke
kapasiteten!
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Bensindreven
trekk-/løftevinsj GX160

32

1,150 kg

2,300 kg

450 kg

34.5 kg

PCS

20 m/min

3.6 kW | 4.8 hp

HONDA4-taktsGX160

+/- 20°

SENTRIFUGAL

1år

Gass

PCH2000
Serien Industrielle
År for design 2016

Motor Honda GX160
4-takts - luftkjølt
3.6 kW - 4.8 HP@ 3,600 tr/min

Drevet av Gass
Kløtsj Sentrifugal
Taugripesystem Progressivt fangstsystem (PCS)
Trommelen snur når motoren går på tomgang Nei
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 108 mm : 1,150 kg / 2,300 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Nei Valgfri trommel

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Nei Valgfri trommel

Hastighet
Standard trommel Ø 108 mm : 20 m/min
Valgfri trommel Nei Valgfri trommel

Vekt 34.5 kg
Dimensjoner (samlet) 56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Girkasse Girkasse med aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns tannhjul.

Aksler montert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 53:1
Brems Enveis dobbeltlager

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 12 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 12 mm
For lifting Ø 12 mmmed øyespleis og kause i begge ender

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 2 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Honda internasjonal garanti

Sertifisering M3

INDUSTRIELLE SERIEN



Plug-In -vinsjen
PCT1800 anbefales for situasjoner der en
konvensjonell forbrenningsmotor ikke kan
brukes eller der støy er et problem. Denne
elektriske vinsjen er designet for løfting og
trekking og er ideell for innendørs arbeid,
slik som å trekke kabler gjennom rør eller
heise utstyr.
Design
Som med alle andre Portable Winch-
modeller har PCT1800 en gangspilltrommel
som opprettholder den samme kraften
gjennom arbeidet, over en ubegrenset
taulengde ved en hastighet på 8,8 meter per
minutt. Taugripesystemet er spesifikt
utviklet for løftevinsjer og er å finne på
PCT1800-serien. Når tauet er satt inn i
gripesystemet aktiverer operatøren vinsjen
og starter bevegelsen ganske enkelt ved å
trekke horisontalt i tauet. Når som helst kan
operatøren beslutte å stanse løftingen og
holde lasten hengende i luften, uten
problemer. For å kunne senke en last må
operatøren trekke i håndtaket til
gripesystemtauet for å løsne. Deretter vil
operatøren kunne kontrollere hovedtauet i
sin senkningsbevegelse. Hvis tauet skulle
glippe ut av hendene til operatøren vil
gripesystemet gripe tak i tauet og hindre
lasten fra å falle ned på bakken.
Ytelse
Drevet av en 1 ph - 3/4 hp elektrisk motor,
genererer PCT1800 en trekkraft på 820 kg
og tilbyr en løftekapasitet på 250 kg i en
enkeltline. Selvfølgelig vil du med et
taljesystem kunne øke denne kapasiteten!
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Elektrisk
trekk-/løftevinsj

60Hz-115/230 V
(1)

50Hz-110/220 V
(2)

820 kg

1,640 kg

1år

360°

24 kg⁽¹⁾ | 27 kg⁽²⁾

8.8 m/min ⁽¹⁾
7.2 m/min ⁽²⁾

0.56 kW | 0.75 hp

ELEC110V/220V ⁽²⁾
ELEC115V/230V ⁽¹⁾

PCS

PCT1800-60HZ (1) PCT1800-50HZ (2)

Serien Industrielle
År for design 2009

Motor Baldor AC Electric TEFC - 115/230 VAC
1 ph - 60 Hz
0.56 kW - 0.75 HP@ 3,450 tr/min

Baldor AC Electric TEFC - 110/220 VAC
1 ph - 50 Hz
0.56 kW - 0.75 HP@ 2,850 tr/min

Drevet av 115 V 220 V
Kløtsj Direkte
Taugripesystem Progressivt fangstsystem (PCS)
Drum turns when motor/engine is idling Ingen tomgang på elektriske motorer
Trekkekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 820 kg / 1,640 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg

Løftekapasitet
Standard trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg
Valgfri trommel (enkelt linje / dobbel linje) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg

Hastighet
Standard trommel Ø 85 mm : 8.8 m/min Ø 85 mm : 7.2 m/min
Valgfri trommel Ø 57 mm : 5.8 m/min Ø 57 mm : 4.8 m/min

Vekt 24 kg 27 kg
Dimensjoner (samlet) 55.6 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Girkasse Girkassemed aluminiumslegering. Varmebehandlet 3-trinns tannhjul.

Akslermontert på kulelager. Oljebadsmøring.
Utvekslingsforhold 110:1
Brems Anti-reverserende rullekløtsjlager
Work cycle 25% (15min/time for å forhindre overoppheting avmotor)

Tau (ikke inkludert) Lavstretchs dobbelflettet polyester
Lengde Ubegrenset
Minimum diameter Ø 12 mm
Maksimal diameter Ø 13 mm
Anbefalt diameter Ø 12 mm
For lifting Ø 12 mmmed øyespleis og kause i begge ender

Inkludert Polyesterslynge 60 mm x 2 m
Garanti Få 1 år ekstra garanti hvis du registrerer produktet ditt på

www.portablewinch.com
Privat bruk 2 år
Kommersiell bruk 1 år
Motor Baldor (ABB) internasjonal garanti

Sertifisering

BALDOR -1ph

250 kg

INDUSTRIELLE SERIEN





Hos Portable Winch vet vi at for å utny�e det fulle
potensialet �l en gangspillvinsj må den brukes med det re�e
�lbehøret. Det er derfor vi har utviklet en komple� serie av
�lbehøret for å få det bete ut av vinsjen.

Her finner du forhåndsmonterte se� som er bygget av vårt team
av eksperter, klassifisert e�er kategori. Om dine behov er for
skogbruk, jakt, off road, arbeid på hus og hy�e, vi har tenkt på alt!

Du finner 4 se� i hver kategori (hver med en forskjellig
vinsjmodell). For å gjøre det enklere for deg å velge har vi markert
det mest populære valget i hver kategori.

Disse se�ene lar deg oppnå hva du er laget for, men ingen�ng hindrer
deg fra å komplementere demmed annet �lbehør for å oppfylle andre
oppgaver.

SKOGBRUK JAKT
OFF-ROAD HAGEOGHYTTE

VINSJSETT
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MEST POPULÆRE
VALG

PCW5000-FK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1295

PCA-1274

PCW5000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1215M

PCW5000-FK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Det mest populære valget for skogeiere og andre tømmerhoggere er
PCW5000-FK-settet, som inkluderer vinsjen PCW5000 og tilbehør tilpasset
for å trekke ut stokker.

Det inkluderer skrenskjeglen (PCA-1290), som hindrer tømmerstokkene fra å
sette seg fast i røtter, stubber og andre hindringer. Formen gjør det mulig å gli
langs de gjenstående trærne, slik at man unngår skader under regenerering.

Tauet på 12 mm x 50 m lar deg nå trærne der de er. Når det gjelder
enkelttaljen er den nyttig for å avlede lasten eller doble trekkraften hvis det
skulle behøves. Kombinert med kraften på 1 000
kg som tilbys av vinsjen PCW5000 vil du dermed
oppnå 2 000 kg kraft!

Det vesentlige originale settet for å få treet
ut og takle alle situasjoner du støter på i
skogen!

38

SETT
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PCA-1205M

PCW4000

PCA-0106

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-FK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

PCW4000-FK
1x PCW4000

1x PCA-1205M
10 MM X 50 M TAU

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

39

SETT
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PCA-1295

PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1205M

PCW3000-FK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

40

SETT

For et mer kompakt valg kan skogeiere og tømmerhoggere velge settet
PCW3000-FK, som inkluderer allposisjonsvinsjen PCW3000, så vel som en
beskyttende kasse og tilbehør som er tilpasset til å trekke ut tømmerstokker.

Skrenskjeglen (PCA-1290) hindrer tømmerstokkene fra å sette seg fast i røtter,
stubber og andre hindringer. Formen gjør det mulig å gli langs de gjenstående
trærne, slik at man unngår skader under regenerering.

Tauet på 10 mm x 50 m lar deg nå trærne der de er. Enkelttaljen er nyttig for å
avlede lasten eller doble trekkraften når det skulle
behøves. Kombinert med kraften på 700 kg som
tilbys av vinsjen PCW3000 vil du dermed oppnå
1 400 kg kraft!

Et interessant alternativ til settet
PCW5000-FK for dem som går over
lengre avstander!

PCW3000-FK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1295
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PCA-1295

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1290

PCA-0106

PCA-1276 PCA-1282

PCA-1260

PCA-1205M

PCW3000-Li-FK

Merk: Batteri og lader ikke inkludert. En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

For et miljøvennlig og kompakt valg tilfredsstiller settet PCW3000-Li-FK,
med den batteridrevne vinsjen med høy kapasitet, de viktigste behovene til
skogeiere og tilfeldige tømmerhoggere.
Skrenskjeglen (PCA-1290) hindrer tømmerstokkene fra å sette seg fast i
røtter, stubber og andre hindringer. Formen gjør det mulig å gli langs de
gjenstående trærne, slik at man unngår skader under regenerering.

Tauet på 10 mm x 50 m lar deg nå trærne over alt. Enkelttaljen er
nyttig for å avlede lasten eller doble trekkraften
hvis det skulle behøves. Kombinert med
kraften på 1 000 kg som tilbys av vinsjen
PCW3000-Li vil du dermed oppnå 2 000 kg
kraft!

Et interessant alternativ til settet
PCW3000-FK hvis du foretrekker å ikke
måtte utføre noe vedlikehold.

Batteri og lader ikke inkludert

41

SETT

PCW3000-Li-FK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1290

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1295
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-0103

PCA-0104

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

MEST POPULÆRE
VALG

PCW3000-HK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Settet PCW3000-HK er jegerensmest populære valg og inkluderer allposisjons-
vinsjen PCW3000 så vel som alt det viktigste for å dra videre for å lete etter det
neste viltet.

Den formstøpte ryggsekken, som kassen og tauposen er festet til, lar deg tamed deg
vinsjen, tauet og tilbehøret ditt på ryggen, slik at det blir enklere å bevege seg rundt i
skogen på en ergonomisk og praktisk måte.

Tauet på 10mm x 50m lar deg nå viltet der det er.
Enkelttaljen er nyttig for å avlede lasten eller doble
trekkraften hvis det skulle behøves. Kombinert
med kraften på 700 kg som tilbys av vinsjen
PCW3000 vil du dermed oppnå 1 400 kg kraft!

Det ideelle settet når du går over større
avstander!
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JAKT
SETT

PCW3000-HK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-0103

1x PCA-0104

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M



PCA-1255
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For deg som ønsker større effekt, er settet PCW5000-HK et
interessant alternativ, da det inkluderer vinsjen PCW5000.
Du kan ta med deg og beskytte vinsjen i den solide transportkassen.
Du kan også oppbevare det minste tilbehøret på innsiden. Den
inkluderer et 12 mm x 50 m tau som kan oppbevares i tauposen.

