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MANAGEMENT

EEN KORTE
BOODSCHAP VAN HET
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Het hele Portable Winch Co.-team wil u graag bedanken
voor uw vertrouwen in ons.

We zijn er trots op dat u tot onze gewaardeerde klanten
behoort. Elke dag zijn we hard aan het werk om Portable
Winch Co. de onbetwiste leider te maken op het gebied

van ontwerpen, produceren en distribueren van
draagbare lieren.

Dankzij ons wereldwijde netwerk van meer dan 900
retailers hebben we door de jaren heen innovatieve,

hoogwaardige producten kunnen ontwikkelen die aan uw
behoeften voldoen.

Deze productcatalogus toont het resultaat van al ons
harde werk. In dit naslagwerk vindt u gemakkelijk
relevante informatie over onze producten. Al onze

expertise is hierin opgenomen.

Het volledige team van het hoofdkantoor in Sherbrooke,
Quebec in Canada én alle distributeurs staan voor u klaar

om uw vragen te beantwoorden. Neem dus gerust
contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We wensen u veel succes!

Chief Executive Officer Vicepresident

Beste klant,



DOEL
ONS

Luisteren
We zijn er trots op dat we kunnen luisteren naar de wensen van onze medewerkers, klanten, partners, leveranciers en

deskundigen van over de hele wereld. Kortom, we spelen in op nieuwe trends.

Bekwaamheid
Als experts in onze sector proberen we onszelf elke dag te verbeteren, zodat we originele producten kunnen bieden die

aansluiten op de behoeften van onze klanten – en dat voor een eerlijke prijs!

Plezier
De vriendelijke houding van Portable Winch Co. is aanstekelijk. Het bedrijf kiest zorgvuldig gemotiveerde en verrassende

partners, leveranciers, klanten en werknemers. Gemoedelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel!

Simpele en innovatieve producten bieden om arbeidsintensieve taken uit te voeren.
Ons breed productaanbod wordt over de hele wereld gebruikt in allerlei toepassingen, zoals bosbouw, jacht, offroad hiken,

huis-tuin-en-keukengebruik, bouw, telecommunicatie en nog veel meer!
We zijn WERELDMARKTLEIDER geworden omdat we lieren ontwerpen die voorzien zijn van de nieuwste technologieën en
een hoge mate van autonomie mogelijk maken op een veilige manier. Daardoor zijn ze draagbaar, compact en eenvoudig

in gebruik!

PORTABLE WINCH CO.

PRESENTATIE

ONS
WAARDEN
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900

OPGERICHT IN 2003

PCW5000 PCH1000
PCT1800

2008
BOUW VAN NIEUW
BEDRIJFSPAND

2003 2009 2011 2012

PCW5000-HS PCW3000

5

EEN INNOVATIEVE
BEDRIJFSCULTUUR

GEAUTORISEERDE DEALERS

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN, MET TROTS
GEPRODUCEERD IN NOORD-AMERIKA

WORDT VERKOCHT IN MEER DAN
50 LANDEN

EEN
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2014 2016

600MH PCH2000 PCW4000PCW3000-Li
600MH-Li

2018 2020
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8 LIERMODELLEN
ONTWIKKELD TOT NU TOE

TOEGEWIJDE MEDEWERKERS

TIENDUIZENDEN LIEREN
VERKOCHT

RUIM 50 ACCESSOIRES
BESCHIKBAAR

2013
UITBREIDING VAN
FACILITEIT

2017
MODERNISERING VAN

PRODUCTIELIJN

2019
UITBREIDING VAN
TWEEDE FACILITEIT

KORTE GESCHIEDENISLES
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Eigenaar
bosbouwgebied

Jager Motorsport-
liefhebber

Boer

•Boomstammen over de grond
verslepen
•Directioneel kappen
•Brandhout verzamelen

•Op goot wild jagen
•Jachtgebied onderhouden
•Een uitkĳktoren/jachtkamp
maken

•Hekken plaatsen
•Dode dieren uit een
stal halen en in een
trailer laden
•Uitrusting op een
aanhanger laden
•Werkzaamheden rond
het bedrĳf uitvoeren
•Voertuigen uit lastige
situaties halen

•Voertuigen uit lastige situaties
halen
•Uitrusting op een aanhanger
laden

GEBRUIKERSPROFIELEN
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Industriële sector

•Telecommunicatie-
infrastructuur
•Openbare service-
infrastructuur, masten en
transmissielĳnen
•Kabels en glasvezelkabels
trekken
•Onderzoek, avontuur en
ontdekking
•Scheepvaarttoepassingen
•Constructie en werken op
hoogte

•De mogelĳkheden zĳn
eindeloos met een
draagbare lier!

En meer!Professionele
houtkapper/
boomkweker

•Directioneel kappen
•Bomen snoeien
•Boomstammen en stronken
naar een truck en/of een
versnipperaar slepen

Eigenaar van een
tweede huis

•Kleinewerkzaamheden rond
het huis uitvoeren

•Directioneel kappen
•Brandhout verzamelen
•Een boot of dok trekken

PRESENTATIE



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

CONTACT MET ONS OPNEMEN PRESENTATIE

Jean-WilliamBergevin

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

Salesmanager – Noord-Amerika

Josianne Boisvert

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

Salesassistant en klantenservice

Gabriel David

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

Hoofd expeditie en
exportcoördinator

Christian Pelletier

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

Vicepresident

Pierre Roy

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

President
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Portable Winch is vastberaden om eenvoudige
gereedschappen te leveren voor arbeidsintensieve

taken. Daarom hebben we lieren ontwikkeld die
voldoen aan de uiteenlopende eisen van onze

par�culiere en zakelijke klanten.

Of u nu voor een lier die werkt op benzine, elektriciteit of
accu's, met de draagbare lieren van Portable Winch Co. bent
u verzekerd van goede presta�es, een hoge kwaliteit en een
lange levensduur.

LIEREN
DRAAGBARE

Nieuw in
2021
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1,400 kg

700 kg

10 m/min11.6 m/minSNELHEID

9.5 kg9.5 kgGEWICHT

Honda GX35, viertaktmotor

360°

Nee

Geen - Directe aandrijving

1.0 kW | 1.3 hp

2,000 kg

1,000 kg

Borstelloze elektromotor

360°

Nee

Geen - Directe aandrijving

1.0 kW - 82 V

Batterij

5 jaar

Benzine

5 jaar

BOSBOUW

JACHT

OFFROAD

TUIN - HUISJE

INDUSTRIEEL

DRAAGBAARHEID 90 % 100 %

SNELHEID

VERMOGEN 80 %100 %

TREKKRACHT DUBBELE LĲN

TREKKRACHT ENKELE LĲN

MOTORISERING

LIERKANTELING

TOUWGRĲPSYSTEEM

KOPPELING

VERMOGEN

WERKT OP

GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK

VERGELIJKENDE GIDS

90 % 80 %

13
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12 kg 16 kg

13.4 m/min 12 m/min

Honda GX50, viertaktmotor Honda GXH50, viertaktmotor

1.47 kW | 2.0 hp 1.6 kW | 2.1 hp

Benzine Benzine

5 jaar 5 jaar

2,000 kg 2,000 kg

1,000 kg 1,000 kg

85 % 60 %

100 % 100 %

100 % 100 %

14

+/- 20°360°

NeeARM

Geen - Directe aandrijvingCentrifugaal

PRO SERIES

Nieuw in
2021



De grensverleggende lier
Direct starten met een knop. Drie snelheidsstanden. Krachtige
motor. Verwisselbare snellaadaccu's (niet meegeleverd). Voor
binnen- en buitengebruik.
Ontwerp
Dankzij de drukknop is de PCW3000-Li zeer gemakkelijk en snel te
starten. Bovendien is dit model als eerste voorzien van drie
bedrijfssnelheden. Er is tevens ondersteuning voor 80/82-V
lithium-ionbatterijen van verschillende merken met een capaciteit
van 2 tot 6 Ah.
Prestaties
Afhankelijk van de geselecteerde bedrijfssnelheid, het gewicht van
de lading en de gekozen batterij, kan de lier 20 tot 40 minuten
continu worden gebruikt zonder vermogensverlies.

Indien nodig, kan de batterij binnen een paar seconden ter plaatse
worden verwisseld, zodat de gebruiker snel weer verder kan. De
batterijen kunnen ongeacht de ontladingscyclus worden bijgeladen,
zonder dat de cellen beschadigd raken. De motor is bovendien
onderhoudsvrij. Deze lier is ontworpen voor alle seizoenen en kan
tot zelfs -14 °C worden gebruikt zonder dat de autonomie of de
prestaties daaronder lijden.

De PCW3000-Li heeft een ongekende trekkracht van 1.000 kg
zonder mechanisch voordeel. Als u een katrolsysteem gebruikt, kunt
u de trekkracht wel vervijfvoudigen. Met twee dubbelekatrollen kunt
u dus tot wel 5.000 kg trekken!
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PCW3000-Li
Serie Pro
Ontworpen in 2018

Motor Portable Winch
Borstelloze elektromotor met overbelastingsbeveiliging
360° kantelbaar
1.0 kW - 82 Volts

Werkt op 80/82-V lithium-ionbatterij, 2 tot 6 Ah (niet inbegrepen)
Aandrijving / koppeling Geen – directe aandrijving
Touwretentiesysteem Nee
Trommel draait als motor stationair draait Ja
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Niet ontworpen om te tillen - Zien
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Snelheid

Standaard trommel
Ø 76 mm : Snelheid 1 : 8.1 m/min

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

Optionele trommel Nee optionele trommel
Gewicht 9.5 kg
Afmetingen (algemeen) 30.8 cm x 31.6 cm x 30.9 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase cilindrische tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 200:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 10 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 10 mm

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 5 jaar
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor PortableWinch Co. International garantie

Certificeringe IPX3

5 jaar

BORSTELLOZE
ELEKTROMOTOR

16

1,000 kg

2,000 kg

9.5 kg

360°

1.0 kW| 82 V

Treklier op
80/82-V batterijen

* Batterĳ en oplader niet meegeleverd

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

80/82-V LITHIUM-
IONBATTERĲMET2TOT6AH*

PRO SERIES
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Lithium-ionbatterijen worden gezien als een van de grootste innovaties van de afgelopen 20 jaar!
Deze batterijen bieden dan ook verschillende voordelen:
COMPATIBILITEIT: ze zijn compatibel met andere batterijaangedreven gereedschappen, zoals kettingzagen, grastrimmers, grasmaaiers,
bladblazers enz.
OPLAADBAAR: ze kunnen ongeacht de ontladingscyclus worden bijladen, zonder dat de cellen beschadigd raken.
EENVOUDIG: ze zijn voorzien van een energiemeter die het laadniveau aangeeft, zodat u precies weet hoelang u het apparaat nog kunt
gebruiken.
PROFESSIONELE PRESTATIES: dankzij de extreem hoge efficiëntie, leveren ze genoeg vermogen om krachtige gereedschappen langdurig te
gebruiken. Bovendien hebben ze een lage zelfontlading als ze niet worden gebruikt: slechts 1,25% per maand.
GEEN EMISSIES: elektromotors produceren geen uitlaatgassen of emissies. Daarom zijn ze geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Bovendien draagt het gebruik van oplaadbare batterijen bij aanmeer duurzaamheid.
Batterijen en opladers van verschillendemerken enmodellen zijn compatibel met onze PCW3000-Li lier.
Dit is een niet-exclusieve lijst. Andere merken of modellen kunnen worden toegevoegd. Neem gerust contact op met uw dealer voor
informatie over welke beschikbaar zijn in uw regio.

BATTERĲEN EN OPLADERS

PCW3000-Li
BATTERIJEN EN OPLADERS

18

PRO SERIES

B
A
T
T
E
R
I
J
E
N

MERKNAAM MODEL SPANNING NOMINALE
CAPACITEIT

OPLAADTIJD
(100%) GEWICHT (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

C
H
A
R
G
E
R
S

MERKNAAM MODEL SPANNING NOMINALE
CAPACITEIT AANTAL LAADSCHACHTEN GEWICHT (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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Compacte kracht
De PCW3000 is een ware krachtpatser en biedt
ongekende trekkracht in de kleinste behuizing
die door Portable Winch Co. is ontworpen.
Samen met de 360°-kantelbare Honda GX35-
motor is deze lier uw ideale metgezel, waar uw
volgende taak u ook brengt.
Ontwerp
De PCW3000 is ontworpen om te voldoen aan
de vraag naar een model dat nog draagbaarder
is dan de originele PCW5000 lier. Dankzij de
liertrommel kunnen gebruikers gemakkelijk,
effectief en veilig ladingen trekken met een
onbeperkte touwlengte zonder verlies van
vermogen. Daarnaast is er een breed scala aan
accessoires die zijn ontworpen om het apparaat
over lange afstanden te vervoeren.

