
og tilbehør
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BÆRBARE
VINSJER



Portable Winch Co. tilbyr enkle og
nyskapende bærbare vinsjer for
gjennomføring av vanskelige og komplette
oppgaver i fullstendig sikkerhet.
Vårt utvalg av vinsjer brukes verden over, i
en rekke forskjellige anvendelsesområder
innenfor skogsarbeid, jakt, offroad-
aktiviteter, oppgaver i og rundt hus og
hytte, og utallige andre anvendelser!

I DINE
HENDER

Ekte kraft
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Deer
BÆRBARE
Vinsjene våre er kompakte og lette. De
kan tas med hvor som helst.

KRAFTIGE
Opptil 1000 kg i enkelt linje. Kombinert
med taljene våre kan kraften, dobles,
tredobles, firedobles eller til og med
femdobles!

PÅLITELIGE
Drevet av høykvalitets motorer, alltid
klare til bruk.



P.J., USA
Jeg er utrolig fornøyd med min

PCW3000 bærbare vinsj. Det er en
kraftfull innretning for den

størrelsen. Designet og kvaliteten til
vinsjen og det forskjellige tilbehøret
er genial. Den er svært enkel å bruke

og den fikser jobben.

33

KENNETH HIXSON, USA
Vi har brukt vinsjen vår i
noen uker og er veldig

imponert over hvor enkelt
det er å få ut veden. Det er en

ypperlig løsning for skogsområder
der det er umulig å komme til med

tradisjonelt utstyr.

MIKE CHAGNON, CANADA

Jeg bestilte denne vinsjen da jeg skulle

på elgjakt. For min del betalte den seg

allerede på første jakttur! Den har vist seg

å være nyttig for så mye mer enn bare

elgjakt! Jeg vil anbefale den til alle!

Portable Winch Co. har mer enn20årserfaringmed vinsjer og livet utendørs, for
din moro og sikkerhet.

Dette er hva kundene våre har å si:

PO
RTABLE WINCH



Vinsjer med
tilbehør
Takket være tilbehøret som er inkludert
med hver vinsj har 2023
en vinsj som er klar til bruk!

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A

4



NÅ inkludert med hver enkelt vinsj

1 • Taupose
2 • 50 meter tau
3 • RopeWizerTM (se side 11)
4 • Enkel talje
5 • Stål låsekarabiner (x2)
6 • Sikkerhetskrok med lås
7 • 2 m polyesterslynge (for taljen)
8 • 2,5 m endeløs rund polyesterslynge (for vinsjen)
*Også inkludert med PCW3000-Li-A
9 • 82 V Litium-ionebatteri på 2,5 Ah
10 • Hurtiglader

PRISER OG
DETALJER
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GX35 gassdreven trekkvinsj

ENKELTLINE
TREKKRAFT
700 kg 9,5 kg

VEKT
10 m/min
HASTIGHET

Kompakt effekt
Laget for å møte etterspørselen etter en enda mer bærbar
modell enn den originale PCW5000-vinsjen, er PCW3000
ganspilltrommelvinsjen ikke noe mindre enn en teknisk
juvel; med utrolig trekkraft i det minste formatet Portable
Winch noen gang har laget.
Kombinert med den 360° skråstillbare 4-takts Honda GX35
motoren vil den være din beste partner, uansett hvor ditt
neste eventyr finner sted.

PRISER OG
DETALJER

Spesifikasjoner:

PCW3000-A

Batteridreven trekkvinsj

Den revolusjonerende vinsjen.
Utstyrt med en kraftig motor som kan justeres i tre
hastigheter, kan PCW3000-Li brukes både innendørs og
utendørs, ned til -14˚C. Avhengig av hastigheten som er
valgt og vekten av lasten som trekkes, vil batteriet gi deg en
autonomi på fra 20 to 40 minutter med kontinuerlig
trekking, uten at du mister noe effekt. Alltid klar til bruk, den
krever ikke noe vedlikehold når du legger den bort.
82 V Litium-Ionebatteri på 2,5 Ah og hurtiglader inkludert.

PRISER OG
DETALJER

Spesifikasjoner:

ENKELTLINE
TREKKRAFT
1000 kg 9,5 kg

VEKTHASTIGHET
HASTIGHET1 :8,1m/min
HASTIGHET2 :10m/min
HASTIGHET3 :11,6m/min

NULL VEDLIKEHOLD

PCW3000-Li-A

*INKLUDERT
MED HVER
VINSJ:

SKU: PCW3000-Li-A SKU: PCW3000-A

1 . Velg din
vinsjmodell

DENMEST KOMPAKTE

*Merk:Merk: Vinsjene PCW3000-Li-A, PCW3000-A og PCW4000-A inkluderer et 10mm x 50meter tau (PCA-1205M) og en 76mm diameter enkelt talje (PCA-1275).
Vinsjen PCW5000 inkluderer et 12mm x 50meter tau (PCA-1215M) og en 100mm diameter enkelt talje (PCA-1274). Alt det andre tilbehøret er det samme.
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Spesifikasjoner:

GX50 gassdreven trekkvinsj GXH50 gassdreven trekkvinsj

Vår nyeste modell.
Denne modellen drives av den nye 360° skråstillbare 4-
takts Honda GX50 -motoren.
Den har også en sentrifugalkløtsj som aktiveres når du
trekker i tauet. Når tauet frigjøres slutter trommelen å
rotere og den automatiske hurtigutløsnings anti-
tilbakerullings-innretningen gjør jobben sin og holder lasten
på plass! En enkelt bevegelse er nok til å løsne tauet fra
mekanismen!
En lett, kraftig, sikker og ekstremt brukervennlig vinsj.