Enkelttaljen er nyttig for å avlede lasten eller doble trekkraften når
det skulle behøves. Kombinert med kraften
på 1 000 kg som tilbys av vinsjen
PCW5000 vil du dermed oppnå
2 000 kg kraft!

Et komplett sett for dem som
vil ha vinsjen PCW5000!

PCA-1215MPCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261
PCA-1282

PCA-1260

PCA-1372

PCW5000-HK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.
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JAKT
SETT

PCW5000-HK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1261

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1372
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PCA-0106

PCA-1205M

PCW4000

PCA-1261

PCA-1255

PCA-1372

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1276

PCA-1275

PCW4000-HK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

For de som vil ha kraft, er pakken PCW4000-HK et interessant alternativ.
Du kan bære og beskytte vinsjen i transportbaggen.

Du kan også oppbevare tilbehøret . Den leveres med et 10 mm x 50 m tau
som kan lagres i tauposen. Enkel kasteblokk vil være nyttig for å få løft
lasten eller doble trekkraften når det er nødvendig.

Kombinert med 1000 kg kraften som vinsjen PCW4000
tilbyr, får du 2000 kg kraft!
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PCW4000-HK
1x PCW4000

1x PCA-1205M
10 MM X 50 M TAU

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1261

1x PCA-1372

1x PCA-1282

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

JAKT
SETT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-0106

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1372

PCW3000-Li-HK

Merk: Batteri og lader ikke inkludert. En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Batteri og lader ikke inkludert

Forjegeresomikkeønskerluktellervedlikehold,mensomsamtidigeruteetterkraft,her
erdetmiljøvennligesettetPCW3000-Li-HKmedenbatteridrevetvinsjmedtre(3)
hastigheter.

Siden vinsjen ikke bruker diesel gir den ikke fra seg noen lukt. I tillegg inkluderer
settet en pose som lar deg frakte og oppbevare vinsjen din, et 10mmx50m tau så
vel som tilbehør i et praktisk alt-i-ett-format. På dennemåten blir turen i skogen
enklere, uten åmåtte etterlate noe.

Enkelttaljen er nyttig for å avlede lasten eller doble
trekkraften når det skulle behøves.

Kombinertmed kraften på 1 000 kg som tilbys
av vinsjen PCW3000-Li vil du dermed oppnå
2000 kg kraft!

Et interessant alternativ til de to (2) settene
med gassvinsjer.
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JAKT

PCW3000-Li-HK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

1x PCA-1260

1x PCA-1282

2x PCA-1276

1x PCA-1205M

1x PCA-1372

SETT
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1255

PCA-1261

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

MEST POPULÆRE
VALG

PCW3000-VK

Motorsportentusiaster av alle slag og gjennom alle årstider, settet PCW3000-VK
ble laget for den eventyreren som bor inne i deg og inkluderer alt det nødvendige
utstyret for at du skal kunne legge ut på tur ubekymret.

Uansett hvilken situasjon bilen din befinner seg i vil du kunne trekke den frammed
denne utrustningen. 10 mm x 50 m tauet lar deg trekke fram kjøretøyet uavhengig av
terrenget. Hva enkelttaljen angår er den nyttig for å doble trekkraften når det skulle
behøves. Kombinert med kraften på 700 kg som tilbys av vinsjen PCW3000 vil du
dermed oppnå 1 400 kg kraft! Settet inkluderer også
forankringsplaten for hengerfester slik at du skal
kunne bruke off-road-kjøretøyet ditt som
et forankringspunkt.

Den formstøpte transportkassen
og tauposen er også inkludert, slik
at du skal kunne frakte vinsjen,
tauet og tilbehør beskyttet mot
dårlig vær.

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.
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OFF-ROAD

PCW3000-VK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1255

1x PCA-1261

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

SETT
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PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1255

PCW5000-VK

For motorsportsentusiaster som er ute etter all effekten den gassdrevne
vinsjen PCW5000 har å tilby, settet PCW5000-VK er for deg og inneholder alt
du trenger til å legge ut på tur ubekymret.

Uavhengig av hvilken situasjon kjøretøyet ditt kommer opp i vil du være i stand til
å få det ut av problemene. 12 mm x 50 m tauet lar deg trekke det fram,
uavhengig av terrenget. Når det kommer til enkelttaljen, er den nyttig for å doble
trekkraften når det skulle behøves. Kombinert med kraften på 1 000 kg som
tilbys av vinsjen PCW5000 vil du dermed oppnå 2 000 kg kraft!

Pakken inkluderer også forankringsplaten for
hengerfester slik at du skal kunne bruke bilen
din som et forankringspunkt. Den
formstøpte transportkassen og tauposen
er inkludert, slik du skal kunne frakte
vinsjen, tauet og tilbehør beskyttet
mot vær og vind.

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

51

OFF-ROAD

PCW5000-VK
1x PCW5000

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1261

1x PCA-1274

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

SETT
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PCA-1255

PCA-0106

PCW4000

PCA-1205M

PCA-1261

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-VK

For motorsportentusiaster som leter etter all kraften den bensindrevne vinsjen
PCW4000 har å tilby, er PCW4000-VK-settet for deg og inneholder viktig tilbehør
som du kan legge igjen.

Uansett situasjon, bilen din finner seg i, vil du kunne få den ut av trøbbel.
Tauet på 10 mm x 50 m gjør det mulig å hente den, uavhengig av terrengforhold. Når
det gjelder enkel kasteblokk, vil det være nyttig å doble trekkraften når den tid
kommer. Kombinert med den 1000 kg kraften som vinsjen PCW4000 tilbyr, får du
2000 kg kraft!

Pakken inkluderer også ankerplaten for
tilhengerfeste slik at du kan bruke bilen din
som et ankerpunkt.

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.
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PCW4000-VK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1261

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

OFF-ROAD
SETT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-0106

PCA-1261

PCW3000-Li-VK

For motorsportsentusiaster som foretrekker den batteridrevne tre hastighets-
vinsjen, er settet PCW3000-Li-VK det ideelle settet og dekker det viktigste for å
kunne legge ut på tur uten bekymringer.

PCW3000-Li har en bemerkelsesverdig trekkapasitet på 1 000 kg. Dessuten krever
den ikke noe vedlikehold, noe som gjør den til et flott alternativ til gassdrevne vinsjer.

Uavhengig av hvilken situasjon off-road-kjøretøyet ditt kommer opp i vil du være i
stand til å få det ut av problemene. Tauet på 10 mm x 50 m vil gjøre det enklere for
deg å trekke den fram. Enkelttaljen er nyttig for å doble trekkraften når det skulle
behøves. Kombinert med kraften på 1 000 kg som tilbys av vinsjen vil du dermed
oppnå 2 000 kg kraft!

Settet inkluderer også
vinsjforankringsplaten for hengerfester slik
at du skal kunne bruke bilen din som et
forankringspunkt. Inkludert er også
transportposen som rommer vinsjen,
tauet og tilbehøret.

Batteri og lader ikke inkludert
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OFF-ROAD

Merk: Batteri og lader ikke inkludert. En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

PCW3000-Li-VK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276

1x PCA-0106

1x PCA-1205M

1x PCA-1261

SETT







MEST POPULÆRE
VALG
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PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

PCA-0106

PCW3000-Li-GK

Det er alltid mange småjobber med et hus eller en hytte! Denne vinsjen drives
av en batterimotor, som ikke behøver noe vedlikehold og alltid er klar til å
brukes.

Om det er for å felle et tre, fjerne stubber, sette opp gjerder eller få båten eller
bryggen på vannet, du vil alltid ha det riktige utstyret til oppgaven!

I tillegg til den batteridrevne vinsjen PCW3000-Li som har en utrolig
trekkapasitet, inkluderer dette settet et 50-meters polyestertau,
to karabinkroker, en polyesterslynge og en nyttig
transportpose for enkel oppbevaring og transport
av utstyret ditt fra et sted til et annet. Enkelttaljen
er nyttig for å doble trekkraften når det skulle
behøves. Kombinert med kraften på 1 000 kg
som tilbys av vinsjen vil du dermed oppnå
2 000 kg kraft!

Et nyttig sett å ha hjemme!

Merk: Batteri og lader ikke inkludert. En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Batteri og lader ikke inkludert
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HAGEOGHYTTE

PCW3000-Li-GK
1x PCW3000-Li

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

SETT
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PCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1255

PCW5000-GK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Det er vanlig å ha jobber rundt om på eiendommen, og disse vil kunne kreve all
kraften du kan få fra 50-cc motoren. Settet PCW5000-GK har en utrolig nytteverdi.

Uansett hvilken oppgave du gir den, vil den gassdrevne PCW5000 oppfylle den med
sin store 1 000 kg trekkapasitet i en enkelt line. Om det er for å felle et tre, fjerne
stubber, sette opp gjerder eller dra en båt eller dokk opp av vannet, du vil aldri være i
tvil om at utstyret klarer jobben!

I tillegg til vinsjen inneholder settet et 50 meter polyestertau og oppbevaringspose, to
karabinkroker, en polyesterslynge og en robust kasse for enkelt
oppbevaring eller frakt av utstyret mellom forskjellige steder.
Enkelttaljen er nyttig for å doble trekkraften når det skulle
behøves. Kombinert med kraften på 1 000 kg som tilbys av
vinsjen vil du dermed oppnå
2 000 kg kraft!

Et pålitelig og kraftig sett!
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HAGEOGHYTTE

PCW5000-GK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

SETT
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PCA-1260

PCW4000

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0106

PCA-1255

PCW4000-GK

Jobber rundt eiendommen din er vanlige og kan kreve all kraften fra 50 cc
motoren.

PCW4000-GK-settet har en utrolig verdi. Uansett hvilken oppgave du tildeler den,
vil den bensindrevne PCW4000 oppfylle den med sin store trekkraft på 1000 kg i
en enkelt trekklinje. Enten det er for å kutte ned et tre, fjerne stubber, strekke
gjerder, trekke en båt eller legge ut av vannet, vil du aldri lure på om det vil klare
jobben! I tillegg til vinsjen inneholder dette settet et 50 meter polyestertau,
taubag, to karabiner og en polyester slynge. Enkelt kasteblokk vil
være nyttig for å doble trekkraften når det er nødvendig.

Kombinert med 1000 kg kraft som vinsjen tilbyr, får du
2000 kg kraft!

PCW4000-GK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.
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HAGEOGHYTTE
SETT
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PCW3000

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-GK

Merk: En (1) 60 mm x 2 m forankringsslynge i polyester følger med vinsjen.