Prestaties
De PCW3000 is een geduchte concurrent op de
markt dankzij de bewezen betrouwbaarheid van
Honda-motoren in combinatie met de knowhow
van Portable Winch. De lier kan tot 700 kg
trekken zonder mechanisch voordeel. Als u een
katrolsysteem gebruikt, kunt u de trekkracht wel
vervijfvoudigen. Met twee dubbele katrollen
kunt u dus tot wel 3.500 kg verplaatsen!
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5 jaar

HONDA
viertaktmotorGX35

Benzine

20

700 kg

1,400 kg

9.5 kg

360°

10 m/min

1.0 kW | 1.3 hp

Treklier met
GX35-benzinemotor

PCW3000
Serie Pro
Ontworpen in 2012

Motor Honda GX35
viertaktmotor - 360° kantelbaar - luchtgekoeld
1.0 kW - 1.3 HP@ 7,000 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Geen – directe aandrijving
Touwretentiesysteem Nee
Trommel draait als motor stationair draait Ja
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 76 mm : 700 kg / 1,400 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Niet ontworpen om te tillen - Zien
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Snelheid
Standaard trommel Ø 76 mm : 10 m/min
Optionele trommel Nee optionele trommel

Gewicht 9.5 kg
Afmetingen (algemeen) 35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase cilindrische tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 200:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 10 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 10 mm

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 5 jaar
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificering

PRO SERIES



De laatst geboren.
Portable Winch Co. slaat opnieuw toe met de introductie van de PCW4000 draagbare
kaapstanderlier uitgerustmet het quick release anti roll-backmechanisme (ARM)!
Ontwerp
Dit model is werkt op de nieuwe Honda GX50 viertaktmotor 360 ° kantelbaar motor. Het heeft ook
een centrifugaalkoppeling die wordt geactiveerd wanneer u aan het touw trekt. Wanneer het touw
wordt losgelaten, stopt de trommelmet draaien en doet de ARMzijnwerk door de lading op zijn plaats
te houden! Omhet touwuit hetmechanisme te halen, volstaat een simpele zijwaartse beweging!
Prestatie
De PCW4000 ontwikkelt een opmerkelijke trekkracht van 1.000 kg zonder mechanisch voordeel.
Door een katrolsysteem toe te voegen, kun je tot vijf keer (5x) de trekkracht gaan. Dat betekent dat
jemet twee dubbele katrollen tot 5.000 kg kunt trekken!
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5 jaar

HONDA
viertaktmotorGX50

Benzine

22

1,000 kg

2,000 kg

12 kg

Treklier met
GX50-benzinemotor

360°

Max 13.4 m/min

1.47 kW | 2.0 hp

arm

CENTRIFUGAAL

PCW4000
Serie Pro
Ontworpen in 2020

Motor Honda GX50
viertaktmotor - 360° kantelbaar - luchtgekoeld
1.47 kW - 2.0 HP@ 7,000 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Centrifugaal
Touwretentiesysteem Automatisch snelkoppelingsmechanisme tegen terugrollen (ARM)
Trommel draait als motor stationair draait Nee
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Niet ontworpen om te tillen - Zien
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Snelheid
Standaard trommel Ø 76 mm : 13.4 m/min
Optionele trommel Nee optionele trommel

Gewicht 12 kg
Afmetingen (algemeen) 42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase cilindrische tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 200:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 10 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 10 mm

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 5 jaar
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificering

PRO SERIESNieuw in
2021



De originele lier.
Of u nu boomstammen uit het
bos trekt, een vastgereden
voertuigbergtofwatdanook,de
onvermoeibare PCW5000 staat
vooruklaar.
Ontwerp
Dankzij het hoogwaardige en
duurzame ontwerp worden
alle Portable Winch-lieren
hieraan gemeten. Een
ingenieus product dat
langdurig vermogen levert,
altijd en overal. Dankzij de lier
kunnen gebruikers
gemakkelijk, effectief en veilig
ladingen trekken met een
onbeperkte touwlengte
zonder verlies van vermogen.

Daarnaast biedt de PCW5000
twee snelheden, dankzij de
verwisselbare liertrommels.
Kies zelf welke het beste op
uw taak aansluit. De 57-mm
trommel, die standaard op de
lier is gemonteerd, levert het
volle vermogen met een
treksnelheid van 12 meter per

minuut. U kunt de optionele
85-mm trommel (PCA-1100)
gebruiken voor 50% meer
snelheid (18 meter per
minuut). Er is een breed
aanbod aan aanvullende
accessoires die speciaal zijn
ontworpen om aan te sluiten
op uwwensen.
Prestaties
De PCW5000 heeft een
ongekende trekkracht van
1.000 kg zonder mechanisch
voordeel. Als u een
katrolsysteem gebruikt, kunt u
de trekkracht wel
vervijfvoudigen. Met twee
dubbele katrollen kunt u dus tot
wel5.000kgtrekken!
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5 jaar

HONDA
VIERTAKTMOTORGXH50

Benzine

Treklier met
GXH50-benzinemotor

24

1,000 kg

2,000 kg

+/- 20°

12 m/min

16 kg

1.6 kW | 2.1 hp

PCW5000
Serie Pro
Ontworpen in 2003

Motor Honda GXH50
viertaktmotor luchtgekoeld
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Geen – directe aandrijving
Touwretentiesysteem Nee
Trommel draait als motor stationair draait Ja
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 700 kg / 1,400 kg

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Niet ontworpen om te tillen - Zien
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) ---

Snelheid
Standaard trommel Ø 57 mm : 12 m/min
Optionele trommel Ø 85 mm : 18 m/min

Gewicht 16 kg
Afmetingen (algemeen) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase rechte tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 110:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 10 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 12 mm

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 5 jaar
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificering

PRO SERIES



DRAAGBAARHEID 100 %

SNELHEID

PULLING CAPACITY

HĲSCAPACITEIT

100 % 40 %

80 %

60 %

50 %

30 %

N.V.T.
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BOSBOUW

JACHT

OFFROAD

TUIN - HUISJE

INDUSTRIEEL

25
25

36 m/minSNELHEID

16 kgGEWICHT

---

700 kg

350 kg

Honda GXH50, viertaktmotor

+/-20°

Nee

Geen - Directe aandrijving

1.6 kW | 2.1 hp

Benzine

1 jaar

TREKKRACHT DUBBELE LĲN

TREKKRACHT ENKELE LĲN

MOTORISERING

LIERKANTELING

Touwretentiesysteem

KOPPELING

VERMOGEN

WERKT OP

GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK

Hĳscapaciteit

12 m/min

19 kg

250 kg

1,550 kg

775 kg

Honda GXH50, viertaktmotor

+/-20°

PCS

Centrifugaal

1.6 kW | 2.1 hp

Benzine

1 jaar

VERGELIJKENDE GIDS



60 % 30 %

50 % 70 %

100 % 70 %

100 % 50 %
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INDUSTRIEEL SERIES
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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 viertaktmotor GX160 Baldor - 1 ph

+/-20° 360°

PCS PCS

Centrifugaal Geen - Directe aandrijving

3.6 kW | 4.8 hp 0.56 kW | 0.75 hp

Benzine Elektriciteit

1 jaar 1 jaar



Razendsnel
De PCW5000-HS lier heeft
de hoogste treksnelheid, wat
goed van pas kan komen!
Met name bij
werkzaamheden waarbij
snelheid belangrijker is dan
vermogen, zoals
kabeltrekken of het
installeren van
glasvezelkabels.
Ontwerp
De PCW5000-HS is
gebaseerd op hetzelfde
ontwerp als de PCW5000,
maar heeft een
versnellingsbak die
geoptimaliseerd is voor
snelheid. Deze lier kan
ladingen 36 meter per
minuut trekken en is
daarmee tot wel drie keer

sneller dan zijn voorganger –
ideaal voor kleine ladingen
over lange afstanden.

Dankzij het ontwerp met
liertrommel kunnen
gebruikers gemakkelijk,
effectief en veilig ladingen
trekken met een onbeperkte
touwlengte zonder verlies
van vermogen.
Prestaties
De PCW5000-HS heeft een
trekkracht van 350 kg,
zonder mechanisch
voordeel. Als u een
katrolsysteem gebruikt, kunt
u de trekkracht wel
vervijfvoudigen. Met twee
dubbele katrollen kunt u dus
tot wel 1.750 kg trekken!
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+/- 20°

1 jaar

350 kg

700 kg

36 m/min

16 kg

HONDA
VIERTAKTMOTORGXH50

Benzine

1.6 kW | 2.1 hp

Hogesnelheidstreklier
met GXH50-benzinemotor

PCW5000-HS
Serie Industrieel
Ontworpen in 2011

Motor Honda GXH50
viertaktmotor luchtgekoeld
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Geen – directe aandrijving
Touwretentiesysteem Nee
Trommel draait als motor stationair draait Ja
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 500 kg / 1,000 kg

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Niet ontworpen om te tillen
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) ---

Snelheid
Standaard trommel Ø 85 mm : 36 m/min
Optionele trommel Ø 57 mm : 24 m/min

Gewicht 16 kg
Afmetingen (algemeen) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase rechte tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 53:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 10 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 12 mm

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 2 jaars
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificering

INDUSTRIEEL SERIES



In alle veiligheid hijsen

De PCH1000 is speciaal ontwikkeld om in te spelen op de
behoeften van de industriële sector. De lier is voorzien van een
touwgrijpsysteem, dat essentieel is om ladingen veilig op te
hijsen, te laten zakken en vast te houden. De PCH1000 is
veelzijdig en veilig in gebruik, ongeacht de toepassing – van het
monteren van telecominstallaties tot het hijsen van allerlei
apparatuur of trekken van ladingen. Er is bovendien een breed
aanbod aan verankeringssystemen beschikbaar, waarmee de
installatie een fluitje van een cent wordt.

Ontwerp

Het koppelingssysteem bevindt zich tussen de motor en de
versnellingsbak en zorgt ervoor dat de liertrommel niet draait
wanneer demotor stationair draait.

Wanneer het touw in het grijpsysteem wordt ingevoerd, activeert
de gebruiker de koppeling en wordt de beweging gestart door
horizontaal aan het touw te trekken. He touwgrijpsysteem
voorkomt dat het touw doorschiet op de trommel en zorgt ervoor
dat de lading wordt vastgehouden wanneer het touw wordt
losgelaten. Door het grijpsysteem uit te schakelen, kunt u de lier
ook gebruiken om een lading te laten zakken. De gebruiker hoeft
hiervoor alleen maar aan de handgreep van het
grijpsysteemkoord te trekken en het hoofdtouw te geleiden
tijdens het zakken.

Prestaties

De PCH1000 is uitgerust met de GXH50-viertaktmotor van
Honda, en heeft een trekkracht van 775 kg en een hijscapaciteit
van 250 kg bij een enkele lijn. Maar met een takelsysteem kunt u
de capaciteit natuurlijk verhogen!
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+/- 20°

1 jaar

CENTRIFUGAAL

Trek-/hijslier met
GXH50-benzinemotor

775 kg

1,550 kg

250 kg

12 m/min

19 kg

HONDA
VIERTAKTMOTORGXH50

1.6 kW | 2.1 hp

Benzine

PCH1000
Serie Industrieel
Ontworpen in 2009

Motor Honda GXH50
viertaktmotor luchtgekoeld
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Centrifugaal
Touwretentiesysteem PCS-geleidesysteem (PCS)
Trommel draait als motor stationair draait Nee
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 775 kg / 1,550 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 540 kg / 1,080 kg

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg

Snelheid
Standaard trommel Ø 57 mm : 12 m/min
Optionele trommel Ø 85 mm : 18 m/min

Gewicht 19 kg
Afmetingen (algemeen) 50.5 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase rechte tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 110:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 12 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 12 mm
Voor het heffen Ø 12 mmmet oogsplitsen en kabelkousen

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 2 jaars
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificeringen M3 (ISO HĲSEN)

PCS

INDUSTRIEEL SERIES



Oppermachtig

De PCH2000 is de krachtigste lier beschikbaar en maakt van zelfs de
meest uitdagende werkzaamheden een fluitje van een cent.
Ontwerp
De PCH2000 heeft een liertrommel waarmee een constant
vermogen met een snelheid van 20 meter per minuut wordt
geleverd, ongeacht de lengte van het touw. Het is ook het eerste
model dat is voorzien van een 108-mm geanodiseerde trommel. De
overmaatse trommel zorgt ervoor dat het wrijvingsoppervlak groter
wordt en u meer controle over de lading krijgt. Dankzij de anodische
oxidatie is de trommel van de PCH2000 beter bestand tegen slijtage
en wordt de geleidbaarheid van het touw niet verhoogd. Deze
eigenschappen maken deze lier bij uitstek geschikt voor
werkzaamheden op of aan elektrische installaties.

De PCH-serie is gemaakt om te hijsen en het unieke
touwgrijpsysteem biedt dan ook een groot voordeel. Wanneer het
touw in het grijpsysteem wordt ingevoerd, activeert de gebruiker de
koppeling en wordt de beweging gestart door horizontaal aan het
touw te trekken. De gebruiker kan op elk gewenst moment het
hijsen stopzetten en de lading in de lucht vasthouden. Door aan de
handgreep op het koord van het grijpsysteem te trekken, kunt u het
systeem uitschakelen en de lading gecontroleerd laten zakken met
het hoofdtouw.

Prestaties
De PCH2000 wordt aangedreven door een 160-cc Honda GX-motor,
waardoor deze lier een ongeëvenaarde trekkracht heeft van 1.150
kg en een hijscapaciteit van 450 kg bij een enkele lijn. Maar met een
takelsysteem kunt u de capaciteit natuurlijk verhogen!
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Trek-/hijslier
met GX160-benzinemotor

32

1,150 kg

2,300 kg

450 kg

34.5 kg

PCS

20 m/min

3.6 kW | 4.8 hp

HONDA
VIERTAKTMOTORGX160

+/- 20°

CENTRIFUGAAL

1 jaar

Benzine

PCH2000
Serie Industrieel
Ontworpen in 2016

Motor Honda GX160
viertaktmotor luchtgekoeld
3.6 kW - 4.8 HP@ 3,600 tr/min

Werkt op Benzine
Aandrijving / koppeling Centrifugaal
Touwretentiesysteem PCS-geleidesysteem (PCS)
Trommel draait als motor stationair draait Nee
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 108 mm : 1,150 kg / 2,300 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Nee optionele trommel

Snelheid
Standaard trommel Ø 108 mm : 20 m/min
Optionele trommel Nee optionele trommel

Gewicht 34.5 kg
Afmetingen (algemeen) 56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase rechte tandwielen.

Assen gemonteerd op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 53:1
Rem Eenrichting dubbele lager

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 12 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 12 mm
Voor het heffen Ø 12 mmmet oogsplitsen en kabelkousen

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 2 jaars
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Honda Internationale Garantie

Certificeringen M3 (ISO HĲSEN)

INDUSTRIEEL SERIES



De plug-in-lier
De PCT1800 wordt aanbevolen voor
situaties waarin een verbrandingsmotor
niet gebruikt kan worden of als
geluidsoverlast een rol speelt. Deze
elektrische lier is bij uitstek geschikt voor
binnengebruik, bijvoorbeeld het trekken van
kabels door leidingen of het hijsen van
apparatuur.
Ontwerp
Net als alle andere Portable Winch-
modellen heeft de PCT1800 een
liertrommel die ervoor zorgt dat het
geleverde vermogen constant blijft,
ongeacht de lengte van het touw en in dit
geval op 8,8 meter per minuut. Het
touwgrijpsysteem op de PCT1800-serie is
speciaal ontwikkeld voor hijslieren. Wanneer
het touw in het grijpsysteem wordt
ingevoerd, activeert de gebruiker de lier en
wordt de beweging gestart door horizontaal
aan het touw te trekken. De gebruiker kan
op elk gewenst moment het hijsen
stopzetten en zonder problemen de lading
in de lucht vasthouden. Als de gebruiker de
lading wil laten zakken, moet hij/zij aan het
koord van het grijpsysteem trekken. De
gebruiker kan dan met het hoofdtouw de
lading gecontroleerd laten zakken. Als het
touw uit de handen van de gebruiker glipt,
grijpt het grijpsysteem het touw vast om te
voorkomen dat de lading naar beneden
stort.
Prestaties
De PCT1800 is uitgerust met een eenfasige
3/4-pk elektromotor, en heeft een
trekkracht van 820 kg en een hijscapaciteit
van 250 kg bij een enkele lijn. Maar met een
takelsysteem kunt u de capaciteit natuurlijk
verhogen!
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Elektrische
trek-/hijslier

60Hz-115/230 V
(1)

50Hz-110/220 V
(2)

820 kg

1,640 kg

1 jaar

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)

Serie Industrieel
Ontworpen in 2009

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

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

Werkt op 115 V 220 V
Aandrijving / koppeling Geen – directe aandrijving
Touwretentiesysteem PCS-geleidesysteem (PCS)
Trommel draait als motor stationair draait Niet stationair op elektrische motors
Trekcapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 820 kg / 1,640 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg

Hijscapaciteit
Standaard trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg
Optionele trommel (enkele lijn / dubbele lijn) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg

Snelheid
Standaard trommel Ø 85 mm : 8.8 m/min Ø 85 mm : 7.2 m/min
Optionele trommel Ø 57 mm : 5.8 m/min Ø 57 mm : 4.8 m/min

Gewicht 24 kg 27 kg
Afmetingen (algemeen) 55.6 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Versnellingsbak Versnellingsbak met aluminium legering. Hittebestendige 3-fase rechte tandwielen. Assen gemonteerd

op kogellagers. Oliebedsmering.
Overbrengingsverhouding 110:1
Rem Anti-retour rolkoppelingslager
Work cycle 25% (15min/uur omoververhitting van demotor te voorkomen)

Touwen (niet meegeleverd) Dubbelgevlochten polyester met lage rekbaarheid
Lengte Onbeperkt
Minimale diameter Ø 12 mm
Maximale diameter Ø 13 mm
Aanbevolen diameter Ø 12 mm
Voor het heffen Ø 12 mmmet oogsplitsen en kabelkousen

Meegeleverd Polyesterstrop – 60 mm x 2 m
Garantie Krijg 1 jaar extra garantie als u uw product registreert op

www.portablewinch.com
Particulier gebruik 2 jaars
Commercieel gebruik 1 jaar
Motor Baldor (ABB) internationale garantie

Certificeringen (ISO HĲSEN)

BALDOR -1ph

250 kg

INDUSTRIEEL SERIES





Portable Winch weet dat een lier gecombineerd moet
worden met de juiste accessoires om er op�maal van te

profiteren. Daarom hebben we een breed aanbod aan
accessoires, zodat u alles uit uw lier kunt halen wat erin zit.

Hier vindt u kits die onze deskundigen vooraf hebben
samengesteld, ingedeeld op categorie. Of u nu een lier nodig
hebt voor bosbouw, jacht, offroad of huis-tuin-en-
keukengebruik, we hebben overal aan gedacht!

Elke categorie bevat 4 kits (elk met een ander liermodel). We
hebben de meest populaire kits in elke categorie aangeduid, zodat
u gemakkelijker uw keuze kunt maken.

Deze kits zijn speciaal samengesteld voor een specifiek doel, maar u
kunt ze naar hartenlust combineren met andere accessoires om andere
taken uit te voeren.

BOSBOUW JACHT
OFF ROAD

LIERKITS
TUIN - HUISJE
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MEEST
POPULAIRE

KEUZE

PCA-1274

PCW5000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1215M

PCW5000-FK

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

De PCW5000-FK is de meest populaire kit voor eigenaars van bosbouwgebieden
en mensen die incidenteel moeten houtkappen. Deze kit bevat de PCW5000 lier
en heeft accessoires voor het verslepen van boomstammen.

Er wordt ook een sleepkegel (PCA-1290) meegeleverd, om te voorkomen dat
boomstammen vast komen te zitten in wortels, boomstronken en andere
obstakels. Dankzij de speciale vorm kan deze kegel langs overblijvende bomen
glijden, waardoor schade wordt voorkomen.

Met het meegeleverde touw van 12 mm x 50 m zijn alle bomen binnen bereik.
En de enkelvoudige katrol is handig om de lading bij te
sturen of de trekkracht te verdubbelen, indien nodig.
De PCW5000 lier kan 1.000 kg trekken, waardoor
u met de katrol dus 2.000 kg kunt trekken!

Met deze kit kunt u moeiteloos hout
verplaatsen en alle andere uitdagingen in het
bos het hoofd bieden!

38

KIT

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
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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

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

Een interessante keuze voor bosbouwers en occasionele houthakkers, de
PCW4000-FK-set bevat de PCW4000-lier en aangepaste accessoires voor
het extraheren van boomstammen.

Met name de glijdende kegel (PCA-1290), die voorkomt dat boomstammen
vast komen te zitten in wortels, stronken en andere obstakels. Door zijn vorm
kan het langs resterende bomen glijden, waardoor verwondingen door
regeneratie worden voorkomen.

Met het touw van 10 mm x 50 m kun je de bomen bereiken waar dat nodig is.
Wat betreft de enkele katrol, is het handig om de
last af te buigen of de trekkracht te verdubbelen
wanneer de tijd daar is. Gecombineerd met het
vermogen van 1.000 kg van de lier PCW4000
levert u 2.000 kg kracht op!

Een interessant alternatief voor de
PCW5000-FK-set om uit het bos te
komen en alle situaties in het bos het
hoofd te bieden!

PCW4000-FK
1x PCW4000

1x PCA-1205M

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

KIT
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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

Als u een compact model wilt, eigenaar van een bosbouwgebied bent of incidenteel
bomen kapt, kiest u de kit PCW3000-FK, met een PCW3000 lier voor alle posities,
een transportkist en accessoires om boomstammen te verplaatsen.

De sleepkegel (PCA-1290) voorkomt dat boomstammen vast komen te zitten in
wortels, boomstronken en andere obstakels. Dankzij de speciale vorm kan deze kegel
langs overblijvende bomen glijden, waardoor schade wordt voorkomen.

Met het meegeleverde touw van 10 mm x 50 m zijn alle
bomen binnen bereik. En de enkelvoudige katrol is
handig om de lading bij te sturen of de trekkracht te
verdubbelen, indien nodig. De PCW3000 lier kan
700 kg trekken, waardoor u met de katrol dus
1.400 kg kunt trekken!

Al met al een interessant alternatief voor de
kit PCW5000-FK voor als u lange afstanden
moet lopen.

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

40

KIT

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

Let op: batterij en oplader niet meegeleverd. bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

De PCW3000-Li-FK is een duurzame en compacte keuze. Deze kit bevat een
krachtige lier die op batterijen werkt en alle accessoires die eigenaars van
bosbouwgebieden en mensen die incidenteel houtkappen nodig hebben.
De sleepkegel (PCA-1290) voorkomt dat boomstammen vast komen te zitten in
wortels, boomstronken en andere obstakels. Dankzij de speciale vorm kan deze kegel
langs overblijvende bomen glijden, waardoor schade wordt voorkomen.

Methetmeegeleverdetouwvan10mmx50mzijnallebomenbinnenbereik.Endeenkelvoudige
katrol ishandigomdeladingbij testurenofdetrekkrachtteverdubbelen,
indiennodig.DePCW3000-Li lierkan1.000kgtrekken,
waardoorumetdekatroldus2.000kgkunttrekken!

Eeninteressantonderhoudsarmalternatiefvoordekit
PCW3000-FK.

Letop:batterijenopladernietmeegeleverd.bijde
lierwordtéén(1)polyesterverankeringsstropvan
60mmx2mmeegeleverd.

Batterij en oplader niet meegeleverd
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KIT

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

PCW3000-HK

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

De kit PCW3000-HK is demeest populaire keuze voor jagers en bevat de
PCW3000 lier voor alle posities en alle accessoires die u nodig hebt tijdens het
jagen.

U kunt de transportkist en touwtas bevestigen aan de draagsteun, zodat u de lier, het
touw en de accessoires op uw schouders kunt dragen. Hierdoor kunt u gemakkelijk en
veilig door het bos lopen.

Met het meegeleverde touw van 10mm x 50m is uw
prooi altijd binnen bereik. En de enkelvoudige katrol
is handig om de lading bij te sturen of trekkracht te
verdubbelen, indien nodig. De PCW3000 lier kan
700 kg trekken, waardoor umet de katrol dus
1.400 kg kunt trekken!

De ideale kit als u lange afstandenmoet
lopen!
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JACHT
KIT

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

MEEST
POPULAIRE

KEUZE



PCA-1255
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De kit PCW5000-HK is een interessante optie voor als u meer
vermogen nodig hebt, aangezien die de krachtige PCW5000 lier bevat.
U kunt de lier veilig opbergen en meenemen in de stevige
transportkist. De kist biedt bovendien ruimte voor kleine accessoires.
Er wordt een touw van 12 mm x 50 mmeegeleverd, dat u in de
touwtas kunt opbergen.

De enkelvoudige katrol is handig om de lading bij te
sturen of de trekkracht te
verdubbelen, indien nodig. De
PCW5000 lier kan 1.000 kg
trekken, waardoor u met de
katrol dus 2.000 kg kunt
trekken!

Een uitgebreide kit voor wie
de PCW5000 lier op het oog
heeft!

PCA-1215MPCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261
PCA-1282

PCA-1260

PCA-1372

PCW5000-HK

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

45

JACHT
KIT

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

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

Voor degenen diemeer VERMOGENwillen van de PCW5000maarmet een 360 °
kantelbare lier, is de PCW4000-HK-kit een zeer interessante optie.

U kunt de PCW4000 in de draagtas meenemen. Ook de kleinere accessoires
berg je op. Ook vind je een touw van 10 mm x 50 m dat je in de touwtas
opbergt.

De enkele katrol is handig om de last af te buigen of om de
trekkracht te verdubbelen wanneer de tijd daar
is. In combinatie met de 1.000 kg VERMOGEN
die door de lier PCW4000 wordt
aangeboden, krijgt u 2.000 kg kracht!

Een complete set voor wie de
PCW4000 lier wil!
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PCW4000-HK
1x PCW4000

1x PCA-1205M

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1261

1x PCA-1372

1x PCA-1282

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

JACHT
KIT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-0106

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1372

PCW3000-Li-HK

Let op: batterij en oplader niet meegeleverd. bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

Batterij en oplader niet meegeleverd

Voorjagersdieeenonderhoudsarmelierwillendiegeengeurenafgeeft,maarwelveel
vermogenbiedt, isdeduurzamePCW3000-Li-HKeengoedekeuze.Dezekitwordtgeleverd
meteenaccuaangedrevenliermetdrieversnellingen.

Aangezien de lier geen benzine gebruikt, komen er geen geuren vrij. Daarnaast bevat de
kit een tas omuw lier in te bewaren enmee te dragen, een touwvan 10mmx50men
accessoires – een handige alles-in-éénoplossing dus! Zo kunt u allesmet umeenemen
in het bos,maar tochmobiel blijven.

De enkelvoudige katrol is handig omde lading bij te
sturen of de trekkracht te verdubbelen, indien nodig.

De PCW3000-Li lier kan 1.000 kg trekken,
waardoor umet de katrol dus 2.000 kg kunt
trekken!

Een interessant alternatief voor de twee kits
met benzineaangedreven lieren.
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JACHT
KIT

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
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1255

PCA-1261

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

PCW3000-VK

De kit PCW3000-VK is speciaal samengesteld voor motorsportliefhebbers. Deze
kit is geschikt voor alle seizoenen en bevat al onderdelen ommet een gerust hart
op pad te gaan.

In welke situatie u ook terechtkomt met uw voertuig, met deze kit bent u altijd snel
weer onderweg. Met het touw van 10 mm x 50 m trekt u uw voertuig uit elke
situatie, ongeacht het terrein. En met de enkelvoudige katrol kunt u de trekkracht
verdubbelen, indien nodig. De PCW3000 lier kan 700 kg trekken, waardoor u met de
katrol dus 1.400 kg kunt trekken! De kit bevat ook de verankeringsplaat voor
trekhaken, zodat u uw offroad-voertuig als
verankeringspunt kunt gebruiken.

De gegoten transportkist en touwtas
worden ook meegeleverd, zodat u de
lier, het touw en de accessoires
veilig kunt opbergen onder alle
weersomstandigheden.

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.
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OFF-ROAD
KIT

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

MEEST
POPULAIRE

KEUZE



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

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1255

PCW5000-VK

Voor motorsportliefhebbers die het vermogen van de PCW5000 lier met
benzinemotor zoeken, is de kit PCW5000-VK de ideale keuze. Deze kit bevat
alle benodigde accessoires ommet een gerust hart op pad te gaan.

In welke situatie u ook terechtkomt met uw voertuig, met deze kit komt u snel
weer uit de problemen. Met het touw van 12 mm x 50 m trekt u uw voertuig uit
elke situatie, ongeacht het terrein. En met de enkelvoudige katrol kunt u de
trekkracht verdubbelen, wanneer nodig. De PCW5000 lier kan 1.000 kg
trekken, waardoor u met de katrol dus 2.000 kg kunt trekken!

De kit bevat ook de verankeringsplaat voor
trekhaken, zodat u uw voertuig als
verankeringspunt kunt gebruiken. De
gegoten transportkist en touwtas
worden meegeleverd, zodat u de lier,
het touw en de accessoires veilig
kunt meenemen.

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.
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OFF-ROAD
KIT

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
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PCA-1255

PCA-0106

PCW4000

PCA-1205M

PCA-1261

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-VK

Voor vermogen-sportliefhebbers die op zoek zijn naar alle VERMOGEN van de
PCW4000, bevat de PCW4000-VK-kit de essentiële accessoires voor gemoedsrust.

Het maakt niet uit in welke situatie uw voertuig zich bevindt, u kunt het uit de
problemen halen. Met het touw van 10 mm x 50 m kunt u het terughalen, ongeacht
de terreinomstandigheden. De enkele katrol is handig om de trekkracht te
verdubbelen wanneer de tijd daar is. Gecombineerd met het vermogen van 1.000 kg
dat de lier PCW4000 biedt, krijgt u 2.000 kg kracht!

De kit bevat ook de kogelankerplaat om u in staat te
stellen om uw voertuig als ankerpunt te
gebruiken. Inbegrepen is een draagtas om
uw lier en kleine accessoires in te
vervoeren.

En vergeet het automatische
terugrolmechanisme van de
PCW4000 niet! Het voorkomt dat
uw voertuig achteruit rolt ...