Hus- og hytteeiere. Settet PCW3000-GK har blitt utviklet for å tilfredsstille den
dedikerte håndverkeren som bor inne i deg og deg som er opptatt av å gjøre en god
jobb på eiendommen din.

PCW3000 verdsettes for sin kompakte størrelse og 700-kg trekkapasitet. Med din
allposisjons motor får den jobben gjort. Om det er for å hogge ned et tre, fjerne
stubber, sette opp gjerder eller få båten på vannet, du vil alltid bli fornøyd!

I tillegg til vinsjen inkluderer dette settet et 50-meters polyestertau, to
karabinkroker, en polyesterslynge og en nyttig
transportpose for enkel oppbevaring og transport av
utstyret ditt fra et sted til et annet. Enkelttaljen er nyttig
for å doble trekkraften når det skulle behøves. Kombinert
med kraften på 700 kg som tilbys av vinsjen vil du
dermed oppnå 1 400 kg kraft!
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HAGEOGHYTTE

PCW3000-GK
1x PCW3000

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

SETT







SERIE
TILBEHØR

Uavhengig av hvordan eller hvordan du bruker vinsjen din har vi
det nødvendige og tilpassede tilbehøret. Du kan få det beste ut av

den, uansett situasjon!

Alt fra tau til karabiner, inkludert remskiver og
forankringssystemer, alt ble designet for å lette og optimalisere

arbeidet ditt.

Tilbehøret er delt inn i kategorier for å gjøre søket ditt enklere.



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

POLYESTER DOBBELTFLETTEDE TAU - 10 MM – MINIMUM BRUDDSTYRKE 2200 KG VEKT KOMPATIBILITET
PCA-1205M 10 MM X 50 M 3.5 KG

PCW3000
PCW3000-Li
PCW4000

PCW5000-HS

PCA-1203M 10 MM X 100 M 7 KG

PCA-1206M 10 MM X 200 M 14 KG

PCA-1203M2ESC 10 MM X 100 MMED TO ØYESPLEISER OG BØSSINGER 7 KG

POLYESTER DOBBELTFLETTEDE TAU - 12 MM – MINIMUM BRUDDSTYRKE 3300 KG
PCA-1215M 12 MM X 50 M 5.5 KG

PCW5000
PCW5000-HS

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 MMED TO ØYESPLEISER OG BØSSINGER 11 KG

PCH1000
PCH2000
PCT1800

PCA-1216M2ESC 12 MM X 200 MMED TO ØYESPLEISER OG BØSSINGER 22 KG

PCA-1218M2ESC 12 MM X 300 MMED TO ØYESPLEISER OG BØSSINGER 33 KG

For best ytelse bør du alltid bruke Portable Winch Co.-taumed vinsjen din.
Dobbeltflettet polyestertau (DBP): den dobbeltflettede konstruksjonen gjør det solid og tauet har lavt strekk for økt sikkerhet. Den lave
kostnaden og motstanden mot slitasje gjør det til et godt valg for bruk med våre gangspillvinsjer, hvor det blir utsatt for friksjon og ekstrem
varme.
Til trekking er den vanlige tauenden et pålestikk. Den er alltid enkel å løse opp hvis du ønsker å bytte ut kroken i enden av tauet.

Spleiser med galvaniserte stålbøssinger er tilgjengelig på noen tau.
De gir beskyttelse mot slitasje forårsaket av karabinkroker, sjakler og kroker som er installert i enden av
tauet. I tillegg beholder spleisen praktisk talt 100 % av tauets styrke, i motsetning til en knute, som
reduserer dets kapasitet medminst 30 %.
Spleiser i begge tauene gjør det også mulig å snu det en gang i blant, slik at det slites jevnt over hele
lengden. Anbefales for alle løfteoperasjoner.
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DOBBELTFLETTET POLYESTERTAU SERIE
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ROPE BAGS VEKT - Mål

PCA-0103

TAUPOSE – FOR PCA-0104 PAKKRAMME
Resistent vinyl
KAPASITET:
10 MM = 50 M
12 MM = N/A

400 G
Ø 30 CM
Høyde : 36 CM
Volum : 12 L

PCA-1255

TAUPOSE – LITEN
Slitesterk nylon
KAPASITET:
10 MM = 100 M
12 MM = 50 M

500 G
Ø 28 CM
Høyde : 36 CM
Volum : 22 L

PCA-1256

TAUPOSE – EKSTRA STOR
Slitesterk nylon med stiv bunn
KAPASITET:
10 MM = 400 M
12 MM = 200 M

900 G
Ø 30 CM
Høyde : 64 CM
Volum : 45 L

PCA-1257XL

ROPE BAG – EXTRA LARGE
Durable nylon with rigid bottom
KAPASITET :
10 MM = 400 M
12 MM = 200 M

1.10 KG
Ø 37 CM
Høyde : 60 CM
Volum : 65 L

AB

C

D

A

Tauposene er praktiske for oppbevaring og frakt av tau ogmindre tilbehør. Disse posene hindrer tauet i å henge seg opp, siden du dytter det
inni i stedet for å vikle det rundt armen din eller en spole.
Modellen PCA-0103 er spesielt utformet for å festes til den formstøpte pakkrammen (PCA-0104). De andre posemodellene er utformet for
å bæres for hånd eller direkte på ryggen.

ET KULT TIPS:
Fest en karabinkrok i beltehektet og la tauet passere
gjennom den for å raskt dytte det nederst i posen!

TAUPOSER

A B C D
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PCA-0106
TRANSPORTPOSE MED FORMSTØPTE OPPBEVARINGSROM

PCA-0106 er laget med polstrede vegger for å beskytte utstyret ditt, og passer perfekt til
din PCW3000-Li eller PCW3000, PCW4000 så vel som til tilbehøret ditt.

Et av de to (2) siderommene kan romme et 10mm x 50m tau, mens det andre har plass
til to batterier og en lader, eller annet ønsket tilbehør. Frontlommene har perfekt størrelse
for å romme taljer og karabinkroker, mens hovedrommet har romslig plass til din vinsj i
3000-serien og slynger.

Dermed kan du enkelt bære med deg et fullstendig sett, takket være de robuste håndtakene og
skulderremmene. Posen kan også brukes til en rekke andre ting.

Materiale : Cordura Nylon, stiv bunn, polstret hovedrom
Vekt : 1.35 kg
Mål : 57 cm x 33 cm x 32 cm

PCA-0102
TRANSPORTKASSE MED FORMSTØPTE OPPBEVARINGSROM FOR PCW3000

Denne transportkassenmed støpte oppbevaringsrom er spesielt designet for å kunne
plassere PCW3000-vinsjen. Frakt og oppbevar vinsjen trygt i dennemotstandsdyktige og
solide kassen laget av plast i høy ytelse!

Siden den er utstyrt med en rem på hver side, og du kan enkelt koble den til firhjulingen
(ATV), snøscooteren, robåten eller andre kjøretøy. Den skal også kunne festet til PCA-
0104 formstøpte pakkramme, slik at du enkelt skal kunne bære med deg vinsjen din når
du er ute og går.

Materiale : Polymerplast med høy ytelse
Vekt : 3.9 kg
Mål : 47 cm x 33 cm x 31 cm

PCA-0100
TRANSPORTKASSE MED FORMSTØPTE OPPBEVARINGSROM FOR PCW5000 OG PCW5000-HS

Denne transportkassen med støpte oppbevaringsrom er spesielt designet for PCW5000
og PCW5000-HS-vinsjene.

Den er laget av plast med høy ytelse, og de støpte formene sikrer vinsjen og forskjellige
tilbehør. Den har fire (4) elastiske gummifester som holder dekselet fast. Dekselet åpnes
ved å løsne to fester; de to andre tjener som hengsler. Dekselet kan tas helt av, og til og
med brukes under vinsjen når man arbeider i snø eller søle. To håndtak er formet inn i
kassen slik at den skal bli enklere å flytte.

I tillegg til å beskytte vinsjen mot støt og dårlig vær, lar PCA-0100 deg oppbevare alt viktig
tilbehør som taljer, kroker, karabiner, forankringer og slynger på ett sted.

Materiale : Polymerplast med høy ytelse
Vekt : 6.65 kg
Mål : 64 cm x 55 cm x 38 cm

BÆRE UTSTYR
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PCA-0102 PCA-0103

BÆRE UTSTYR VEKT - Mål KOMPATIBILITET

PCA-0102 TRANSPORTKASSE MED FORMSTØPTE
OPPBEVARINGSROM FOR PCW3000

3.9 KG
Lengde : 47 CM
Bredde : 33 CM
Høyde : 31 CM

PCW3000

PCA-0104 FORMSTØPT PAKKRAMME FOR TRANSPORT
AV PCW3000

1.4 KG
Lengde : 52 CM
Bredde : 46 CM
Høyde : 10 CM

PCW3000

PCA-0106 TRANSPORTPOSE MED FORMSTØPTE
OPPBEVARINGSROM

1.35 KG
Lengde : 57 CM
Bredde : 33 CM
Høyde : 32 CM

PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

PCA-0100 TRANSPORTKASSE MED FORMSTØPTE
OPPBEVARINGSROM

6.65 KG
Lengde : 64 CM
Bredde : 55 CM
Høyde : 38 CM

PCW5000, PCW5000-HS
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PCA-0104
FORMSTØPT PAKKRAMME FOR TRANSPORTKASSE PCA-0102

Laget for å passe til transportkassen PCA-0102 i kombinasjon med tauposen i vinyl PCA-
0103. Denne ergonomiske formstøpte pakkrammen er laget av solid polymer og har
polstrede skulderremmer og belte. Alt dette gir ultimat komfort. Når den brukes sammen
med kassen PCA-0102 og posen PCA-0103 kan du bære med deg PCW3000
gangspillvinsj, sammenmed et 10mm x 50m tau og noe smått tilbehør.

Matériel : Polymerplast med høy ytelse
Vekt : 1.4 kg
Mål : 52 cm x 46 cm x 10 cm

SERIE



VANNTETTE VINSJBEHOLDERE VEKT - Mål KOMPATIBILITET

PCA-0340 VANNTETT TRANSPORTKASSE MED AVTAGBARE HJUL
Polymerplast med høy ytelse.

14.8 KG
Lengde : 58 CM
Bredde : 58 CM
Høyde : 56 CM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000

PCA-1630
VANNTETT VINSJ-TRANSPORTKASSE
MED HJUL
Polymerplast med høy ytelse.

15.7 KG
Lengde : 79 CM
Bredde : 63 CM
Høyde : 44 CM

PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCH2000,
PCT1800

A

B

Deksler av merket Pelican er kjent verden over for sin robusthet og vanntetthet. De er også støt- og støvsikre. En ventil balanserer
lufttrykket inne i kassene og hindrer vann fra å komme inn. Dekselet deres er utstyrt med låser og en O-ring. To store sammenleggbare
håndtak gjør det enkelt å håndtere én eller to personer. De er utstyrt med Pick N Pluck™-skumblokker som du kan tilpasse etter dine behov.