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.
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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
KIT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-0106

PCA-1261

PCW3000-Li-VK

Voor motorsportliefhebbers die de voorkeur geven aan een accuaangedreven met
drie snelheden, is de kit PCW3000-Li-VK de ideale keuze. Deze kit bevat alle
benodigdheden ommet een gerust hart op pad te gaan.
De PCW3000-Li heeft een hoge trekcapaciteit van 1.000 kg. Bovendien behoeft deze lier
geen onderhoud, waardoor deze een uitstekend alternatief is voor lierenmet een
benzinemotor.

In welke situatie u ook terechtkomtmet uw offroad-voertuig, met deze kit komt u snel
weer uit de problemen. Het touw van 10mm x 50m komt daarbij goed van pas. Enmet
de enkelvoudige katrol kunt u de trekkracht verdubbelen, indien nodig. De lier kan 1.000
kg trekken, waardoor umet de katrol dus 2.000 kg
kunt trekken!

De kit bevat ook de lierverankeringsplaat
voor trekhaken, zodat u uw offroad-
voertuig als verankeringspunt kunt
gebruiken. De draagtas wordt ook
meegeleverd, zodat u de lier, het touw
en de accessoires kuntmeenemen.

Batterij en oplader niet meegeleverd
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OFF-ROAD
KIT

Let op: batterij en oplader niet meegeleverd. bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

PCW3000-Li-VK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276

1x PCA-0106

1x PCA-1205M

1x
PCA-1261
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PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

PCA-0106

PCW3000-Li-GK

Er zijn altijd wel kleine klusjes te doen rondom een huis of cottage! Deze lier
wordt aangedreven door een accumotor, die onderhoudsvrij is en altijd klaar is
om aan het werk te worden gezet.

Of u nu een boom gaat kappen, een boomstronk verwijdert, hekwerk onder
spanning zet, of uw boot of dok pakt, met deze lier bent u er klaar voor!

Deze kit bevat de PCW3000-Li accuaangedreven lier met uitstekende trekkracht
en een polyestertouw van 50 meter, twee karabijnhaken, een
polyesterstrop en een handige draagtas, waarmee
u uw uitrusting gemakkelijk kunt verplaatsen. En
met de enkelvoudige katrol kunt u de trekkracht
verdubbelen, wanneer nodig. De lier kan 1.000 kg
trekken, waardoor u met de katrol dus 2.000 kg
kunt trekken!

Een handige kit om te hebben!

Let op: batterij en oplader niet meegeleverd. bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

Batterij en oplader niet meegeleverd
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TUIN - HUISJE
KIT

PCW3000-Li-GK
1x PCW3000-Li

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

MEEST
POPULAIRE

KEUZE
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PCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1255

PCW5000-GK

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

Er zijn altijd wel klusjes aan en rond het huis, waarvoor u al het vermogen van de
50-cc motor nodig hebt. De kit PCW5000-GK biedt een ongelooflijke waarde.

Dankzij de enorme trekcapaciteit van 1.000 kg bij een enkele lijn is geen enkele klus te
zwaar voor de PCW5000 met benzinemotor. Of u nu een boom gaat kappen, een
boomstronk verwijdert, hekwerk onder spanning zet, of uw boot of dok pakt, u kunt
erop vertrouwen dat deze lier de klus klaart!

Naast de lier bevat deze kit een polyestertouw van 50 m en de bijbehorende
opbergtas, twee karabijnhaken, een polyesterstrop en een stevige
transportkist om uw apparatuur veilig op te bergen of te
verplaatsen. En met de enkelvoudige katrol kunt u de
trekkracht verdubbelen, indien nodig. De lier kan 1.000 kg
trekken, waardoor u met de katrol dus 2.000 kg kunt
trekken!

Een krachtige en betrouwbare kit!
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TUIN - HUISJE
KIT

PCW5000-GK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M
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PCA-1260

PCW4000

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0106

PCA-1255

PCW4000-GK

Werk rond uw eigendom is nooit af en vereist de volledige vermogen van de
50cc-motor met 360 ° kanteling; de PCW4000-GK-kit is een slimme keuze.

Wat de klus ook is, deze PCW4000 lier kan het allemaal met zijn 1.000 kg enkele
lijntrekkracht. Of u nu een boommoet kappen, stronken moet verwijderen, een
hek moet trekken, een boot of een steiger uit het water moet trekken, u hoeft zich
nooit af te vragen of het de klus zal klaren!

Naast de lier bevat deze set een polyester touw en de bijbehorende
opbergtas, twee karabijnhaken, een polyester draagriem en een
draagtas om je set gemakkelijk op te bergen of te vervoeren. De
enkele katrol is handig om de trekkracht te verdubbelen
wanneer de tijd daar is. In combinatie met de 1.000 kg
vermogen die wordt aangeboden door de PCW4000,
krijgt u 2.000 kg kracht!

Een complete set voor gemoedsrust!

PCW4000-GK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.
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TUIN - HUISJE
KIT
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PCW3000

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-GK

Let op: bij de lier wordt één (1) polyesterverankeringsstrop van 60 mm x 2 m meegeleverd.

De PCW3000-GK is speciaal gemaakt voor huis- of cottage-eigenaren, die graag
goed werk leveren waar ze trots op kunnen zijn.

De PCW3000 heeft een compact formaat en een trekcapaciteit van 700 kg. Met de
motor voor alle posities is geen klus te groot. Of u nu een boom gaat kappen, een
boomstronk verwijdert, hekwerk onder spanning zet, of uw boot of dok pakt, met deze
lier zult u tevreden zijn!

Deze kit bevat de lier, een polyestertouw van 50 meter, twee
karabijnhaken, een polyesterstrop en een handige draagtas,
waarmee u uw uitrusting gemakkelijk kunt verplaatsen. En
met de enkelvoudige katrol kunt u de trekkracht
verdubbelen, wanneer nodig. De lier kan 700 kg trekken,
waardoor u met de katrol dus 1.400 kg kunt trekken!
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TUIN - HUISJE
KIT

PCW3000-GK
1x PCW3000

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275







AANBOD AAN
ACCESSOIRES

Waar u uw lier ook voor gebruikt, wij hebben de juiste accessoires.
Zo haalt u alles uit uw lier, ongeacht de situatie!

Van touwen tot karabijnhaken, katrollen en verankeringssystemen,
alle accessoires zijn speciaal ontworpen om uw werkzaamheden te

vergemakkelijken.

De accessoires zijn onderverdeeld in categorieën, zodat u ze
gemakkelijker kunt vinden.
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DUBBELGEVLOCHTENPOLYESTERTOIWEN– 10MM–MINIMALETREKSTERKTE:2.200kg GEWICHT COMPATIBILITEIT
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 MMET 2 OOGSPLITSEN EN KABELKOUSEN 7 KG

DUBBELGEVLOCHTEN POLYESTERTOIWEN – 12 MM – MINIMALE TREKSTERKTE: 3.300 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 MMET 2 OOGSPLITSEN EN KABELKOUSEN 11 KG

PCH1000
PCH2000
PCT1800

PCA-1216M2ESC 12 MM X 200 MMET 2 OOGSPLITSEN EN KABELKOUSEN 22 KG

PCA-1218M2ESC 12 MM X 300 MMET 2 OOGSPLITSEN EN KABELKOUSEN 33 KG

Voor de beste prestatiesmoet u altijd touwen van PortableWinch Co. gebruikenmet uw lier.
Dubbelgevlochten polyestertouw (DBT): de dubbele vlechting zorgt voor duurzaamheid en een lage rekbaarheid voor extra veiligheid. Dankzij de lage
kosten en hogewrijvingsweerstand is het een goede keuze voor gebruikmet onze lieren, waar zeworden onderworpen aanwrijving en extreme hitte.
Bij trekwerkzaamheden wordt meestal een paalsteekknoop gebruikt voor het touwuiteinde. Deze knoop kan er gemakkelijk worden uitgehaald als u
de haak aan het touwuiteindewilt verwisselen.

Voor sommige touwen zijn splitsenmet kabelkousen van verzinkt staal verkrijgbaar.
Deze bieden bescherming tegen slijtage die wordt veroorzaakt door karabijnhaken, haken en kettingen die
aan het touwuiteinde zijn bevestigd. Daarnaast behoudt de splitser vrijwel 100% van de touwcapaciteit, in
tegenstelling tot de knoop, die de capaciteit met minstens 30% vermindert.

Door splitsen aan beide uiteinden te bevestigen, kan het touw ook regelmatig worden omgekeerd, zodat
slijtage gelijkmatig verloopt. Sterk aanbevolen bij hijsen.
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DUBBELGEVLOCHTEN POLYESTERTOUW AANBOD AAN
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TOUWTASSEN GEWICHT EN AFMETINGEN

PCA-0103

TOUWTAS – VOOR PCA-0104 DRAAGSTEUN
Bestendig vinyl
CAPACITEIT:
10 MM = 50 M
12 MM = N.V.T.

400 G
Ø 30 CM
Hoogte : 36 CM
Volume : 12 L

PCA-1255

TOUWTAS – KLEIN
Duurzaam nylon
CAPACITEIT:
10 MM = 100 M
12 MM = 50 M

500 G
Ø 28 CM
Hoogte : 36 CM
Volume : 22 L

PCA-1256

TOUWTAS – MEDIUM (MET SCHOUDERBANDEN)
Duurzaam nylon
CAPACITEIT:
10 MM = 200 M
12 MM = 100 M

900 G
Ø 30 CM
Hoogte : 64 CM
Volume : 45 L

PCA-1257XL

TOUWTAS – EXTRA LARGE
Duurzaam nylon met een harde bodem
CAPACITEIT:
10 MM = 400 M
12 MM = 200 M

1.10 KG
Ø 37 CM
Hoogte : 60 CM
Volume : 65 L

AB

C

D

A

Met deze touwtassen kunt u gemakkelijk uw touw en kleine accessoires opbergen enmeedragen. Stop het touw in deze tas in plaats van
rond uw arm of een spoel te wikkelen, om te voorkomen dat het touw in de knoop raakt.
De PCA-0103 is speciaal ontworpen om te worden bevestigd aan de voorgevormde draagsteun (PCA-0104). De andere tassen zijn
ontworpen ommet de hand of op de rug te worden gedragen.
HANDIGE TIP:
Bevestig de karabijnhaak aan een riemlus en leid het touw
erdoorheen om het snel naar beneden te duwen!

TOUWTASSEN

A B C D
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PCA-0106
DRAAGTAS MET COMPARTIMENTEN

De PCA-0106 heeft een gewatteerde binnenkant die uw uitrusting beschermt en biedt niet
alleen ruimte voor uw PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000 lier, maar ook al uw accessoires.

Een van de twee zijcompartimenten biedt ruimte aan een touw van 10mm x 50m, terwijl
u in het andere twee batterijen en een oplader kunt opbergen, of een andere accessoire
naar keuze. De voorvakken zijn perfect gevormd voor katrollen en karabijnhaken, en in het
hoofdcompartiment kunt u uw 3000 Series lier en stroppen kwijt.

Dankzij de stevige handgrepen en schouderband kunt u de hele kit meenemen. U kunt u de tas
ook voor allerlei andere doeleinden inzetten.

Materiaal : Cordura-nylon, stevige onderkant, gewatteerd hoofdcompartiment
Gewicht : 1.35 kg
Afmetingen : 57 cm x 33 cm x 32 cm

PCA-0102
TRANSPORTKIST MET VOORGEVORMDE COMPARTIMENTEN VOOR PCW3000

Deze transportkist met voorgevormde compartimenten is speciaal ontworpen voor de
PCW3000 lier. Met deze duurzame en robuuste kist van hoogwaardig kunststof kunt u
uw lier veilig meenemen en opbergen.

De kist is aan elke kant voorzien van een riem, zodat u deze gemakkelijk aan uw ATV
(quad), side-by-side, sneeuwscooter, roeiboot of ander voertuig kunt bevestigen. Als u
deze bevestigt aan de PCA-0104 voorgevormde draagsteun, kunt u uw lier gemakkelijk
onderwegmeenemen.

Materiaal : hoogwaardig polymeer (kunststof)
Gewicht : 3.9 kg
Afmetingen : 47 cm x 33 cm x 31 cm

PCA-0100
TRANSPORTKIST MET VOORGEVORMDE COMPARTIMENTEN VOOR PCW5000, PCW5000-HS

Deze transportkist met voorgevormde compartimenten is speciaal ontworpen voor
PCW5000 en PCW5000-HS lieren.

De lier en verschillende accessoires blijven stevig zitten in de voorgevormde
compartimenten van hoogwaardig kunststof. De kap wordt stevig op zijn plaats
gehouden met vier bevestigingen van elastisch rubber. U kunt de kap openen door twee
bevestigingen los te maken; de andere twee dienen dan als scharnieren. De klep kan ook
volledig worden verwijderd en zelfs worden gebruikt onder de lier wanneer u in sneeuw
of modder werkt. De kist heeft twee handgrepen om gemakkelijker op te kunnen tillen.

De PCA-0100 kist beschermt uw lier niet alleen tegen schokken en weersinvloeden, maar
biedt ook ruimte voor al uw waardevolle accessoires zoals katrollen, haken, karabijnhaken,
verankeringen en stroppen.

Materiaal : hoogwaardig polymeer (kunststof)
Gewicht : 6.65 kg
Afmetingen : 64 cm x 55 cm x 38 cm

DRAAGUITRUSTING
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PCA-0102 PCA-0103

DRAAGUITRUSTING GEWICHT EN AFMETINGEN COMPATIBILITEIT

PCA-0102 TRANSPORTKIST MET VOORGEVORMDE
COMPARTIMENTEN VOOR PCW3000

3.9 KG
Lengte : 47 CM
Breedte : 33 CM
Hoogte : 31 CM

PCW3000

PCA-0104
DRAAGSTEUN OM DE PCW3000
MEE TE NEMEN

1.4 KG
Lengte : 52 CM
Breedte : 46 CM
Hoogte : 10 CM

PCW3000

PCA-0106 DRAAGTAS MET COMPARTIMENTEN
1.35 KG
Lengte : 57 CM
Breedte : 33 CM
Hoogte : 32 CM

PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

PCA-0100
TRANSPORTKIST MET VOORGEVORMDE
COMPARTIMENTEN VOOR LIEREN
PCW5000, PCW5000-HS

6.65 KG
Lengte : 64 CM
Breedte : 55 CM
Hoogte : 38 CM

PCW5000, PCW5000-HS

66

DRAAGUITRUSTING

PCA-0104
DRAAGSTEUN VOOR TRANSPORTKIST PCA-0102

Speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met de PCA-0102 transportkist en de PCA-
0103 touwtas. Deze ergonomisch gevormde draagsteun van duurzaam polymeer is voorzien
van gevulde schouderbanden en een riem voor ongeëvenaard comfort. Combineer deze met de
PCA-0102 transportkist en PCA-0103 tas om een PCW3000 lier, een touw van 10 mm x 50 m
en een paar kleine accessoires mee te nemen..
Matériel : hoogwaardig polymeer (kunststof)
Gewicht : 1.4 kg
Afmetingen : 52 cm x 46 cm x 10 cm

AANBOD AAN



WATERDICHTE KISTEN VOOR LIEREN GEWICHT EN AFMETINGEN COMPATIBILITEIT

PCA-0340
WATERDICHTE LIERTRANSPORTKISTEN MET
VERWIJDERBARE WIELEN
hoogwaardig polymeer (kunststof)

14,8 KG
Lengte: 58 CM
Breedte: 58 CM
Hoogte: 56 CM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000

PCA-1630
VERRIJDBARE, WATERDICHTE TRANSPORTKIST
VOOR LIEREN
hoogwaardig polymeer (kunststof)

15,7 KG
Lengte: 79 CM
Breedte: 63 CM
Hoogte: 44 CM

PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCH2000,
PCT1800

A

B

Pelican-kisten staan wereldwijd bekend om hun robuustheid en waterdichtheid. Ze zijn bovendien schok- en stofbestendig. Een ventiel
stemt de luchtdruk in de kist af en voorkomt dat er water binnenkomt. De kap is uitgerust met grendels en een O-ring. Door de twee grote,
opvouwbare hendels kan de kist gemakkelijk worden gedragen door één of twee mensen. Ze omvatten drie Pick N Pluck™-schuimblokken
die u naar wens kunt aanpassen.

Bovendien hebben alle Pelican-kisten een levenslange garantie!
Beschermingsklasse: IP67

A B
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Hier volgen enkele uitstekende, robuuste en duurzame katrollen.
De stalen katrollen zijn gemaakt met roestvrijstalen zijplaten en aluminiumschijven (wielen met gutsen). Door de zijwaartse platen hoeft het
touw niet door het katrol te worden geregen en kan het snel worden bevestigd. Bovendien voorkomen ze in gesloten stand dat het touw
vrijkomt.
De katrolschacht is gemaakt van roestvrij staal en de met olie geïmpregneerde, bronzen lager zorgt voor een probleemloze, onderhoudsvrije
werking en een efficiëntie van 98%.
De treksterkte varieert van 60 tot 135 kN. Gebruik een karabijnhaak om deze katrollen aan een polyester strop te bevestigen.

ROESTVRIJSTALEN KATROLLEN GEWICHT EN AFMETINGEN COMPATIBILITEIT

PCA-1275
ROESTVRIJSTALEN ENKELVOUDIG KLAPBLOK MET
100MM-ALUMINIUMSCHIJVEN

Minimale treksterkte: 60 kN (6,125 kg)

600 G
Ø 76 MM
Lengte : 150 MM
Breedte : 80 MM
Hoogte : 30 MM

10 MM TOUW

PCA-1274
ROESTVRIJSTALEN ENKELVOUDIG KLAPBLOK MET
100MM-ALUMINIUMSCHIJVEN

Minimale treksterkte: 90 kN (9,185 kg)

1.1 KG
Ø 100 MM
Lengte : 196 MM
Breedte : 105 MM
Hoogte : 53 MM

10 TOT 13 MM TOUW

PCA-1283
ROESTVRIJSTALEN DUBBELVOUDIG KLAPBLOK
ALUMINIUMSCHIJVEN

Minimale treksterkte: 90 kN (9,185 kg)

1 KG
Ø 76 MM
Lengte : 183 MM
Breedte : 80 MM
Hoogte : 49 MM

10 MM TOUW

PCA-1273
ROESTVRIJSTALEN DUBBELVOUDIG KLAPBLOK MET
100MM-ALUMINIUMSCHIJVEN
Minimale treksterkte : 135 kN (13,775 KG)

1.85 KG
Ø 100 MM
Lengte : 230 MM
Breedte : 105 MM
Hoogte : 80 MM

10 TOT 13 MM TOUWD

A

B

C
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De gespecialiseerde katrollen van ISC zijn gemaakt van aluminium en zijn daarom lichter. Ze hebben een diameter van 62 of 63 mm en een
minimale treksterkte van 40 of 50 kN.

Er zijn twee zelfvergrendelende katrolmodellen beschikbaar (A en B) voor gebruikers die de lading op een plek willen houden. Ze zijn ook populair
voor hijswerkzaamheden. Bovendien zijn ze erg handig voor bosbouw-, jacht- of industriële toepassingen.
Daarnaast zijn ze voorzien van een remnoksysteem, waardoor het touw ongehinderd in één richting kan doorgaan terwijl het in de andere richting
geblokkeerd wordt. De remnok wordt vastgehouden met een veer en kan worden ontgrendeld door aan een koord te trekken.
De aluminiumkatrollenworden gemonteerd op een roestvrijstalen as en een zelfsmerende lager. De draaiende zijplaten zijn eveneens vervaardigd
uit geanodiseerd aluminium. Gebruik demeegeleverde pen om de nok in de open positie te vergrendelen, zodat u de zelfvergrendelende katrollen
als een standaardkatrol kunt gebruiken.

GESPECIALISEERDE KATROLLEN GEWICHT EN AFMETINGEN COMPATIBILITEIT

PCA-1271
ZELFVERGRENDELENDE ENKELVOUDIGE
ALUMINIUMKATROL – 62 MM

Minimale treksterkte: 40 kN (4,079 kg)

700 G
Ø 62 MM
Lengte : 230 MM
Breedte : 105 MM
Hoogte : 80 MM

10 TOT 13 MM TOUW

PCA-1272
ZELFVERGRENDELENDE DUBBELVOUDIGE
ALUMINIUMKATROL – 62 MM

Minimale treksterkte: 40 kN (4,079 kg)

900 G
Ø 62 MM
Lengte : 220 MM
Breedte : 85 MM
Hoogte : 65 MM

10 TOT 13 MM TOUW

PCA-1292
ENKELVOUDIGE ALUMINIUMKATROL – 63 MM

Minimale treksterkte: 50 kN (6,000 kg)

300 G
Ø 63 MM
Lengte : 130 MM
Breedte : 90 MM
Hoogte : 40 MM

10 TOT 13 MM TOUW

A

B

C
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Drie universele karabijnhaken van elektrolytisch verzinkt staal en
hoogwaardig geanodiseerd aluminiummet een schroefvergrendeling.
Handig voor het bevestigen van:
• Een katrol aan een boom of aan een lading
• Een polyester strop aan een voertuig of twee stroppen samen

• Een haak aan een touw
• Of een andere toepassing, afhankelijk van uw behoeften.

KARABIJNHAKEN GEWICHT EN AFMETINGEN
PCA-1276 STALEN VERGRENDELBARE KARABIJNHAAK - Opening : 17 MM

Minimale treksterkte : 25 kN (2,550 KG)
200 G
Afmetingen : 58 MM x 107 MM - Ø 10 MM

PCA-1702 STALEN VERGRENDELBARE KARABIJNHAAK - Opening : 20,5 MM
Minimale treksterkte : 50 kN (5,100 KG)

250 G
Afmetingen : 115 MM x 69 MM - Ø 12 MM

PCA-1701 STALEN VERGRENDELBARE KARABIJNHAAK - Opening : 29 MM
Minimale treksterkte : 70 kN (7,140 KG)

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

B

A

C
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KARABĲNHAKEN

Verschillendehakenvoor allerlei toepassingen.
De PCA-1281 is een multifunctionele haak met een veiligheidsgrendel, waardoor het verankerde object niet van de haak kan worden
getrokkenof kanglijden.Dit is dehaakdieopal onze lierenwordt bevestigd.

De PCA-1282 is ontworpen om teworden gebruiktmet onze stropketting (PCA-1295) of ons stroptouw (PCA-1372). De grendel voorkomt dat de strop uit
dehaakglijdt als er geen spanningophet touwstaat. De10mm-openingbiedt ruimte voor kettingenvan6 tot 8mm.Dehaak is daarnaast voorzien vandrie
8mm-kettingschakels, zodat u gemakkelijk een touw met een diameter van max. 13 mm of een karabijnhaak kunt bevestigen. Bevestig de haak aan het
uiteindevanhet touwmeteenpaalsteekknoop. Zokuntuhemeenvoudig losmakennagebruik enwordt tot70%vande capaciteit vanhet touwbehouden.
Met de PCA-1299 tovert u een bestaande ketting snel om in een hoogwaardige stropketting. Een eenvoudige en veilige handeling. Geschikt voor kettingen
van6 tot8mm.

B

HAKEN GEWICHT EN AFMETINGEN
PCA-1281 HAAK MET VEILIGHEIDSGRENDEL

Minimale treksterkte : 29.5 kN (3,000 KG)
200 G
Afmetingen : 110 MM x 64 MM x 18 MM

PCA-1282 GRIJPHAAK MET GRENDEL EN 3 KETTINGSCHAKELS
Minimale treksterkte : 56 kN (5,700 KG)

550 G - Ø 8 MM (kettingschakel)
Afmetingen : 180 MM x 72 MM x 30 MM

PCA-1299 C-HAAK
Minimale treksterkte : 56 kN (5,700 KG)

450 G
Afmetingen : 100 MM x 80 MM x 25 MM

B

C

A
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HAKEN
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Onze lieren zijn draagbaar; daarom kunt u ze overal verankeren!

Zoals u in dit hoofdstuk zult lezen, heeft Portable Winch Co. verschillende modulaire verankeringen ontwikkeld, waarmee een groot aantal
vaste objecten als verankeringspunt kan worden gebruikt. Of het nou gaat om een cilindervormig object (een boom, paal enz.), een voertuig,
een elektriciteitsmast of zelfs de vloer – u kunt het allemaal gebruiken als verankeringspunt voor uw lier met uitrusting die speciaal voor dit
doel is ontworpen.
Op de volgende pagina staat een overzicht van lierverankeringen met accessoires of combinaties van accessoires die geschikt zijn voor
verschillende verankeringspunten.

We hebben verankeringssystemen die geschikt zijn voor Noord-Amerikaanse en Europese
trekhaken en koppelingskogels.
De verankeringsplaat PCA-1261 is bij uitstek geschikt voor licht werk, maar wordt niet
aanbevolen voor industrieel gebruik.
Voor zwaar gebruik kunt u het beste vierkante buizen (PCA-1267 of PCA-1501, voor Noord-
Amerika) of het Heck-Pack-systeem (PCA-1266, voor Europa) gebruiken in combinatie met de
andere accessoires.

EENVOERTUIG

Het gemakkelijkste is om de strop van 2 meter te gebruiken die met de lier wordt meegeleverd.
Bevestig de strop aan een van de lierhaken en plaats de strop rond het verankeringspunt en
plaats deze in de tweede haak.
Er zijn ook stroppen van 3 meter beschikbaar voor grotere bomen of palen. Andere
verankeringssystemen bieden meer stabiliteit en een gemakkelijkere werkpositie.
De PCA-1269 is ontworpen om zo licht mogelijk te zijn, terwijl de PCA-1263 verschillende
mogelijkheden biedt in combinatie met de PCA-1268, PCA-1332, PCA-1264 en de PCA-2264.
Daarnaast zal de PCA-1263 de boom of paal niet beschadigen waaraan hij wordt verankerd,
omdat de strop uitgerust met rubberen kussentjes.

EENCILINDERVORMINGOBJECT

De lierverankering met mastmontage (PCA-1806) is ontworpen voor een stevige bevestiging op
de stalen pilaren in een hoek van 90° die veel worden gebruikt voor elektriciteitsmasten en
telecommasten.

Deze kan vervolgens worden gecombineerd met andere accessoires, afhankelijk van het gebruik.

EENELEKTRICITEITSMAST

De vloerverankering (PCA-1805) is bij uitstek geschikt voor het trekken van elektriciteitskabels
door leidingen en/of naar een elektriciteitskast als er geen ander verankeringspunt beschikbaar
is. Bevestig deze verankering zo aan de vloer dat deze goed is uitgelijnd met de lading.

DEVLOER

VERANKERINGEN
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VERANKERINGEN

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

Onze polyesterstroppen kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt:
•Bevestiging van onze lieren aan een verankeringspunt, in dit geval in mandconfiguratie (U);
•Bevestiging van een katrol aan een boom of paal, in dit geval in stropconfiguratie;
•Een voertuig trekken met een ander voertuig, in dit geval gebruikt u het in een rechte lijn.
•En nog veel meer!
(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

Maximale werklast
Rechte lijn: 2,000 KG
Mandconfiguratie «U» : 4,000 KG
Stroptouw: 1,600 KG

Voor alle lieren.

Zie afbeelding. 1

PCA-1269
BOOMVERANKERINGSSYSTEEM VOOR LIEREN

Gemakkelijk te installeren door de riem aan te halen met het ratelmechanisme. De lier kan
vervolgens op de juiste hoogte worden geplaatst door de haken in de vierkante openingen
van de draaischijf te steken. De lier wordt automatisch uitgelijnd met de lading!

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal
Gewicht : 3.65 kg
Afmetingen : 49 cm x 17 cm x 14 cm
Band : 50 mm x 3 m long

Voor lieren PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Zie afbeelding. 2

PCA-1261
VERANKERINGSPLAAT VOOR KOPPELINGSKOGELS

Deze plaat past op koppelingskogels met een diameter van max. 58,7 mm en maakt elk
voertuig geschikt als verankeringspunt voor uw lier.
Bevestig de lierhaken op de plaat en bevestig deze op de koppelingskogel.

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal
Gewicht : 700 g
Afmetingen : 20 cm x 15 cm x 4 cm

Voor lieren PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Zie afbeelding. 8
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VERANKERINGEN

PCA-1263
BOOMVERANKERINGSSYSTEEM VOOR LIEREN

Met dit verankeringssysteem kunt u de lier veilig bevestigen aan een boom of paal, zodat u
op een comfortabele hoogte langdurig kunt werken vanaf een vast punt. Het vormt de
basis voor verschillende combinaties van accessoires. De vier rubberen pads voorkomen
dat het systeem wegglijdt op een mast en dat de boomstam wordt beschadigd. Er worden
een strop van 3 meter en een ratelmechanisme meegeleverd om het systeem stevig te
bevestigen.