Alle Pelican-deksler har en livslang kvalitetsgaranti!
Beskyttelsesklasse: IP67

A B
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Her er noen ypperlige, robuste og varige taljer
Ståltaljene er produsert med sideplater i rustfritt stål og aluminiumsskiver (hjul med riller). Svingsideplatene fjerner behovet for å tre tauet
og gjør det derfor mulig å installere raskt. Dessuten hindrer de tauet i å falle ut når de er lukket.
Taljeakselen er laget av rustfritt stål og et oljeimpregnert bronselager sørger for sømløs funksjon og en effektivitet på 98 %, alt sammen uten
vedlikehold.
Bruddstyrken deres varierer fra 60 kN til 135 kN. Bruk en karabinkrok til å feste disse trinsene til en polyesterslynge.

TALJER I RUSTFRITT STÅL VEKT - MÅL KOMPATIBILITET

PCA-1275
ENKEL SVINGSIDEKASTEBLOKK I RUSTFRITT
STÅL MED ALUMINIUMSRILLE

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 60 kN (6 125 KG)

600 G
Ø 76 MM
Lengde : 150 MM
Bredde : 80 MM
Høyde : 30 MM

10 MM TAU

PCA-1274
ENKEL SVINGSIDEKASTEBLOKK I RUSTFRITT
STÅL MED ALUMINIUMSRILLE

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 90 kN (9 185 KG)

1.1 KG
Ø 100 MM
Lengde : 196 MM
Bredde : 105 MM
Høyde : 53 MM

10 TIL 13 MM TAU

PCA-1283
DOBBEL SVINGSIDEKASTEBLOKK I RUSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSRILLER

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 90 kN (9 185 KG)

1 KG
Ø 76 MM
Lengde : 183 MM
Bredde : 80 MM
Høyde : 49 MM

10 MM TAU

PCA-1273
DOBBEL SVINGSIDEKASTEBLOKK I RUSTFRITT STÅL MED
ALUMINIUMSRILLER
MINIMUM BRUDDSTYRKE: 135 kN (13 775 KG)

1.85 KG
Ø 100 MM
Lengde : 230 MM
Bredde : 105 MM
Høyde : 80 MM

10 TIL 13 MM TAUD

A

B

C
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ISC-merketmed spesialtaljer er laget av aluminiumog er derfor lettere. De har en diameter på 62mmeller 63mmog enminimumbruddstyrke på
40 kNeller 50 kN.
To selvlåsende taljemodellene (A, B) er tilgjengelig for brukere som ønsker å holde en last på plass. Disse er også populære til løfting. De er også
svært nyttige for anvendelse i skogbruk, jakt eller industri.
Den har et bremsekamsystem som lar tauet passere fritt i en retning, og låser den i den andre. Kammen holdes av en fjær og kan bli frigjort ved å
trekke i en snor.
Aluminiumstaljene er montert på en akse i rustfritt stål og et selvsmørende kulelager. De svingende sideplatene er også laget av eloksert
aluminium. Selvlåsende taljer kan også brukes somstandard taljer; bare lås kammen i åpen posisjon ved bruk av denmedfølgende stiften.

SPESIALTALJER VEKT - MÅL KOMPATIBILITET

PCA-1271
ENKEL SELVLÅSENDE SVINGSIDETALJE
I ALUMINIUM, 62 MM

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 40 kN (4 079 KG)

700 G
Ø 62 MM
Lengde : 230 MM
Bredde : 105 MM
Høyde : 80 MM

10 TIL 13 MM TAU

PCA-1272
DOBBEL SELVLÅSENDE SVINGSIDETALJE
I ALUMINIUM, 62 MM

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 40 kN (4 079 KG)

900 G
Ø 62 MM
Lengde : 220 MM
Bredde : 85 MM
Høyde : 65 MM

10 TIL 13 MM TAU

PCA-1292
ENKEL SELVLÅSENDE SVINGSIDETALJE
I ALUMINIUM, 63 MM

MINIMUM BRUDDSTYRKE: 50 kN (6 000 KG)

300 G
Ø 63 MM
Lengde : 130 MM
Bredde : 90 MM
Høyde : 40 MM

10 TIL 13 MM TAU

A

B

C
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Tre (3) flerfunksjons karabinkroker laget av sinkbelagt stål og
anodisert aluminium i høy kvalitet med en skrueportlås.
Nyttig for å feste:

• En remskive til et tre eller til en last;
• En polyesterslynge til et kjøretøy eller to stropper sammen;
• En krok til et tau;
• Eller en annen anvendelse til dine behov.

KARABINKROKER HASTIGHET - MÅL
PCA-1276 STEEL LÅSEKARABIN - Åpning : 17 MM

Minimum Bruddstyrke : 25 kN (2,550 KG)
200 G
Mål : 58 MM x 107 MM - Ø 10 MM

PCA-1702 STEEL LÅSEKARABIN - Åpning : 20,5 MM
Minimum Bruddstyrke : 50 kN (5,100 KG)

250 G
Mål : 115 MM x 69 MM - Ø 12 MM

PCA-1701 STEEL LÅSEKARABIN - Åpning : 29 MM
Minimum Bruddstyrke : 70 kN (7,140 KG)

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

B

A

C

A B C
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KARABINKROKER

Forskjellige kroker til forskjellige behov.
PCA-1281 er en allsidig krok med en sikkerhetslås som hindrer det forankrede objektet eller lasten fra å gli ut av kroken. Dette er kroken
som er installert på alle våre vinsjer.

PCA-1282 er utformet for å brukes sammen med snarekjettingen vår (PCA-1295) eller med taustrammeren (PCA-1372). Låsen hindrer at slyngene glir ut av
kroken når det ikke er noen spenning i tauet. Den 10mm store åpningen kan godta kjeder fra 6 mm til 8mm. Det har tre 8-mm kjedeledd for enkelt å kunne koble
til et tau på opptil 13 mm diameter, eller til en karabinkrok. Fest den til enden av tauet ved hjelp av en påleknute som lett kan løse etter bruk, og som vil
opprettholde opp til 70 % av tauets styrke.

Med PCA-1299 kan du enkelt gjøre et eksisterende kjede om til en snarekjetting med høy ytelse. En enkel og trygg prosess. Egnet for kjeder fra 6mm til 8 mm.

B

KROKER VEKT - MÅL
PCA-1281 SIKKERHETSKROK MED LÅS

Minimum Bruddstyrke : 29.5 kN (3,000 KG)
200 G
Mål : 110 MM x 64 MM x 18 MM

PCA-1282 GRIPEKROK MED LÅS OG 3 KJEDELEDD
Minimum Bruddstyrke : 56 kN (5,700 KG)

550 G - Ø 8 MM (kjedeledd)
Mål : 180 MM x 72 MM x 30 MM

PCA-1299 C-KROK
Minimum Bruddstyrke : 56 kN (5,700 KG)

450 G
Mål : 100 MM x 80 MM x 25 MM

B

C

A

A C

KROKER

SERIE
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Siden vinsjene våre er bærbare kan de forankres hvor som helst!

Som du vil se i dette avsnittet har Portable Winch Co. utviklet forskjellige modulære forankringsenheter som gjør det mulig å bruke en lang
rekke faste objekter som forankringspunkter. Enten det er en sylinderformet gjenstand (tre, stolpe, osv.), et kjøretøy, en mast eller til og med
til bakken, alt dette kan brukes som et forankringspunkt for vinsjen din ved hjelp av riktig utstyr som er spesielt valgt for dette formålet.

Tabellen over forankringer for vinsjer (se neste side) viser deg hvilket tilbehør eller kombinasjoner av tilbehør som er egnet, basert på
forskjellige forankringspunkter.

Vi tilbyr forankringssystemer som er egnet for nord-amerikanske og europeiske koplingskuler og
hengerfester.
Forankringsplaten PCA-1261 er utmerket for lett arbeid, men bruken er ikke anbefalt for
industrielle anvendelser.
For intensiv bruk er det best å bruke firkantrørene (PCA-1267 eller PCA-1501) i Nord-Amerika
eller viltkurvsystemet (PCA-1266) i Europa i kombinasjon med annet tilbehør.

PÅETKJØRETØY

Den enkleste måten er å bruke 2-meters slynge som følger med vinsjen.
Fest slyngen til en av vinsjens kroker, pakk slyngen rundt forankringspunktet og sett den andre
enden inn i den andre kroken.
Det finnes 3-meters slynger for større trær eller stolper. Andre forankringssystemer gir mer
stabilitet og en mer behagelig arbeidsstilling.
PCA-1269er designet for å være så lett sommulig,mensPCA-1263 tilbyr fleremulige alternativer
sammen med PCA-1268, PCA-1332, PCA-1264 og PCA-2264.
I tillegg vil ikke PCA-1263 skade treet eller stolpen den er forankret til fordi den er utstyrt
med gummiputer.

PÅSYLINDERFORMETGJENSTAND

Den mastmonterte vinsjforankringen (PCA-1806) er utformet for å sikres bestemt til de 90°
"V"-formede stålvinklene som vanligvis brukes i konstruksjonen av master og
telekommunikasjonstårn.
Den kan deretter kombineres med annet tilbehør avhengig av anvendelsen.

PÅENMAST

Den gulvmonterte forankringen (PCA-1805) er perfekt for å trekke elektriske kabler gjennom
rør og/eller til elektriske paneler der andre forankringspunkter ikke er tilgjengelige. Bare forankre
den til bakken slik at den er plassert på linje med lasten.

PÅBAKKEN

FORANKRINGER
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PCA-1332

PCA-1332

PCA-1332

PCA-1805

PCA-1501

PCA-1501

PCA-1267

PCA-1806 PCA-1806

PCA-1267

PCA-1266

PCA-1266

PCA-1261

PCA-1263

PCA-1263

PCA-1263

PCA-1269

PCA-1258
PCA-1259
PCA-1260

PCA-1268

PCA-1268

PCA-1268

ELLER

ELLER

PCA-1264
ELLER

PCA -2264

PCA-1264
ELLER

PCA -2264

PCA-1264
ELLER

PCA -2264

PCA-1264
ELLER

PCA -2264

PCA-1264
ELLER

PCA -2264

PCA-1264
ELLER

PCA -2264
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FORANKRINGER

PCA-1260(1) / PCA-1259(2) / PCA-1258(3)
POLYESTERSLYNGE

Våre polyesterslynger kan brukes til en rekke ting:
• For å feste vinsjene våre til et forankringspunkt vil det i dette tilfelle bli benyttet i en
kurvtypekonfigurasjon (U).
• For å feste en talje til et tre eller en stolpe, så vil det bli brukt i chokerkonfigurasjon.
• Å taue et kjøretøy ved hjelp av et annet kjøretøy. Her vil du bruke den i en rett linje.
• Og enda 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

Arbeidsbelastningsgrense (WLL)
I en rett linje : 2000 KG
I kurv (U) : 4000 KG
I kjetting : 1600 KG

For alle vinsjer.

se fig. 1

PCA-1269
TREMONTERT VINSJ-FORANKRINGSSYSTEM

Det er enkelt å installere ved å stramme beltet bestemt ved bruk av sperremekanismen.
Vinsjen kan deretter plasserer i en komfortabel arbeidshøyde, ved å sette krokene inn i de
firkantede åpningene på svingplaten. Den vil plassere seg på linje med lasten automatisk!

Materiale : Sinkbelagt stål
Vekt : 3.65 kg
Mål : 49 cm x 17 cm x 14 cm
Stropp : 50 mm x 3 m lang

For vinsjene PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
se fig. 2

PCA-1261
FORANKRINGSPLATE FOR HENGERFESTER

Denne platen passer på koplingskuler på opptil 58,7 mm (2-5/16'') i diameter og gjør om et
hvilket som helst kjøretøy til et forankringspunkt for vinsjen din.
Fest vinsjens kroker til platen og bare plasser den på koplingskulen.

Materiale : Sink belagt stål
Vekt : 700 g
Mål : 20 cm x 15 cm x 4 cm

For vinsjene PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

se fig. 8
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PCA-1263
TREMONTERT VINSJ-FORANKRINGSSYSTEM

Dette forankringssystemet gjør det mulig å sikkert montere vinsjen til et tre eller en
stolpe, slik at du kan arbeide i en mer komfortabel høyde og dermed forenkle langvarig
bruk fra et fast punkt. Dette er utgangspunktet forskjellige kombinasjoner av tilbehør. Den
har fire gummiputer som hindrer den fra å skli på et stolpen og beskytter barken på
trærne. En 3-meters slynge og et sperresystemmed nøkkel for sikker forankring er
inkludert.

Den kan ikke brukes alene, men må kombineres med annet tilbehør.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

se fig. 3, 4, 5

Mens den kombineres med annet tilbehør, vil den brukes til vertikal trekking. I disse tilfellene vil
vinsjen vendemot ankerpunktet, og tauet kommer fra toppen til vinsjen.

se fig. 6, 7

For alle vinsjer.

Materiale : Stål med maling av høy motstand
Vekt : 7.2 kg
Mål : 37 cm x 26 cm x 22 cm

PCA-1266
VILTKURV-FORANKRINGSSYSTEMMED ADAPTER FOR 50 MM KOPLINGSKULER

Spesielt designet for europeiske kjøretøy festes dette forankringssystemet skikkelig til
50-mm koplingskuler og gir et sterk og raskt forankringspunkt for vinsjer, takket være sin
boltede adapter (medfølger).

Den kan ikke brukes alene, men må kombineres annet tilbehør.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

se fig. 14, 15, 16

Mens den kombineres med annet tilbehør, vil den brukes til vertikal trekking. I disse
tilfellene vil vinsjen vende mot ankerpunktet, og tauet kommer fra toppen til vinsjen.

se fig. 17, 18

For alle vinsjer.

Materiale : Sinkbelagt stål
Vekt : 4.35 kg
Mål : 44 cm x 24 cm x 8 cm
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FORANKRINGER

PCA-1267(1) /PCA-1501(2)
FIRKANTRØR FOR TRAILERKOPLING

Spesielt utformet for nord-amerikanske kjøretøy passer det 50,8 mm (2 ") firkantrøret tett
på alle koplingsinnretninger i kategori III. Det gjør det mulig å installere vinsjen fast til et
kjøretøy. Det inkluderer også en 12 mm (1/2") bøyd tapp og et "R"-feste. Dette er
utgangspunktet forskjellige kombinasjoner av tilbehør. Den kan ikke brukes alene, den må
kombineres med forskjellig tilbehør for å kunne brukes.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

se fig. 9, 10 , 11

Mens den kombineres med annet tilbehør, vil den brukes til vertikal trekking. I disse tilfellene vil
vinsjen vende mot ankerpunktet, og tauet kommer fra toppen til vinsjen.

Ssefig. 12, 13

For alle vinsjer.

Materiale : Sinkbelagt stål

Vekt : (1) 2.1 kg

(2) 3 kg

Mål : (1) 50.8 mm x 30.5 cm

(2) 50.8 mm x 45.7 cm

2
1

PCA-1806
VINSJFORANKRING MED MASTFESTE

Forankringssystemet for mastmontering er utformet for å montere forskjellige
vinsjmodeller direkte til hovedrammen på en 90 ° V-format mast. Dette er
utgangspunktet forskjellige kombinasjoner av tilbehør. Den kan enkelt installeres av en
person takket være magnetene integrert i baksiden av støtten som holder den på plass
under installasjonen. Fire reversible aluminium forankringskroker, med spor i tre (3)
forskjellige bredder, holdes på de fleste 10 cm til 30 cm stålvinkler - med enkelt eller
dobbelt tykkelse. Disse krokene strammes på plass for hånd. Takket være de firestjerners
håndtakene trengs det ikke noe verktøy for installasjon.

Den kan ikke brukes alene, den må kombineres med forskjellig tilbehør for å kunne brukes.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

se fig. 19, 20, 21

Mens den kombineres med annet tilbehør, vil den brukes til vertikal trekking. I disse
tilfellene vil vinsjen vende mot ankerpunktet, og tauet kommer fra toppen til vinsjen.

Ssefig. 22, 23

For alle vinsjer.

Materiale : Stål med maling av høy motstand
Vekt : 7.3 kg
Mål : 46 cm x 34 cm x 26 cm
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PCA-1805
GULVMONTERT VINSJ-FORANKRINGSSYSTEM

Det gulvmonterte forankringssystemet (PCA-1805) er perfekt for å trekke elektriske
kabler gjennom rør og/eller til elektriske paneler der andre forankringspunkter ikke er
tilgjengelige. Du kan justere trekkvinkelen i henhold til avstanden og høyden på ledningene
eller det elektriske panelet (4 forskjellige vinkler). For å bruke det må man feste det til
gulvet (forankringselementer ikke er inkludert), slik at støtten er korrekt på linje med
lasten som skal trekkes.

se fig. 24

For alle vinsjer.

Materiale : Sinkbelagt stål
Vekt : 9 kg
Mål : 51 cm x 35 cm x 18 cm

PCA-1268
MED STØTTEPLATE

Denne vinsjstøtteplaten er ideell for å forankre en vinsj til et tre, en stolpe, et kjøretøy eller
en mast når den kombineres med et av våre forankringssystemer. Den holder vinsjen
stabil og gjør langvarig bruk fra et fast punkt enklere. Den sveives 45 grader til hver side
og gir en solid støtte som automatisk plasserer seg på linje med lasten. En
gummipolstring absorberer vibrasjonene. Den kan ikke brukes alene, men må kombineres
annet tilbehør.
Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

se fig. 3, 9, 14, 19

For vinsjene PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Materiale : Sinkbelagt stål
Vekt : 4.15 kg
Mål : 44 cm x 27 cm x 14 cm

PCA-1332
BEVEGELIG FORANKRING FOR VERTIKALT TREKK MED STØTTER

I enkelte situasjoner støtter vinsjen for vertikalt trekk PCA-1264 og PCA-2264 kan også
brukes til horisontalt trekk. Denne svingende forankringen fungerer dermed som
bindeledet mellom støtten for vertikalt trekk og forankringssystem angitt herunder. Den
garanterer at vinsjen alltid er plassert på linje med lasten.

Den kan ikke brukes alene, men må kombineres annet tilbehør for å kunne brukes.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.
se fig. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21

For alle vinsjer.

Materiale : Sinkbelagt stål
Vekt : 2.95 kg
Mål : 21 cm x 15 cm x 9 cm
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PCA-1264(1) /PCA-2264(2)
VINSJSTØTTE TIL VERTIKALT TREKK

Disse vinsjstøttene er spesifikt designet for vertikalt trekk. De er utstyrt med en regulerbar
hylle og tilbyr en solid og stabil støtte slik at det er mulig å feste vinsjen skikkelig.

De har også en avtagbar V-formet talje montert på kulelagere, noe som gir optimal
rotasjon. Denne taljen retter tauet vertikalt med en vinkel slik at det er mulig å nå deler av
tårn eller master som ligger borte fra sentrum. For å installere tauet fjerner du bare “T”-
håndtaket og taljen, trer i tauet og setter håndtaket og taljen tilbake på plass.

Vær oppmerksom på at disse støttene også kan brukes til horisontalt trekk. I dette tilfellet
vil ikke taljen bli brukt. I alle tilfeller kan de ikke brukes alene, men må kombineres annet
tilbehør for å kunne brukes.

Når det for eksempel er paret med visse tilbehør, vil det tillate vannrett trekking. I et slikt
tilfelle vil vinsjen vende mot belastningen, og tauet vil være i en direkte linje mot vinsjen.

PCA-1264 : se fig. 4, 10, 15, 20
PCA-2264 : se fig. 5, 11, 16, 21

Mens den kombineres med annet tilbehør, vil den brukes til vertikal trekking. I disse tilfellene
vil vinsjen vende mot ankerpunktet, og tauet kommer fra toppen til vinsjen.

PCA-1264 : se fig. 6, 12, 17, 22
PCA-2264 : se fig. 7, 13, 18, 23

PCA-1264 : For vinsjene PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
PCA-2264 : For vinsjene PCW4000, PCH2000

Materiale : Stål med maling av høy motstand
Vekt : (1) 10.6 kg

(2) 11.5 kg
Mål : (1) Lg 550 mm x L 410 mm x H 410 mm

(2) Lg 590 mm x L 410 mm x H 170 mm

(1)

(2)
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FORANKRINGER I BRUK

FIG. 2

PCA-1269PCA-1260

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 4

PCA-1263 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 6

PCA-1264 PCA-1263

FIG. 5

PCA-1263 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 1
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FORANKRINGER I BRUK

FIG. 12

PCA-1264 PCA-1267

FIG. 10

PCA-1267 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 9

PCA-1267 PCA-1268

FIG. 7

PCA-2264 PCA-1263

FIG. 8

PCA-1261

FIG. 11

PCA-1267 PCA-1332 PCA-2264
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FORANKRINGER I BRUK

FIG. 13

PCA-2264 PCA-1267

FIG. 14

PCA-1266 PCA-1268

FIG. 15

PCA-1266 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 16

PCA-1266 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 18

PCA-2264 PCA-1266

FIG. 17

PCA-1264 PCA-1266
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FORANKRINGER I BRUK

FIG. 23

PCA-2264 PCA-1806

FIG. 22

PCA-1264 PCA-1806

FIG. 21

PCA-1806 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 24

PCA-1805

FIG. 20

PCA-1806 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 19

PCA-1268PCA-1806

81

SERIE



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

Gangspilltromler kan skiftes ut på vinsjer når de er slitte, eller for å øke enten hastigheten eller kapasiteten til vinsjen. Alle modeller leveres
med sin tilhørende taufører.