Dit systeem kan niet afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden gecombineerd met
andere accessoires. In combinatie met bepaalde accessoires is horizontaal trekken
mogelijk. In dat geval zal de lier naar de last gericht zijn en zal het touw in een directe lijn
naar de lier lopen.

Zie afbeelding. 3, 4, 5

Terwijl het in combinatie met andere accessoires wordt gebruikt voor verticaal trekken. In deze
gevallen staat de lier naar het ankerpunt gericht en komt het touw van boven naar de lier.

Zie afbeelding. 6, 7

Voor alle lieren.

Materiaal : Staal met slĳtvaste verf
Gewicht : 7.2 kg
Afmetingen : 37 cm x 26 cm x 22 cm

PCA-1266
HECK-PACK-VERANKERINGSSYSTEEMMET ADAPTER VOOR 50MM-KOPPELINGSKOGELS

Dit verankeringssysteem is speciaal ontwikkeld voor Europese voertuigen en kan worden
bevestigd op 50mm-koppelingskogels. Het is voorzien van een vastgeschroefde adapter
voor een sterk en gebruiksvriendelijk verankeringspunt voor lieren. Dit systeem kan niet
afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden gecombineerd met andere accessoires. In
combinatie met bepaalde accessoires is horizontaal trekken mogelijk. In dat geval zal de
lier naar de last gericht zijn en zal het touw in een directe lijn naar de lier lopen.

Zie afbeelding. 14, 15, 16

Terwijl het in combinatiemet andere accessoireswordt gebruikt voor verticaal trekken. In deze
gevallen staat de lier naar het ankerpunt gericht en komt het touw van boven naar de lier.

Zie afbeelding. 17, 18

Voor alle lieren.

Materiaal : Staal met slĳtvaste verf (Heck-Pack) en Elektrolytisch verzinkt staal (adapter)
Gewicht : 4.35 kg
Afmetingen : 44 cm x 24 cm x 8 cm
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VERANKERINGEN

PCA-1267(1) /PCA-1501(2)
VIERKANTE BUIS VOOR TREKHAAK

De vierkante buis van 50,8 mm is speciaal ontworpen voor Noord-Amerikaanse
voertuigen en past perfect op alle Categorie III-trekbevestigingen. Hiermee kunt u de lier
stevig aan een voertuig bevestigen. Er worden een gebogen 12mm-pen en een R-
bevestiging meegeleverd. Het vormt de basis voor verschillende combinaties van
accessoires. Dit systeem kan niet afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden
gecombineerd met andere accessoires. In combinatie met bepaalde accessoires is
horizontaal trekken mogelijk. In dat geval zal de lier naar de last gericht zijn en zal het
touw in een directe lijn naar de lier lopen.

Zie afbeelding. 9, 10 , 11

Terwijl het in combinatiemet andere accessoireswordt gebruikt voor verticaal trekken. In deze
gevallen staat de lier naar het ankerpunt gericht en komt het touw van boven naar de lier.

Zie afbeelding. 12, 13

Voor alle lieren.

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal

Gewicht : (1) 2.1 kg

(2) 3 kg

Afmetingen : (1) 50.8 mm x 30.5 cm

(2) 50.8 mm x 45.7 cm

2
1

PCA-1806
MASTVOET LIERVERANKERING

Het verankeringssysteem voor masten is gemaakt om verschillende liermodellen te
bevestigen op het frame van een V-vormige mast in een hoek van 90°. Het vormt de basis
voor verschillende combinaties van accessoires. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd
door één persoon dankzij de ingebouwde magneten in de achterkant van de
ondersteuning, waardoor het geheel op één plek blijft zitten voor de uiteindelijke
installatie. De vier omkeerbare aluminiumhaken met sleuven van drie verschillende
breedtes zorgen voor een stevige bevestiging op de meeste stalen hoeken van 10 tot
30 cmmet een enkele of dubbele dikte. Deze haken kunnen met de hand stevig worden
bevestigd. Met de vier stervormige handgrepen zijn er geen hulpmiddelen nodig voor de
montage. Dit systeem kan niet afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden
gecombineerd met andere accessoires. In combinatie met bepaalde accessoires is
horizontaal trekken mogelijk. In dat geval zal de lier naar de last gericht zijn en zal het
touw in een directe lijn naar de lier lopen.

Zie afbeelding. 19, 20, 21

Terwijl het in combinatie met andere accessoires wordt gebruikt voor verticaal trekken. In deze
gevallen staat de lier naar het ankerpunt gericht en komt het touw van boven naar de lier.

Zie afbeelding. 22, 23

Voor alle lieren.

Materiaal : Staal met slĳtvaste verf
Gewicht : 7.3 kg
Afmetingen : 46 cm x 34 cm x 26 cm
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VERANKERINGEN

PCA-1805
VLOERVERANKERINGSSYSTEEM VOOR LIEREN

Het vloerverankeringssysteem (PCA-1805) is bij uitstek geschikt voor het trekken van
elektriciteitskabels door leidingen en/of naar een elektriciteitskast als er geen ander
verankeringspunt beschikbaar is. U kunt de trekhoek aanpassen op basis van de afstand
en de hoogte van de leidingen en elektriciteitskast (vier verschillende hoeken). Bevestig
het systeem aan de vloer (bevestigingsmiddelen worden niet meegeleverd), zodat de
ondersteuning correct is uitgelijnd met de lading die moet worden getrokken.

Zie afbeelding. 24

Voor alle lieren.

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal
Gewicht : 9 kg
Afmetingen : 51 cm x 35 cm x 18 cm

PCA-1268
STEUNPLAAT VOOR LIER

Combineer de steunplaat met een van onze verankeringssystemen om een lier aan een boom,
paal, voertuig of mast te bevestigen. Zo blijft de lier stabiel en kunt u deze langdurig gebruiken
vanaf een vast punt. Het draait 45 graden naar elke kant, biedt stevige ondersteuning en lijnt
automatisch uit met de lading. De rubberen pads absorbeert de vibraties. Dit systeem kan niet
afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden gecombineerd met andere accessoires. In
combinatie met bepaalde accessoires is horizontaal trekken mogelijk. In dat geval zal de lier
naar de last gericht zijn en zal het touw in een directe lijn naar de lier lopen.

Zie afbeelding. 3, 9, 14, 19

Voor lieren PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal
Gewicht : 4.15 kg
Afmetingen : 44 cm x 27 cm x 14 cm

PCA-1332
DRAAIENDE VERANKERING VOOR VERTICALE TREKONDERSTEUNING

In bepaalde situaties kunt u de lierondersteuningen voor verticaal trekken PCA-1264 en
PCA-2264 ook gebruiken voor horizontaal trekken. Deze draaiende verankering fungeert
dan als koppeling tussen de verticale trekondersteuning en de hieronder vermelde
verankeringssystemen. Hierdoor is de lier altijd uitgelijnd met de lading. Dit systeem kan
niet afzonderlijk worden gebruikt; het moet worden gecombineerd met andere
accessoires. In combinatie met bepaalde accessoires is horizontaal trekken mogelijk. In dat
geval zal de lier naar de last gericht zijn en zal het touw in een directe lijn naar de lier
lopen.

Zie afbeelding. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21

Voor alle lieren.

Materiaal : Elektrolytisch verzinkt staal
Gewicht : 2.95 kg
Afmetingen : 21 cm x 15 cm x 9 cm
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VERANKERINGEN

PCA-1264(1) /PCA-2264(2)
WINCH SUPPORTS FOR VERTICAL PULLING

Deze liersteunen zijn speciaal ontworpen voor verticaal trekken. Uitgerust met een
verstelbare plank, bieden ze een solide en stabiele ondersteuning waardoor de lier goed
kan worden gepositioneerd. Ze hebben ook een verwijderbare V-vormige katrol die op
kogellagers is gemonteerd voor optimale rotatie. Deze katrol geleidt het touw verticaal
onder een hoek om delen van torens of pylonen te bereiken, weg van het midden. Om het
touw te installeren, verwijdert u eenvoudig het "T" -handvat en de katrol, rijgt u het touw
in en plaatst u het handvat en de katrol weer op hun plaats.

Merk op dat deze steunen ook kunnen worden gebruikt voor horizontaal trekken; in dit
geval wordt de V-vormige poelie niet gebruikt.

In alle gevallen kunnen ze niet alleen worden gebruikt; ze moeten worden gecombineerd
met andere accessoires om te kunnen worden gebruikt.

In combinatie met bepaalde accessoires kunnen ze bijvoorbeeld horizontaal worden
getrokken. In dat geval zal de lier naar de last gericht zijn en zal het touw in een directe lijn
naar de lier lopen.

PCA-1264 : Zie afbeelding. 4, 10, 15, 20
PCA-2264 : Zie afbeelding. 5, 11, 16, 21

Terwijl het in combinatie met andere accessoires wordt gebruikt voor verticaal trekken. In deze
gevallen staat de lier naar het ankerpunt gericht en komt het touw van boven naar de lier.

PCA-1264 : Zie afbeelding. 6, 12, 17, 22
PCA-2264 : Zie afbeelding. 7, 13, 18, 23

PCA-1264 : Voor lieren PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
PCA-2264 : Voor lieren PCW4000, PCH2000

Materiaal : Staal met slĳtvaste verf
Gewicht : (1) 10.6 kg

(2) 11.5 kg
Afmetingen : (1) Lg 579 mm x L 429 mm x H 219 mm

(2) Lg 592 mm x L 429 mm x H 206 mm

(1)

(2)
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INGEN IN DE PRAKTĲK

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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INGEN IN DE PRAKTĲK

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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INGEN IN DE PRAKTĲK

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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INGEN IN DE PRAKTĲK

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
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Liertrommels kunnen worden vervangen als deze versleten zijn of om de snelheid of capaciteit van de lier te verhogen. Alle modellen
worden geleverd met de bijbehorende touwgeleiding.

Zie het onderstaande overzicht voor informatie over de prestaties van deze trommels.

LIERTROMMELS MET TOUWGELEIDER EN SCHROEVEN GEWICHT EN AFMETINGEN COMPATIBILITEIT
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

LIERTROMMELS

MODEL
TREKKRACHT (ENKELE LIJN) BIJ HIJSEN (ENKELE LIJN)

STANDAARD TROMMEL OPTIONELE TROMMEL STANDAARD TROMMEL OPTIONELE TROMMEL

P
R
O

PCW3000-Li Ø 76 mm - 1,000 KG
MAX SNELHEID: 11.6 m/min

---

NIET ONTWORPEN OM TE HIJSEN

PCW3000 Ø 76 mm - 700 KG
MAX SNELHEID: 10 m/min

PCW4000 Ø 76 mm - 1,000 KG
MAX SNELHEID: 13.4 m/min

PCW5000 Ø 57 mm - 1,000 KG
MAX SNELHEID: 12 m/min

Ø 85 mm - 700 KG
MAX SNELHEID: 18 m/min

I
N
D
U
S
T
R
I
E
E
L

PCW5000-HS Ø 85 mm - 350 KG
MAX SNELHEID: 36 m/min

Ø 57 mm - 500 KG
MAX SNELHEID: 24 m/min

PCH1000 Ø 57 mm - 775 KG
MAX SNELHEID: 12 m/min

Ø 85 mm - 540 KG
MAX SNELHEID: 18 m/min Ø 57 mm - 250 KG Ø 85 mm - 175 KG

PCH2000 Ø 108 mm - 1,150 KG
MAX SNELHEID: 20 m/min --- Ø 108 mm - 450 KG ---

PCT1800-60HZ Ø 85 mm - 820 KG
MAX SNELHEID: 8.8 m/min

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

PCT1800-50HZ Ø 85 mm - 820 KG
MAX SNELHEID: 7.2 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
MAX SNELHEID: 4.8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg
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OVERIG ACCESSORIES

PCA-1290
SLIPKEGEL VOOR STAMMEN

De slipkegel is een essentieel hulpmiddel voor kleinschalige boskapwerkzaamheden. De
kegel voorkomt dat boomstammen vast komen te zitten in wortels, boomstronken en
andere obstakels. Dankzij de elliptische vorm kan deze kegel langs overblijvende bomen
glijden, waardoor schade wordt voorkomen. Door het hoogwaardige polymeer is deze
kegel licht, flexibel en praktisch onbreekbaar. De grote opening biedt ruimte aan een
boomstammet een diameter van 50 cm of een aantal gebundelde takken. Hierdoor is er
aanzienlijk minder wrijving met de grond, waardoor er zware ladingen kunnen worden
getrokken. U kunt deze gebruiken met een draagbare lier, achter een ATV, sneeuwscooter,
kleine tractor of zelfs een paard. Bovendien is de kegel geschikt voor alle seizoenen en kan
hij worden gebruikt tot -30°C.

Gewicht : 5.1 kg
Afmetingen : 67 cm x 64 cm
Diameter : 50.8 cm

PCA-1270
OPEN HOEKKATROL - Ø 100 MM

Met de open katrol kunt u boomstammen loodrecht op een pad trekken wanneer u een
voertuig wordt gebruikt voor tractie. Het is ook handig om de baan te wijzigen en
obstakels te vermijden.
Als de katrol op een hoogte wordt gemonteerd, ontstaat er een trekhoek waardoor de
punt van de stam enigszins omhoog wordt getild en er minder wrijving met de grond is.
Deze stalen, schokbestendige katrol wordt meestal gebruikt in combinatie met de
automatische vrijgave (PCA-1291). De schijf is glad, zonder scherpe hoeken en zal de
synthetische touwen niet beschadigen.
De katrol levert een hoge efficiëntie dankzij de 100mm-diameter.
Gebruik een van onze polyesterstroppen om de katrol aan een boom te bevestigen.

Gewicht : 2.40 kg
Afmetingen : 25 cm x 10 cm x 5.8 cm
Compatibiliteit : Touw met een diameter van max. 13 mm

PCA-1291
AUTOMATISCHE VRIJGAVE VOOR OPEN KATROL

Deautomatischevrijgavewordtgebruikt omhet touwophet juistemomentuit dekatrol (PCA-1270)
tehalen, zodatdeboomstamparallel aanhetpadkanwordenversleept zonderdater een
onderbreking isofhet touwhandmatiguit dekatrolmoetwordengehaald.Dit zorgt vooreen
aanzienlijk hogereproductiviteit bij kleinschaligebosbouwwerkzaamheden.Devrijagebestaatuit twee
onderdelen: eenstalenpatrooneneenkettingschakel. Beidenzijn vrij aanheteindevanhet touwals ze
niet ingebruik zijn.Omdevrijgave te installeren, plaatstudekettingschakel opdegewensteafstandop
het touw,draait uhet touwomenplaatstuhet inhetpatroon. Zowordtdevrijgaveopzijnplaats
gehoudenzonderhet touwtebeschadigen.Alsdevrijgavebij dekatrol aankomt,wordthet touwuit de
katrol gehaald.Hierdoor kandeboomstamhet traject vervolgenenmethetpadmeedraaien.