Se tabellen under for å se ytelsen til disse tromlene.

GANGSPILLTROMLER MED TAUFØRER OG SKRUER VEKT - MÅL KOMPATIBILITET
PCA-1110 350 G - Ø 57 MM PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

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

B
C
D

A

C DA B

GANGSPILLTROMLER

VINSJER
MAKSIMAL TREKKAPASITET (ENKELTLINE) MAKSIMAL LØFTEKAPASITET (ENKELTLINE)

STANDARD TROMMEL VALGFRI TROMMEL STANDARD TROMMEL VALGFRI TROMMEL

P
R
O

PCW3000-Li Ø 76 mm - 1,000 KG
Max Hastighet: 11.6 m/min

---

IKKE DESIGNET FOR LØFTING

PCW3000 Ø 76 mm - 700 KG
Max Hastighet: 10 m/min

PCW4000 Ø 76 mm - 1,000 KG
Max Hastighet: 13.4 m/min

PCW5000 Ø 57 mm - 1,000 KG
Max Hastighet: 12 m/min

Ø 85 mm - 700 KG
Max Hastighet: 18 m/min

I
N
D
U
S
T
R
I
E
L
L
E

PCW5000-HS Ø 85 mm - 350 KG
Max Hastighet: 36 m/min

Ø 57 mm - 500 KG
Max Hastighet: 24 m/min

PCH1000 Ø 57 mm - 775 KG
Max Hastighet: 12 m/min

Ø 85 mm - 540 KG
Max Hastighet: 18 m/min Ø 57 mm - 250 KG Ø 85 mm - 175 KG

PCH2000 Ø 108 mm - 1,150 KG
Max Hastighet: 20 m/min --- Ø 108 mm - 450 KG ---

PCT1800-60HZ Ø 85 mm - 820 KG
Max Hastighet: 8.8 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
Max Hastighet: 5.8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg

PCT1800-50HZ Ø 85 mm - 820 KG
Max Hastighet: 7.2 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
Max Hastighet: 4.8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg
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ANNET

PCA-1290
SKRENSKJEGLE FOR TØMMERSTOKKER

Skrenskjeglen er et viktig verktøy for småskala tømmerhogst. Den hindrer tømmerstokker
fra å sette seg fast i røtter, stubber og andre hindringer. Den ellipseformede spissen gjør
den robust og gjør det mulig å la den gli langs de gjenstående trærne, slik at man unngår
skader under regenerering. Den er laget av polymerplast med høy ytelse, og er lett,
fleksibel og praktisk talt uknuselig.

Den store åpningen rommer en stokk med diameter på 50 cm, eller flere stokker som er
buntet sammen. Friksjonen på bakken reduseres betraktelig, noe som gjør det mulig å
trekke tyngre laster. Den kan brukes med en bærbar vinsj, bak et terrengkjøretøy, en
snøskuter, en liten traktor eller til og med en hest, når som helst på året, siden den tåler
temperaturer på ned til -30°C.

Vekt : 5.1 kg
Mål : 67 cm x 64 cm
Diameter : 50.8 cm

PCA-1270
ÅPEN HJØRNEBLOKK

Den åpne taljen er konstruert for å trekke trær vinkelrett på et spor når trekkraften
kommer fra et kjøretøy. Den er også nyttig for å endre banen og unngå hindringer.
I tillegg skaper den når den installeres i høyden en trekkvinkel som gjør det mulig å løfte
enden av stokken litt og dermed redusere friksjonen på bakken.
Den er støtabsorberende og laget av stål, og brukes vanligvis sammen med den
automatiske utløseren (PCA-1291). Skiven er glatt uten skarpe kanter: den vil ikke skade
syntetiske tau.
Den 100-mm diameteren på taljen gir svært høy effektivitet.
Fest den til et tre med en av de to polyesterslyngene våre.

Vekt : 2.40 kg
Mål : 25 cm x 10 cm x 5.8 cm
Kompatibilitet : Tau som er 13 mm eller mindre

PCA-1291
AUTOMATISK UTLØSER FOR ÅPEN TALJE

Denautomatiske utløseren blir brukt til å ta tauet ut av taljen (PCA-1270) til riktig tid slik at stokken
fullfører banenparalleltmed sporet, uten åmåtte avbryte driften for å ta tauet ut av taljenmanuelt.
Den forbedrer produktiviteten til småskala skogsdrift betydelig.

Utløseren består av to deler: en stålpatron og et kjettingledd. Begge er frie i enden av tauet når de
ikke er i bruk. For åmontere denmådubare plassere kjettingleddet i den ønskede avstandenpå
tauet, snu det den andre veien og sette det inn i patronen. Dette vil holde denpå plass uten å risikere
skade på tauet. Når det gjelder taljen vil utløseren ta tauet ut av taljen. På denmåten vil stokken
fortsette på sin bane og svinge langs banen.

Egnet for tau opptil 13mm i diameter. Ikke anbefalt for bruk sammenmeddenbærbare vinsjen når
den er forankretmeden slynge:, fordi når tauets spenning utløses, vil vinsjen plutselig falle til bakken
og kunnebli skadet. Det er bedre å bruke en forankring slik somPCA-1268eller PCA-1269.

Vekt : 300 g
Mål : 8 cm x 5 cm
Kompatibilitet : Tau som er 13 mm eller mindre
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ANNET

PCA-1310
TREKKPLATE FOR KJØRETØY

Trekkplaten er utformet for å plasseres oppå en koplingskule på et kjøretøy og for å feste et
syntetisk tau til den. Den rette og glatte trommelen sikrer at tauet lett kan løses opp uten å
forårsake noen skade. Et spor på venstre side brukes til å sette inn et kjettingledd for å trekke
direkte bak firhjulingen. Til høyre for knotten er det en krok som brukes til å feste en stålring
eller slynge.

Platen har en nøkkelhullformet åpning som lar den gli inn på en koplingskule på opptil 50,8 mm
(2”) i diameter. Når den er plassert på kulestangen kan den rotere og plasseres på linje med lasten.

Grepet er i nærheten av quad’ens tyngdepunkt, og reduserer faren for velting bakover. Dette gir
økt sikkerhet.

Endelig kan den også brukes på en bil med firehjulstrekk!

Vekt : 1.55 kg
Mål : 24 cm x 15 cm x 6,5 cm

PCA-1295
SNAREKJETTING MED C-KROK OG STÅLSTANG

Denne er laget med en belagt stålkjetting med en diameter på 6,35 mm (1/4” ), den er
2,1 m lang uten stangen og kan festes rundt et tre med en diameter på 50 cm og ha en
tilstrekkelig lengde til å tre den inn i spissen på skrenskjeglen.

Den er også utstyrt med en C-krok for rask og sikker installasjon og demontering.

Den 30-cm stålstangen i enden av kjeden gjør at den lett kan skyves inn under stokkene
eller settes inn i skrenskjeglens åpning.

Den perfekte slyngen til å trekke med vinsjene våre, off-road-kjøretøyet ditt eller traktoren
din!

Vekt : 2.4 kg
Mål : 2.10 m, kjedeledd Ø på 6.4 mm
Minimum Bruddstyrke : 56.9 kN

PCA-1372
HPPE TAUKRAGE MED STÅLSTANG

High Performance Polyethylene (HPPE)-fibre er blant de sterkeste fibrene i verden. HPPE-
kabler har blitt brukt på båter og i industrien i mange år. Vi tilbyr nå HPPE-slynger som
med fordel kan erstatte vanlige kjeder. De er laget av 10-mm diameter HPPE-tau, med en
minimum bruddstyrke (MBS) på 69 kN. De er ekstrem lette, solide og holdbare.

Tre 6-mm kjedeledd og en 30-cm nål i enden gjør at de kan bli skjøvet under stokkene,
eller inn i åpningen på skrensekjeglen, og å deretter feste den til en gripekrok.
En skjøt som danner et langt hull i den andre enden er benyttet for å feste lasten.

Å jobbe med HPPE-slynger er ren nytelse!

Vekt : 400 g
Mål : 2.10 m, taudiameter på 10 mm
Minimum Bruddstyrke : 69 kN
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ANNET

PCA-1151(1)/PCA-1152(2)
GNISTFANGER FOR HONDAMOTORER GXH50 (1)
GNISTFANGER FOR HONDAMOTORER GX160 (2)

Gnistfangere stanser karbonavleiringer som vil kunne utstøtes fra motoren og kunne
starte en brann.

Gnistfangere er obligatoriske i noen områder. Vi anbefaler deg å ta kontakt med lokale
myndigheter om saken.

De installeres enkelt med en skrutrekker. Leveres med en skrue.

Merk : GX35 og GX50 motorer er allerede utstyrt med en gnistfanger.
Vekt : (1)10 g

(2)12 g
Mål : (1)Ø 22 mm - Lengde : 45 mm

(2)Ø 22 mm - Lengde : 62 mm

PCA-31650-HG(1)/PCA-1450-HG(2)/PCA-1450-EX(3)
(1-2) DYNEEMA MED KABLER FOR ATV (QUAD)
(3) DYNEEMA VINSJEKABLER (FORLENGELSE) FOR ATV (QUAD)

Disse vinsjkablene for terrengkjøretøy (QUAD, side-by-side, 4x4, etc.) er laget av Dyneema
SK-75 syntetiske fibre.

Disse høy-ytelses polyetylenfibrene (HPPE) er flettet slik at de danner en tolv (12)-delt hul
kjernekabel som erstatter en stålkabel med samme diameter, samtidig som den er ni (9)
ganger lettere!

Fordeler:

De deformeres ikke, de fryser ikke, de løse tråder, de skader ikke hendene, de er enkle å
manøvrere og reparere. Forskning gjennomført av FPInnovations Research Institute har
vist at disse kablene varer lengre enn stålkabler.

Når du først har forsøkt denne typen kabler vil du aldri ville bruke stålkabler igjen.

Merk: Når du installerer linjen anbefales det å polere alle vinsjoverflatene for å fjerne
eventuelle skarpe kanter som kan komme i kontakt med det nye tauet.

Lengde: 15 m

Diameter : (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

Vekt : (1) 200 g
(2-3) 300 g

Minimum Bruddstyrke : (1) 20.5 kN
(2-3) 33.4 kN
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SETT
Finn utfyllende sett for våre vinsjer i dette avsnittet.

De kan også brukes uavhengig til en vinsj og/eller et
terrengkjøretøy!



PCA-1002
TREKKTILBEHØRSSETT
MED 12 MM X 50 M TAU

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260
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Det perfekte tilbehørssettet for å komplettere din PCW5000-vinsj, et off-
road-kjøretøy eller ganske enkelt for å trekke mindre laster for hånd.
Dette settet inkluderer en svingsidetalje for å la deg avlede en last eller doble
trekkraften ved behov. Med karabinkroker, slynge, tau og talje er det en
løsning for alt! I tillegg er 12 mm x 50 m tauet, med sin minimum bruddstyrke
på 3 300 kg, en ypperlig partner for vår vinsj PCW5000. Om du allerede eier
en eller vurderer å kjøpe en nærmeste framtid, vil du med dette settet ha alt
det grunnleggende utfyllende tilbehøret for hånden.
Det perfekte settet for å utfylle PCW5000!
Vinsjen selges separat.

PCA-1002
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1274

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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PCA-1215M

SETT
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PCA-1255

PCA-1275

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

Det perfekte tilbehørssettet for å komplettere din PCW3000 eller PCW3000-
Li-vinsj, et off-road-kjøretøy eller ganske enkelt for å trekke mindre laster for
hånd.
Dette settet inkluderer en svingsidetalje for å la deg avlede en last eller doble
trekkraft. Med karabinkroker, slynge, tau og talje er det en løsning for alt! I
tillegg er 10 mm x 50 m tauet, med sin minimum bruddstyrke på 2 200 kg, en
ypperlig partner for våre vinsjer PCW3000 og PCW3000-Li. Om du allerede eier
en eller vurderer å kjøpe en i framtiden, vil du med dette settet ha alt det
grunnleggende utfyllende tilbehøret for hånden.
Det perfekte settet for å utfylle PCW3000 og
PCW3000-Li!
Vinsjen selges separat.

PCA-1003
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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PCA-1003
TREKKTILBEHØRSSETT
MED 10 MM X 50 M TAU

PCA-1205M

SETT



PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1276
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Et fantastisk tillegg for eiere av PCW5000-eiere som vil komme seg ut av
skogen!
Dette settet inkluderer viktige deler slik som et 12 mm x 50 m tau, en pose til
å lagre det i og en solid skrenskjegle, to karabinkroker, en slyngekjetting, en
låsende gripekrok, en polyesterslynge og en talje som enten vil avlede en last
eller doble vinsjkapasiteten.
Et perfekt komplement for å arbeide i skogen med en PCW5000!
Vinsjen selges separat.

PCA-1005
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1274

1x PCA-1260

2x PCA-1276
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PCA-1005
SKOGBRUKSTILBEHØRSSETT
MED 12 MM X 50 M TAU

PCA-1215M

SETT



Dette ekstrasettet er den perfekte kombinasjonen for eiere av n vinsj av
typen PCW3000 eller PCW3000-Li som ønsker å oppgradere settet for å
trekke tømmer.
Dette settet inkluderer et 10 mm x 50 m tau, en pose til å lagre det i og en
solid skrenskjegle, to karabinkroker, en snarekjetting, en låsende gripekrok, en
polyesterslynge og en talje som enten vil avlede en last eller doble
vinsjkapasiteten.
Et ypperlig komplement for eiere av PCW3000 eller PCW3000-Li som ønsker
å leke i skogen!

Vinsjen selges separat.

PCA-1006
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276
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PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276
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PCA-1006
SKOGBRUKSTILBEHØRSSETT
MED 10 MM X 50 M TAU

PCA-1205M

SETT
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PCA-1255

PCA-1295

PCA-1290

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1291

PCA-1270

PCA-1310

Skrenskjeglesettet er ideelt for å gjøre alle typer off-road-kjøretøy (ATV’er, QUADs,
side-by-side, snøskutere) om til skogsmaskiner.

Det inkluderer alt du trenger for å bruke kjøretøyet som et forankringspunkt. Det har en
solid skrenskjegle, en snarekjetting og en gripekrok i tillegg til en trekkplate for
kjøretøy. Siden det ikke er noe egnet forankringspunkt på disse kjøretøyene er
trekkplaten den perfekte løsningen. Brukerne kan feste et tau, en snarekjetting eller en
hvilken som helst annen type slynge, takket være knotten og to kroker. Den er
utformet for å kunne plasseres på alle koplingskuler med 50,8 mm og mindre i
diameter.
Settet inkluderer en åpen hjørneblokk så vel som en automatisk utløser. Utløseren kan
installeres hvor som helst på tauet, med bruk av
kjedeleddet, og når det når taljen tar det tauet ut fra
hjørneblokken slik at sjåføren kan holde seg på stien
samtidig som stokkene bøyes av. Kombinert med
skrenskjeglen vil lasten din fraktes av gårde og du
trenger ikke å bekymre deg om fallgruver slik at du
kan konsentrere deg om veien foran deg.
Den ultimate tilbehørspakken for å få ut stokker
med ATV’en din, snøskuteren din, eller til og
med hesten din!

Vinsjen selges separat.

PCA-1290-K
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1270

1x PCA-1291

1x PCA-1310

1x PCA-1260
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PCA-1290-K
SKRENSKJEGLESETT
FOR OFF-ROAD-KJØRETØY

PCA-1215M

SETT
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SE WWW.PORTABLEWINCH.INFO
FOR MER UTFYLLENDE INFORMASJON

Avvik og mekanisk fordel

Å skape en mekanisk fordel

Rettet felling

Sikkerhetsfaktorer

Karabinhager - bruddstyrker

Anbefalte knuter

Retningslinjer for garanti

SE VÅRE VIDEOER PÅ
YOUTUBE.COM/PORTABLEWINCH

NYTTIG



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

TALJESYSTEMAVVIK
En avvikstalje er STERKT anbefalt. Dette er en enkelt talje
som brukes til å endre trekkvinkelen (oppover eller til siden),
eller for å holde tauet opp fra bakken. For eksempel, en
avvikstrinse som brukes på en bratt skråning gjør det mulig
for operatøren å holde vinsjen. På flat mark reduserer en
liten vinkel friksjonen i systemet og for tidlig slitasje av tauet.

Når man arbeider med tau, er taljer svært nyttig for å
frembringe en mekanisk fordel, det vil si at de reduserer
kraften som kreves for å flytte en masse. Med riktig antall
taljer er det mulig å flytte laster to, tre og til og med fire
ganger større enn kraften. Denne taljekombinasjonen kalles
et taljesystem. Når vi bruker taljer til å multiplisere den
anvendte kraften reduserer vi også trekk- eller
løftehastigheten for den samme faktoren.

Taljer benyttes for å lede tauet i riktig vinkel, eller for å øke trekkraften via et taljesystem.
Taljer har to hovedfunksjoner :

97

EN BLOKK, EN KARABINER, EN STROPP

Generelt sett må hver blokk festes til et solid forankringspunkt ved hjelp av en karabinkrok og en slynge, mens respektiv sikkerhetsfaktor
respekteres. Derfor kreves en karabinkrok med passende kapasitet og slynge for hver blokk.
Se sikkerhetsfaktorene på neste side.

AVVIK
En avvikstrinse er ofte svært nyttig. Dette er en enkelt talje og brukes til å endre trekkvinkelen (oppover eller til siden), eller for å holde
tauet opp fra bakken.

For eksempel, i bildet nedenfor, kan vi se at vinsjen forblir på linje med remskiven uavhengig av om tømmerstokken beveger seg fra venstre eller til
høyre når de trekkes. I tillegg gjør den det mulig å løfte fronten av stokken litt, og dermed redusere friksjonen med bakken, noe som er fordelaktig.

AVVIK OG MEKANISK FORDEL INFORMASJON
NYTTIG
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KGKG

TREKKE LØFTING
TREKKE UTEN NOEN MEKANISK

KG KG

TREKKE MED EN MEKANISK FORDE X 3

KG KG

TREKKE MED EN MEKANISK FORDE X 4

KGKG

TREKKE MED EN MEKANISK FORDE X 2

Remskive med remskive gir en mekanisk fordel ved å redusere kraften som kreves for å bevege en masse. Her vil du se hvordan du kan doble,
tredoble eller firedoble kapasiteten til et system ved hjelp av remskiver.

For å skape en mekanisk fordel, må minst en remskive festes til lasten. I det første tilfellet er det ingen mekanisk fordel fordi det ikke er noen
remskive festet til lasten, så kraften som påføres tauet tilsvarer den til vinsjen.

Lenger ned er en remskive festet til lasten og enden av tauet er festet til vinsjets ankerpunkt. Det er derfor to linjer med tau, som hver bruker
1000 kg trekkraft (f.eks. Med en PCW4000). Den mekaniske fordelen er derfor 2x. Og så videre. Så det er ingen kraftgrense!
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Å SKAPE MEKANISK FORDEL INFORMASJON
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VIKT IG
DISSE INSTRUKSJONENE ER IKKE EN RETTET FELLINGSKURS, MEN HELLER EN TEKNIKK
FOR BRUK AV VINSJEN. HVIS DU IKKE ER ERFAREN I FELLING, BES DU OM Å
KONTAKTE EN PROFESJONELL.

Det er flere situasjoner hvor det er best å sikre et tre og dirigere den under felling:

• Trær lent på feil side
• Trær med en ubalansert topp
• Opphengte trær

Slik gjøres det:

1) Installer vinsjen i en sikker sone bort fra fallinjen.

2) Installer en selvlåsende talje ved foten av et tre i fallretningen.

3) Fest enden av tauet så høyt sommulig til treet som skal felles (figur 2). Husk at avstanden (D) mellom festepunktet og hovedskjæret
virker som en spak.

4) Hvis treet lener seg betydelig, kan du koble en annen talje til treet med en slynge og feste enden av tauet til den selvlåsende trinsen eller
til et annet tre. På den måten kan du fordoble kraften som utøves (figur 2).

5) Her er fellemetoden:

a. Skjær retningshakk på vanlig måte.

b. Start vinsjen og påfør spenning til treet til motoren stopper. Den selvlåsende taljen vil
opprettholde spenningen mens fellingen utføres.

c. Foreta fellingskuttet normalt og sikre treet med kiler.

6) Start vinsjen og vipp treet ved å trekke i tauet.
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Utstyrsprodusenter vurderer varene i henhold til deres bruddstyrke, som er utprøvet under en
destruktiv test. Bruddstyrken er bristepunktet der utstyret går i stykker, noe som betyr at det
aldri skal påføres en kraft nær den nominelle minimum bruddstyrken. Utstyret bør altid
brukes med tanke på en passende sikkerhetsfaktor. Arbeidsbelastningsgrensen (WLL) er
generelt den minste bruddstyrken (MBS) delt på sikkerhetsfaktoren (SF):

WLL = MBS/SF

Sikkerhetsfaktoren avgjøres av operatøren i henhold til følgende kriterier:

1- Farenivå for menneskeliv og for eiendom;

2- Påliteligheten til materiale og riggingsutstyret så vel som deres alder og tilstand;

3- Belastningsbetingelsene; statisk, variabel, støtbelastning (taurekyl);

4- Nivået av oppmerksomhet for lastevekten som skal flyttes;

5- Anvendelsesområdet.