Geschikt voor touwenmeteenmax. diameter van13mm.Niet aanbevolenvoorgebruikmetdedraagbare lier
wanneerdeze is verankerdmeteenstrop: alsde touwspanningwordt vrijgegeven, kande lier namelijk opde
grondvallenenbeschadigd raken.Ukuntdanbeter eenverankeringzoalsdePCA-1268ofPCA-1269gebruiken.

Gewicht : 300 g
Afmetingen : 8 cm x 5 cm
Compatibiliteit : Touw met een diameter van max. 13 mm
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OVERIG ACCESSORIES

PCA-1310
TREKPLAAT VOOR VOERTUIGEN

De trekplaat plaatst u op een koppelingskogel van een voertuig, zodat er een synthetisch touw
aan kan worden bevestigd. De rechte en gladde trommel zorgt ervoor dat het touw eenvoudig
kan worden losgemaakt zonder schade te veroorzaken. U kunt de kettingschakel in een sleuf
aan de linkerkant steken om een lading rechtstreeks van de quad te trekken. Aan de rechterkant
van de hendel is een haak voor de bevestiging van een stalen ring of strop. De plaat heeft een
opening in de vorm van een sleutelgat, zodat deze op een koppelingskogel kan worden geplaatst
met een maximale diameter van 50,8 mm. Als deze op de kogelhals is geplaatst, kan deze met
de lading meedraaien en ermee worden uitgelijnd.

De lading wordt dicht bij het zwaartepunt van de quad gegrepen, waardoor er minder risico is
dat deze achterover kantelt en u veiliger kunt werken. En niet te vergeten, deze plaat is ook
geschikt voor auto's en 4x4's!

Gewicht : 1.55 kg
Afmetingen : 24 cm x 15 cm x 6,5 cm

PCA-1295
STROPKETTING MET C-HAAK EN STALEN PIN

Deze ketting van plaatstaal met een diameter van 6,35 mm is 2,1 meter lang zonder de
pin en kan om een boommet een diameter van 50 cm worden gewikkeld, waarbij er
voldoende lengte overblijft om de ketting door de sleepkegel te rijgen. Daarnaast is de
ketting voorzien van een C-haak om snel en veilig te bevestigen en los te koppelen. De
stalen staaf van 30 cm aan het einde van de ketting kan eenvoudig onder een boomstam
worden geduwd of in de opening van de sleepkegel worden geplaatst.

Al met al de ideale strop voor trekken met uw lier, offroad-voertuig of tractor!

Gewicht : 2.4 kg
Afmetingen : 2.1 m, kettingschakel 6.4 mm
Minimale treksterkte : 56.9 kN

PCA-1372
HPPE-STROPTOUWMET STALEN PIN

HPPE-vezels (hoogwaardig polyetheen) behoren tot de sterkste vezels ter wereld. HPPE-
kabels worden al vele jaren gebruikt op boten en in industriële toepassingen. We bieden nu
HPPE-stroppen aan die de standaardkettingen kunnen vervangen. Ze zijn gemaakt van
HPPE-touwmet een diameter van 10 mm en hebben een minimale treksterkte (MTS) van
69 kN. Ze zijn extreem licht, stevig en duurzaam.

Drie kettingschakels van 6 mm en een naald van 30 cm aan het einde kunnen onder de
boomstammen worden geduwd of in de opening van de sleepkegel worden geplaatst en
aan een grijphaak worden bevestigd. Een splitser vormt een lang oog aan het andere eind
dat wordt gebruikt om de lading te omringen.

HPPE-stroppen maken het leven gemakkelijk!

Gewicht : 400 g
Afmetingen : 2,1 m, touw Ø 10 mm
Minimale treksterkte : 69 kN
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OVERIG ACCESSORIES

PCA-1151(1)/PCA-1152(2)
VONKENVANGER VOOR HONDA-MOTOREN GXH50 (1)
VONKENVANGER VOOR HONDA-MOTOREN GX160 (2)

Vonkenvangers houden koolstofdeeltjes tegen die uit de motor kunnen worden
uitgeworpen en brand kunnen veroorzaken.

Een vonkenvanger is verplicht in sommige regio's. We raden u aan om uw lokale
regelgeving te raadplegen over dit onderwerp.

U kunt deze gemakkelijk monteren met een schroevendraaier. Een schroef wordt
meegeleverd.

LET OP: De GX35 en GX50-motor is al uitgerust met een vonkenvanger.
Gewicht : (1)10 g

(2)12 g
Afmetingen : (1)Ø 22 mm - Lengte: 45 mm

(2)Ø 22 mm - Lengte: 62 mm

PCA-31650-HG(1)/PCA-1450-HG(2)/PCA-1450-EX(3)
(1-2) DYNEEMA-LIERKABELS VOOR ATV
(3) DYNEEMA-LIERKABELS (VERLENGING) VOOR ATV

Deze lierkabels voor terreinvoertuigen (quads, side-by-sides, 4x4's enz.) zijn gemaakt van
Dyneema SK-75 synthetische vezels.

Deze HPPE-vezels (hoogwaardig polyetheen) zijn zo gevlochten dat ze een twaalfaderige
kabel met holle kern vormen met dezelfde sterkte als een staalkabel van dezelfde
diameter, maar zijn wel negen keer lichter!

Voordelen:

ze vervormen niet, kunnen niet bevriezen, gaan niet rafelen, zijn veilig voor de handen

en zijn gemakkelijk te hanteren en repareren. Uit onderzoek door het onderzoeksinstituut
FPInnovations blijkt dat deze kabels duurzamer zijn dan staalkabels.

Wanneer u deze kabel hebt geprobeerd, zult u nooit meer een staalkabel willen gebruiken.

Let op: we raden aan de oppervlakken van de lier te polijsten om alle scherpe randen te
verwijderen, zodat deze de nieuwe kabel niet kunnen beschadigen.

Lengte : 15 m

Diameter : (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

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

Minimale treksterkte : (1) 20.5 kN
(2-3) 33.4 kN
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KITS
In dit hoofdstuk vindt u aanvullende kits voor onze lieren.

U kunt ze ook afzonderlijk gebruiken zonder lier of terreinvoertuig!



PCA-1002
TREKACCESSOIREKIT
MET TOUW VAN 12 MM X 50 M

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
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De ideale accessoirekit als aanvulling op uw PCW5000 lier, offroadvoertuig
of ommet de hand kleine ladingen te trekken.
Deze kit bevat een enkelvoudige katrol om een lading bij te sturen of de
trekkracht te verdubbelen. Met de karabijnhaken, de strop, het touw en de
katrol hebt u altijd het juiste gereedschap bij de hand! Het touw van 12 mm x
50 heeft een minimale treksterkte van maar liefst 3.300 kg en is dus de ideale
metgezel voor onze PCW5000 lier. Of u nu al in het bezit bent van een lier of
overweegt er een te kopen, met deze kit hebt u alle benodigde accessoires in
huis.
De ideale aanvulling op de PCW5000!
Lier wordt apart verkocht.

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

KITS



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

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

De ideale accessoirekit als aanvulling op uw PCW3000, PCW3000-Li of
PCW4000 lier, offroadvoertuig of ommet de hand kleine ladingen te trekken.

Deze kit bevat een enkelvoudige katrol om een lading bij te sturen of de
trekkracht te verdubbelen. Met de karabijnhaken, de strop, het touw en de
katrol hebt u altijd het juiste gereedschap bij de hand! Het touw van 10 mm x
50 heeft een minimale treksterkte van maar liefst 2.200 kg en is dus de ideale
metgezel voor onze PCW3000, PCW3000-Li of PCW4000 lier. Of u nu al in
het bezit bent van een lier of overweegt er een te kopen, met deze kit hebt u
alle benodigde accessoires in huis.

De ideale aanvulling op de PCW3000,
PCW3000-Li en PCW4000!

Lier wordt apart verkocht.

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
TREKACCESSOIREKIT
MET TOUW VAN 10 MM X 50 M

PCA-1205M

KITS



PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1276
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Een uitstekende toevoeging voor eigenaren van PCW5000 lieren die door
de bomen graag het bos willen zien!

Deze kit bevat alle benodigdheden, zoals een touw van 12 mm x 50 m, een
touwtas, een stevige sleepkegel, twee haken, een stropketting, een
polyesterstrop en een katrol om een lading bij te sturen of de capaciteit van
de lier te verdubbelen.

De ideale aanvulling op bosbouwwerkzaamheden met een PCW5000!

Lier wordt apart verkocht.

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
BOSBOUWACCESSOIREKIT
MET TOUW VAN 12 MM X 50 M

PCA-1215M

KITS



Deze accessoirekit is de perfecte combinatie voor eigenaren van een
PCW3000, PCW3000-Li of PCW4000 lier, die een volledig arsenaal willen
voor het trekken van boomstammen.

Deze kit bevat een touw van 10 mm x 50 m, een touwtas, een stevige
sleepkegel, twee karabijnhaken, een stropketting, een vergrendelbare
grijphaak, een polyesterstrop en een katrol om een lading bij te sturen of de
capaciteit van de lier te verdubbelen.

Een uitstekende aanvulling voor eigenaren van
een PCW3000, PCW3000-Li of PCW4000 die in
het bos aan het werk willen gaan!

Lier wordt apart verkocht.

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
BOSBOUWACCESSOIREKIT
MET TOUW VAN 10 MM X 50 M

PCA-1205M

KITS
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PCA-1255

PCA-1295

PCA-1215M

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1291

PCA-1270

PCA-1310

Met deze sleepkegelkit maakt u van elk offroadvoertuig (ATV's, quads, side-by-
sides, sneeuwscooters enz.) een bosbouwmachine.

De kit bevat alle benodigdheden om uw voertuig als verankeringspunt te gebruiken. Hij wordt
geleverd met een stevige sleepkegel, een stropketting, een grijphaak en een trekplaat voor
voertuigen. Aangezien er geen geschikt verankeringspunt is op deze voertuigen, is de
trekplaat de perfecte oplossing. De plaat heeft een greep en twee haken waarop de gebruiker
een touw, stropketting of andere strop kan bevestigen. Hij kan worden geplaatst op een
koppelingskogel met een diameter van maximaal 50,8 mm. De kit bevat ook een open
hoekkatrol en een automatische vrijgave. De vrijgave kan overal op het touw worden
gemonteerd met de kettingschakel en als deze bij de katrol aankomt, wordt het touw uit de
hoekkatrol gehaald zodat de gebruiker op het pad kan
blijven en de boomstammen kan bijsturen. Als u ook de
sleepkegel gebruikt, weet u zeker dat uw lading goed
aankomt en hoeft u zich geen zorgen te maken over
valkuilen, zodat u zich op uw werk kunt richten.

Het ultieme accessoirepakket om boomstammen te
trekken met uw ATV, sneeuwscooter of zelfs uw
paard!

Lier wordt apart verkocht.

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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SLEEPKEGELKIT VOOR
OFFROADVOERTUIGEN
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TAKELSYSTEMENAFWIJKING
Een afwijkingsschijf wordt STERK aangeraden. Dit is een
enkele katrol die wordt gebruikt om de tractiehoek te
veranderen (omhoog of zijwaarts) of om het touw van de
grond te houden. Met een afwijkingsschijf kan de gebruiker
bijvoorbeeld op een steile helling het lierniveau handhaven.
Op een vlakke ondergrond, vermindert een kleine hoek de
wrijving van het systeem en wordt vroegtijdige slijtage van
het touw voorkomen.

Als u met touwen werkt, zijn katrollen zeer nuttig in het
creëren van een mechanisch voordeel, waardoor er minder
kracht nodig is om een massa te verplaatsten. Met de juiste
hoeveelheid katrollen, is het mogelijk om een lading te
verplaatsen die twee, drie of zelfs vier keer zwaarder is dan
de toegepaste kracht. Zo'n katrolcombinatie wordt een
takelsysteem genoemd. Door katrollen te gebruiken, wordt
de kracht die wordt uitgeoefend vermenigvuldigd en wordt
de trek- of hijssnelheid evenredig verminderd.

Katrollen worden gebruikt om een touw langs de juiste hoek te leiden of om de trekcapaciteit met een katrolsysteem te vergroten.
Katrollen hebben twee hoofdfuncties:

97

EEN KATROL, EEN KARABIJNHAAK, EEN STROP

Over het algemeen moet elke katrol worden bevestigd aan een stevig verankeringspunt met een karabijnhaak en een strop volgens de
geldende veiligheidsfactoren. Daarom zijn er voor elke katrol een karabijnhaak van de juiste klasse en een strop vereist. Zie de
veiligheidsfactoren op de volgende pagina.

AFWIJKING
Een afwijkingsschijf kan vaak zeer nuttig zijn. Dit is een enkele katrol die wordt gebruikt om de tractiehoek te veranderen (omhoog of zijwaarts)
of om het touw van de grond te houden.

Op de onderstaande foto blijft de lier bijvoorbeeld uitgelijnd met de katrol, ongeacht of de boomstam naar links of naar rechts wordt getrokken.
Daarnaast kunt u met een afwijkingsschijf de voorkant van de lading enigszins optillen, waardoor de wrijving met de grond wordt verminderd.