For eksempel, løfting av gjenstander krever en høyere sikkerhetsfaktor enn ved uttrekking av
ikke rullbare gjenstander på bakken. I tillegg er løfteoperasjoner ofte underlagt standarder,
lover og forskrifter.

Det er derfor viktig å referere til lokale bestemmelser som gjelder i din region.

Når du trekker, er sikkerhetsfaktoren relativt lav (2-3 ganger) fordi risikoen for alvorlige ulykker er mye lavere.

Imidlertid, ved løfting, anbefales en høyere sikkerhetsfaktor; minst 5 for fast utstyr (f.eks. taljer og karabinkroker) og minst 7 for flyttetauene
som lett kan skades. Hvis operasjonen er livskritisk, er den anbefalte sikkerhetsfaktoren 10.

PortableWinch-karabinkroker har varierendeminimum bruddstyrke. Når kraften som utøvesmultipliseres gjennom et blokk- og taljesystem, er karabinkrokene
som befinner seg på hver ende utsatt for betydelige krefter. En tilstrekkelig sikkerhetsfaktor må tas hensyn til slik at utstyret fungerer sikkert.

Se tabellen nedenfor for å finne ut sikkerhetsfaktoren som oppnås med hver av karabinkrokene basert på lasten som flyttes.

EKSEMPLER PÅ SIKKERHETSFAKTORER
TREKKE LØFTING TAU HVIS ET LIV AVHENGER AV DET

2 TIL 3 5 TIL 6 7 TIL 10 10

100

SIKKERHETSFAKTORER

KARABINHAGER - BRUDDSTYRKER

EN EXTRA KARABIN

Når den minste bruddstyrken til
en enkelt karabinkrok ikke er
tilstrekkelig til å oppnå den
nødvendige sikkerhetsfaktoren,
kan to karabinkroker brukes
med åpningene motsatt, som
vist på bildet.

N/A

IKKE ANBEFALT
(FARE)

ANBEFALT
(AVHENGIG AV BRUK)

SIKKERHETSFAKTORER
BELASTNINGSVEKT (KG) PCA-1276 ( 25 KN ) PCA-1702 ( 50 KN ) PCA-1701 ( 70 KN )

250 10.2 20.4 28.6
500 5.1 10.2 14.3
750 3.4 6.8 9.5
1,000 2.6 5.1 7.1
2,000 1.3 2.6 5.3
3,000 N/A 1.7 2.4
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Selv om en enkelt knute noen ganger kunne være tilstrekkelig til å feste lasten i enden av tauet anbefaler Portable Winch bruken av
pålestikk (Fig. 1). Denne knuten opprettholder rundt 70 % av tauets kapasitet, mens de fleste knuter reduserer tauets kapasitet med 50 %
eller mer. I tillegg er den enkel å knyte opp etter bruk selv om den har trukket en tung last.

Enda bedre vil et dobbelt pålestikk (Fig. 2) beholde omtrent 90 % av tauets kapasitet.
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Portable Winch Co. Garanterer alle sine nye produkter mot produksjons- eller materialdefekter normale
bruksbetingelser. Se de fullstendige detaljerte retningslinjene for garanti under.
«Opprinnelig eier» er definert som den person eller enhet som kjøpte vinsjen eller tilbehøret fra en autorisert forhandler som vist på den
opprinnelige fakturaen. Garantien kan overføres dersom den nye kjøperen har en kopi av den opprinnelige fakturaen. Denne garantien
gjelder ikke for varer solgt «som de er».

Garantien kan overføres fra en person til en annen, så lenge den nye eieren har en kopi av den opprinnelige fakturaen.

* VIKTIG *
Hvis du har et problemmed vinsjen eller tilbehøret ditt må du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet eller direkte Portable Winch

Co. for instruksjoner. Via e-post: info@portablewinch.com. Per telefon, i Canada eller USA, ring 1-888-388-7855.
For andre land, ring +1 819-563-2193.

PRODUKTER KOMMERSIELL BRUK PRIVAT BRUK

BÆRBARE VINSJER

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

MOTORER

HONDA HONDA INTERNASJONAL GARANTI

BALDOR ABB MOTORS ANDMECHANICAL INC. INTERNASJONAL GARANTI

BATTERIDREVET PORTABLEWINCH INTERNASJONAL GARANTI

TILBEHØR

ROPES 3 MÅNEDER

PELICAN-DEKSLER LIVSTIDSGARANTI

BORTSETT FRA TAU OG PELICAN-DEKSLER 1 ÅR

VIKT IG
Vinsjgarantiregistrering - Få 1 ekstra år GRATIS!

Hvordan? Bare besøk www.portablewinch.com og registrer vinsjen din online!

!

RETNINGSLINJER FOR GARANTI
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Denne garantien dekker de strukturelle komponentene og alle de andre komponentene i produktet, fra datoen produktet ble levert til
sluttkunden. Innen denne perioden må kunden varsle forhandleren eller godkjent distributør og gjøre produktet tilgjengelig for reparasjon.
Forhandleren/distributøren vil fylle ut kravet og sende den til garantiavdelingen vår innen 30 dager etter utskiftings- eller
reparasjonsdatoen for produktet for å få en kreditt.
En defekt del må tas vare på for framtidig inspeksjon. Manglende returnering av disse delene etter forespørsel fra Portable Winch Co. vil
automatisk føre til bortfall av garantien. Alle eventuelle deler som skiftes ut eller repareres for være garantert i den gjenværende
garantiproduktet for produktet der de bla installert eller reparert, eller i henhold til garantiperioden for disse aktuelle delene, der det er
aktuelt. Produktets garantiperiode kan ikke forlenges som følge av en periode der produktet ikke har vært i bruk på grunn av reparasjon,
inspeksjon eller returnering.
Portable Winch Co.’s eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er begrenset til, etter deres forgodtbefinnende, å reparere eller skifte
ut produktene uten kostnad ved Portable Winch Co.’s fabrikk eller hos forhandler. Alle spedisjonskostnader betales av brukeren. Med
mindre noe annet er uttrykkelig angitt skriftlig utgjør ikke denne garantien noen garanti for ytelse eller produktivitet.
Portable Winch Co. forbeholder seg retten til å foreta endringer eller forbedringer på dette produktet, og dette uten forpliktelser overfor
kundene sine. I tilfelle av endringer eller forbedringer når en forespørsel om reparasjon eller utskifting fremmes, har ikke Portable Winch
Co. Noe ansvar for å gjennomføre disse endringene eller forbedringen, men kan eventuelt gjøre det etter eget forgodtbefinnende, til
kundens kostnad, på produkter eller deler som allerede er solgt.

Unntak
Denne garantien som helhet dekker ikke vedlikehold og slitedeler eller forbrukmaterialer for Portable Winch Co.-modeller, inkludert, men
ikke begrenset til, smørefett og -oljer, filtre, deler som utsette for friksjon når det kommer i kontakt med tauet eller noen andre deler som
viser tegn på mislighold, overbelastning, misbruk, ulykke, manglende vedlikehold, upassende oppbevaring eller bruk eller uautoriserte
endringer. Ingen garanti gjelder i følgende tilfeller:

a) Produktet er skadet under spedisjon eller oppbevaring
b) Spedisjonskostnader for produkt eller del som er sendt inn til inspeksjon og/eller reparasjon
c) Kostnader som har forløpt seg for reparasjoner utført på overtid
d) Problemundersøkelse og diagnose
e) Kostnader for bruk av et identisk produkt mens det originale produktet repareres under garantien.
f) Kostnader som har oppstått for kommunikasjon og transport når produktet repareres i henhold til garantien.
g) Produkt der identifikasjonsnummeret eller serienummeret ikke er synlig.

Alle deler eller komponenter som ikke er produsert av Portable Winch Co, er dekket av garantier gitt av sine respektive produsenter og ikke
av Portable Winch CO. likevel vil Portable Winch Co. behandle klager på disse delene, med unntak av motorer fra Honda og Baldor (ABB).
Honda-motorer som er gjenstand for kommersiell eller privat bruk eller utleie er dekket av garantien i en periode som varierer fra land til
land. Krav om reparasjon under garantien for disse motoren kan rettes til et servicesenter for små Honda-motorer. Den bærbare vinsjens
serienummer skal være skrevet på kundens originale faktura og skal brukes av servicesenteret for små Honda-motorer for å avgjøre
garantiens gyldighetsperiode.
Baldor (ABB)-motorer som er gjenstand for kommersiell eller privat bruk eller utleie er dekket av garantien i en periode som varierer fra
land til land. Krav om reparasjon av disse motorene under garanti kan rettes til Baldor servicesenter (eller ABB Motors and Mechanical).
Den bærbare vinsjens serienummer må være skrevet på kundens originale faktura og vil bli brukt av Baldor servicecenter (eller ABB) for å
bestemme garantiens gyldighetsperiode.
For eventuelle spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Portable Winch Co.’S kundeservice: 1 888 388-7855 / +1 819 563-2193
Denne garantien kan slettes hvis en reparasjon eller endring har blitt foretatt på et Portable Winch Co-’produkt av en person eller av et
selskap som ikke har mottatt noen forutgående godkjenning fra Portable Winch Co. og som etter Portable Winch Co.’s mening har påvirket
produktets ytelse og/eller pålitelighet på noen som helst måte.
Alle eventuelle endringer på et Portable Winch Co.-produkt uten forutgående godkjenning fra Portable Winch Co. og/eller reparasjoner
utført med deler som ikke har blitt godkjent av Portable Winch Co. på forhånd vil automatisk føre til bortfall av denne garantien. Denne
garantien er ikke gyldig for noen problemer som skyldes upassende bruk eller installasjon av deler eller komponenter eller manglende
utført normalt og sklisikkert vedlikehold.
DENNE GARANTIEN UTGJØR OG ERSTATTER ALLE EVENTUELLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, SKRIFTLIGE ELLER
MUNTLIGE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN
SPESIFIKK BRUK.
DENNE GARANTIEN ANVENDES OG TOLKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER OG FORRETNINGSPRAKSIS I QUEBEC-PROVINSEN I
CANADA.
Portable Winch Co. Kan ikke holdes ansvarlig for noen skader, verken ulykkeshendelser, eller som følge av uaktsomhet fra operatørens side,
og det er underforstått at denne garantien er den eneste riktige og løsningen for kunden eller brukeren.
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KABELLAGINGSMASKINER
OPPTIL 10 MM DIAMETER

OGSÅ TILGJENGELIG
Oppdag dette andre utvalget av
profesjonelle produkter designet
og produsert av Portable Winch Co.

Det beste valget av profesjonelle installatører!
Perfekt for å sette i bakken:
� Rrobotgressklippere elektrisk ledning;
� Usynlig gjerdetråd;
� 12V ledning for utendørs belysningssystemer;
� Ethernet og koaksialkabel.
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