AFWĲKING EN MECHANISCHE VOORDELEN INFORMATION
NUTTIG
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KGKG

TREKKEN HIJSEN
ZONDER MECHANISCH VOORDEEL - DIRECTE LIJN

KG KG

MECHANISCH VOORDEE X 3

KG KG

MECHANISCH VOORDEE X 4

KGKG

MECHANISCH VOORDEE X 2

Katrolblokkering biedt een mechanisch voordeel door de kracht te verminderen die nodig is om een massa te verplaatsen. Hier ziet u hoe u de
capaciteit van een systeem kunt verdubbelen, verdrievoudigen of verviervoudigen met katrollen. Om een mechanisch voordeel te creëren, moet
er minimaal één katrol aan de last worden bevestigd. In het eerste geval is er geen mechanisch voordeel omdat er geen katrol aan de last is
bevestigd, dus de kracht die op het touw wordt uitgeoefend is gelijk aan die van de lier. Verderop wordt een katrol aan de last vastgemaakt en
het uiteinde van het touw aan het ankerpunt van de lier. Er zijn dus twee touwtjes die elk 1.000 kg trekkracht uitoefenen (bijvoorbeeld met een
PCW4000). Het mechanische voordeel is dus 2x. Enzovoort. Er is dus geen vermogen-limiet!
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BELANGRIJK
DEZE INSTRUCTIES ZIJN GEEN TRAINING VOOR DIRECTIONEEL KAPPEN MAAR EERDER
EEN TECHNIEK VOOR HET GEBRUIK VAN DE LIER. ALS U NIET KUNT KAPPEN, NEEM
DAN CONTACT OP MET EEN PROFESSIONAL.

Er zijn verschillende situaties waar het wenselijk is om een boom vast te maken en het te leiden tijdens de val:

• Bomen die de verkeerde richting op leunen
• Bomenmet een onevenwichtige top
• Opgehangen bomen

U gaat als volgt te werk:

1) Installeer de lier in een veilige zone, uit de buurt van de vallijn.

2) Plaats een zelfvergrendelende katrol aan de voet van een boom in de valrichting.

3) Maak het uiteinde van het touw zo hoog mogelijk vast aan de boom die wordt omgekapt (afbeelding 1).
Houd er rekening mee dat de afstand (D) tussen het bevestigingspunt en de kapsnede als hefboom werkt.

4) Als de boom sterk één kant op leunt, kunt u nog een katrol aan de boom bevestigen met een strop en het uiteinde van het touw aan de
zelfvergrendelende katrol of aan een andere boom. Zo kunt u

de uitgeoefende kracht verdubbelen (afbeelding 2).

5) Dit is de kapmethode:

a. Hak een directionele inkeping op de normale manier.

b. Start de lier en pas spanning toe op de boom tot de motor afslaat. De zelfvergrendelende katrol zal de spanning behouden
terwijl het kappen wordt uitgevoerd.

c. Voer de kapsnede uit zoals normaal en plaats wiggen om de boom vast te zetten.

6) Start de lier weer en kantel de boom door aan het touw te trekken.

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

FIG. 1

D

FIG. 2

DIRECTIONEEL KAPPEN INFORMATION
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Fabrikanten van apparaten stellen de weerstand van hun product vast op basis van de
treksterkte, die wordt bepaald tijdens een destructieve test. Dat is het punt waarop een
product kan breken, wat betekent dat er nooit een kracht op mag worden uitgeoefend die in
de buurt komt van de nominale minimale treksterkte.
Bij het gebruik van het product moet rekening worden gehouden met de desbetreffende
veiligheidsfactoren. De werklast (WL) is over het algemeen de minimale treksterkte (MTS)
gedeeld door de veiligheidsfactor (VF):

WL = MTS/VF

De veiligheidsfactor wordt bepaald door de gebruiker op basis van de volgende criteria:

1- Het gevaarniveau voor mensen en eigendommen;
2- De betrouwbaarheid, leeftijd en toestand van het materiaal en de bevestigingsmiddelen;
3- Het soort lading: statisch, variabel, stootbelasting (terugslag van touw);
4- Het bewustzijn over het gewicht van de te verplaatsen lading;
5- De soort toepassing.

Het hijsen van ladingen vereist bijvoorbeeld een hogere veiligheidsfactor dan het trekken van
objecten die niet over de grond kunnen rollen. Daarnaast zijn hijswerkzaamheden vaak
onderhevig aan normen, wetten en richtlijnen.

Houd daar om altijd de lokale richtlijnen die van toepassing zijn in uw regio in acht.

Bij het trekken is de veiligheidsfactor relatief laag (2-3 keer) omdat de kans op ernstige ongevallen een stuk lager is.

Bij het heffen worden echter hogere veiligheidsfactoren aanbevolen; minstens 5 voor vaste uitrusting (bijv. katrollen en karabijnhaken) en
minstens 7 voor bewegende touwen die gemakkelijk kunnen worden beschadigd. Als de operatie levenskritisch is, is de aanbevolen
veiligheidsfactor 10.

KarabijnhakenvanPortableWinchhebbeneenvariërendeminimale treksterkte.Alsdekrachtwordtuitgeoefendviaeen takelsysteem, zijndekarabijnhakenaan
de uiteinden onderhevig aan aanzienlijke krachten. Ermoet rekeningworden gehoudenmet een toereikende veiligheidsfactor zodat het apparaat veilig werkt.

Raadpleeg de tabel om erachter te komen welke veiligheidsfactor wordt verkregen met de desbetreffende karabijnhaken, gebaseerd op de te
verplaatsen lading.

VOORBEELDEN VAN VEILIGHEIDSFACTOREN
TREKKEN HĲSEN TOUW ALS ER EEN LEVEN VAN AFHANGT

2 TOT 3 5 TOT 6 7 TOT 10 10
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VEILIGHEIDSFACTOREN

KARABĲNHAKEN – BREKENDE STERKE PUNTEN

EEN TWEEDE
KARABIJNHAAK
SCHIET TE HULP
Als de minimale treksterkte van
een enkele karabijnhaak niet
voldoende is om de vereiste
veiligheidsfactor te behalen,
kunt u twee karabijnhaken
gebruiken met de openingen
naar elkaar gericht en
omgekeerd (zie de
afbeeldingen).

N.V.T.

NIET AANBEVOLEN
(GEVAAR)

AANBEVOLEN
(AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING)

VEILIGHEIDSFACTOREN
LAADGEWICHT (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
3,000 N.V.T. 1.7 2.4

INFORMATION
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Portable Winch raadt aan altijd een paalsteekknoop (afb. 1) te gebruiken om een lading aan een touw te bevestigen, zelfs als een eenvoudige
knoop voldoende zou zijn. Deze knoop behoudt ongeveer 70% van de touwcapaciteit, terwijl de meeste knopen de touwcapaciteit met 50%
of meer verminderen. Daarnaast is deze knoop gemakkelijker los te maken na gebruik, zelfs als er een zware lading is getrokken.

Nog beter is om de dubbele paalsteekknoop (afb. 2) te gebruiken, die ook ongeveer 90% van de touwcapaciteit behoudt.
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Portable Winch Co. biedt garantie voor alle nieuwe producten voor fabrieks- of materiaalfouten onder normale
gebruiksomstandigheden. Zie hieronder voor uitgebreide informatie over ons garantiebeleid.

De "oorspronkelijke eigenaar" wordt gedefinieerd als de persoon of entiteit die een product van een geautoriseerde dealer heeft
aangekocht, zoals blijkt uit de oorspronkelijke factuur. De garantie is overdraagbaar wanneer de nieuwe koper in het bezit is van de
oorspronkelijke factuur. De garantie is niet van toepassing op producten die "as is" verkocht worden.

De garantie is verdraagbaar tussen gebruikers, mits de nieuwe eigenaar een kopie van de originele factuur heeft.

* BELANGRIJK *
Als er een probleem is met uw lier of een accessoire, neem dan contact op met de retailer waar u het product hebt gekocht of rechtstreeks
met Portable Winch Co. voor instructies. U kunt een e-mail sturen naar info@portablewinch.com, of bellen met 1-888-388-7855 voor

Canada en de Verenigde Staten of +1 819-563-2193 voor andere landen.

PRODUCTEN COMMERCIEEL GEBRUIK PARTICULIER GEBRUIK

DRAAGBARE LIEREN

PCW3000 1 jaar 5 jaar

PCW3000-Li 1 jaar 5 jaar

PCW4000 1 jaar 5 jaar

PCW5000 1 jaar 5 jaar

PCW5000-HS 1 jaar 5 jaar

PCH1000 1 jaar 2 jaars

PCH2000 1 jaar 2 jaars

PCT1800 1 jaar 2 jaars

MOTOR

HONDA HONDA INTERNATIONALE GARANTIE

BALDOR ABB MOTORS ENMECHANICAL INC. INTERNATIONALE GARANTIE

BATTERIJAANGEDREVEN PORTABLEWINCH INTERNATIONALE GARANTIE

ACCESSORIES

TOUWEN 3 MAANDEN

PELICAN-KISTEN LEVENSLANGE GARANTIE

OVERIGE 1 JAAR

BELANGRIJKW
Garantieregistratie lier – Krijg 1 extra jaar GRATIS!

Hoe? Ga naar www.portablewinch.com en registreer uw lier!

!

GARANTIEBELEID
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Deze garantie is van toepassing op de structurele componenten en alle andere componenten van de producten vanaf de datum dat het
product bij de eindgebruiker wordt geleverd. Binnen deze periode moet de klant de dealer of geautoriseerde distributeur op de hoogte
stellen en het product aanbieden ter reparatie. De dealer/distributeur zal de garantieclaim afhandelen en naar onze garantieafdeling sturen
binnen 30 dagen van de vervangings- of reparatiedatum van het product om een krediet te ontvangen.

Defecte onderdelen moeten worden bewaard voor een daaropvolgende inspectie. Als deze onderdelen niet worden teruggestuurd op
verzoek van Portable Winch Co., vervalt automatisch de garantieclaim. Op vervangen of gerepareerde onderdelen wordt een garantie
gegeven voor de duur van de resterende garantieperiode van het bijbehorende product of voor de duur van de garantieperiode van de
producten zelf, waar van toepassing. De garantieperiode van het product wordt niet verlengd op basis van de periode dat het product niet
gebruikt kan worden als gevolg van een reparatie, demonstratie, inspectie of lease.

De enige verplichting van Portable Winch Co. onder deze garantie is, naar eigen goeddunken, beperkt tot het kosteloos repareren of
vervangen bij de fabriek van Portable Winch Co. of magazijn van de distributeur, alle verzendkosten zijn voor rekening van de gebruiker.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, vormt deze garantie geen garantie voor prestaties of productiviteit.

Portable Winch Co. behoudt zich het recht voor zijn producten te wijzigen of verbeteren zonder verplichtingen naar zijn klanten. Portable
Winch Co. zal in het geval van een wijziging of verbetering, als er een reparatie of vervanging wordt geclaimd, niet vereist zijn deze
wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan een product of onderdelen die al verkocht zijn, maar mag dit naar eigen goeddunken wel
doen, op kosten van de klant.

Uitsluitingen

Deze garantie, als geheel, is niet van toepassing op onderhouds- en slijtageonderdelen of verbruiksproducten voor Portable Winch Co.-
modellen, inclusief maar niet beperkt tot, vetten en smeerolies, filters, onderdelen die onderhevig zijn aan wrijving bij contact met het touw
of andere onderdelen waarvoor bewijs is van nalatigheid, overbelasting, misbruik, ongelukken, onderhoud, ondeugdelijke opslag of onjuist
gebruik of een ongeautoriseerde aanpassing.

In de volgende gevallen is garantie niet van toepassing:

a) Het product is beschadigd tijdens verzending of opslag;
b) Verzendkosten voor het product of onderdeel dat is verstuurd ter inspectie en/of reparatie;
c ) Gemaakte kosten voor reparaties die zijn uitgevoerd met overwerktoeslag;
d) Onderzoek en diagnose van problemen;
e) Kosten voor het gebruik van een identiek product als het originele product onder garantie wordt gerepareerd;
f) Gemaakte kosten voor communicatie en transport als het product onder garantie wordt gerepareerd;
g) Producten waarop het identificatie- of serienummer niet zichtbaar is.

Onderdelen en componenten die niet door Portable Winch Co. worden vervaardigd, worden gedekt door de respectievelijke fabrikant en
niet door Portable Winch Co., maar Portable Winch Co. zal claims voor deze onderdelen wel verwerken, met uitzondering van Baldor- (ABB)
en Honda-motoren.

De garantieperiode voor Honda-motoren, voor commercieel of binnenlands gebruik of lease, verschilt per land. Neem contact op met een
Honda-servicecenter voor kleine motoren voor reparaties onder garantie. Het serienummer van de lier moet op de originele factuur van de
klant staan. Het Honda-servicecenter gebruikt dit nummer om de garantieperiode van de motor te controleren.

De garantieperiode voor Baldor-motoren (ABB), voor commercieel of binnenlands gebruik of lease, verschilt per land. Neem contact op met
een Baldor-servicecenter (of ABB Motors and Mechanical) voor reparaties onder garantie. Het serienummer van de lier moet op de
originele factuur van de klant staan. Het Baldor- of ABB-servicecenter gebruikt dit nummer om de garantieperiode van de motor te
controleren.

Voor vragen en opmerkingen neemt u contact op met de klantenservice van Portable Winch Co.: 1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

Deze garantie wordt ingetrokken als een product van Portable Winch Co. wordt gerepareerd of gewijzigd door een persoon of bedrijf zonder
voorafgaande goedkeuring van Portable Winch Co. en, naar mening van Portable Winch Co., de prestaties en/of betrouwbaarheid van het
product op welke wijze dan ook is aangetast.

De garantie vervalt automatisch als een product van Portable Winch Co. zonder voorafgaande goedkeuring door Portable Winch Co. wordt
gewijzigd en/of als er een reparatie wordt uitgevoerd met onderdelen die niet voorafgaand door Portable Winch Co. zijn goedgekeurd. Deze
garantie is niet van toepassing op problemen die ontstaan door een onjuist gebruik of verkeerde installatie van onderdelen of componenten
of van een gebrek aan normaal en correct onderhoud.

DEZE GARANTIE VERVANGT ELKE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE, SCHRIFTELIJKE OF MONDELIJKE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DEZE GARANTIE
DIENT TE WORDEN TOEGEPAST EN GEÏNTERPRETEERD IN OVEREENSTEMMING MET DEWETGEVING EN HANDELSPRAKTIJKEN VAN DE
PROVINCIE QUEBEC, CANADA.

Portable Winch Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht of het gevolg is van een ongeval of nalatigheid van
de gebruiker, en deze garantie is het enige recht en de enige voorziening voor de klant of gebruiker.

GARANTIEBELEID
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KABELLEGMACHINES
TOT 10 MM DIAMETER

OOK BESCHIKBAAR
Ontdek deze andere reeks professionele
producten die zijn ontworpen en
vervaardigd door Portable Winch Co.

De nummer 1 keuze van professionele installateurs!
Perfect om te begraven:
� Draad van robotmaaiers;
� Onzichtbare afrasteringsdraad;
� 12V-draad voor buitenverlichtingssystemen;
� Ethernet- en coaxkabel.

WWW.600MH.COM