Den originale vinsjen.
Det solide designet til PCW5000 bærer fremdeles stolt
Portable Winch’s signatur, kvalitet og soliditet, et snedig
produkt, klart til å levere varig kompromissløs kraft.
Takket være GXH50-motoren av industriell karakter, leverer
denne vinsjen all sin kraft med en trekkhastighet på 12
meter per minutt.
For mer hastighet kan du skaffe deg vår 85 mm trommel
(selges separat), slik at du oppnår en 50 % raskere
trekkhastighet på 18 meter per minutt.

PRISER OG
DETALJER

PRISER OG
DETALJER

Spesifikasjoner:

ENKELTLINE
TREKKRAFT
1000 kg

ARM

TAUGRIPESYSTEM

12 kg
VEKT

MAX 13,4 m/min
HASTIGHET

SENTRIFUGAL
KLØTSJ

ENKELTLINE
TREKKRAFT
1000 kg 16 kg

VEKT
12 m/min
HASTIGHET

P R O F I

UTSTYRT MED BREMS INDUSTRIELL KARAKTER

PCW4000-A PCW5000-A

SKU: PCW4000-A SKU: PCW5000-A

77
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2 . Komplett med våre
tilpassede løsninger
basert på ditt anvendelsesområde
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Hva
EKSPERTENE
våre anbefaler
Hos Portable Winch Co., vet vi at du trenger det riktige tilbehøret for å utnytte vinsjen din på best mulig måte. Med mer
enn 20 års erfaring innenfor vinsje- og utendørsmarkedet setter vi din sikkerhet og opplevelse i høysetet. Våre eksperter
tilbyr deg løsninger som er tilpasset dine viktigste interesser og anvendelsesområder.
Om det er for skogbruksarbeid, jakt, offroad-kjøring eller til å vedlikeholde din flekk av paradiset på hytta eller hjemme vil
den riktige kombinasjonen av tilbehøret la deg kunne gjennomføre planene dine.
Den beste delen er at løsningene våre er 100 % kompatible, uavhengig av hvilken vinsjmodell du belger.
Det viktigste er at vi ved at du har det riktige utstyret og er klar til å dra på tur i vissheten om at du har det pålitelige
verktøyet du trenger for hånden for å kunne takle alle mulige situasjoner.
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JAKT- OG
OFFROAD-
LØSNING

SKU:PCA-FS

SKU: PCA-HOS

PRISER OG
DETALJER

PRISER OG
DETALJER

Inkludert tilbehør:
1 • Snarekjetting med stålstang, 2,1 meter

(PCA-1295)
2 • Skrenskjegle

(PCA-1290)
3 • 2 meter polyesterslynge

(PCA-1260)
4 • Gripekrok med lås

(PCA-1282)
5 • Låsekarabin i stål

(PCA-1276)
6 • Enkelt talje Ø100 mm

(PCA-1274)

Inkludert tilbehør:
1 • Koplingsplate for hengerfeste

(PCA-1261)
2 • Taustopper med stålstang, 2,1 meter

(PCA-1372)
3 • 2 meter polyesterslynge

(PCA-1260)
4 • Gripekrok med lås

(PCA-1282)
5 • Låsekarabin i stål

(PCA-1276)
6 • Enkelt talje Ø100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6
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«Detmestpopulærevalget forvåreskogarbeidereogsporadiskevegghuggere»
Takket være skrenskjeglen, som hindrer tømmerstokkene fra å sette seg fast i røtter, stubber og andre hindringer.
Formen gjør det mulig å gli langs de gjenstående trærne, slik at man unngår skader under regenerering. Den
essensielle løsningen for å komme seg ut i skogen og takle alle situasjoner du møter der!

«Det foretruknevalget for jegereogekstremsportentusiaster»
Når du ønsker å trenger og ta med deg vinsjen din over alt lar forankringsplaten deg enkelt feste den til ATV’en din.
Mens snarekjettingen er det perfekte verktøyet for å trekke ut det store jaktbyttet på vanskelig tilgjengelige områder,
eller flytte et tre som har falt ned ut av veien, gir den ekstra kasteblokken ekstra kraft i situasjoner der det trengs.

SKOGBRUKS-
LØSNING

LES MER PÅ SIDE 4

For jobbenesomellersaldriblirgjort rundthusoghytte, forå
skapedittparadis.
Vinsjene med tilbehør er helt klare for ditt hytteliv. Du er klar til å jobbe på
eiendommen din.

HYTTELIV
LØSNING



3. Ta med deg og beskytt
vinsjen og tilbehøret ditt

Antar du at du trenger lenger funksjonstid?
Vurder å legge til et ekstra 82 volt 2,5 eller 5 amp batteri
til det somalleredeer inkludertmedvinsjendin.

Legg i vei uten bekymringer, du vil ikke gå tom for strøm!

* Batterier og lader kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel, og merket kan
variere avhengig av hva som er tilgjengelig i ditt område.
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SKU: PCA-0102
SKU: PCA-0104

1
2

Denne transportkasen for
PCW3000 festes til den
ergonomiske pakkrammen eller
direkte til bagasjestativet på din
ATV.
Artikler som selges separat

FORMET
TRANSPORTKASSEOG
PAKKRAMME

Designet for å passe til
PCW3000, PCW3000-Li eller
PCW4000. De mange rommene
gir deg all plassen du trenger til
å oppbevare det forskjellige
tilbehøret.

Laget for å romme PCW5000.
De støpte formene sikrer
vinsjen og forskjellige tilbehør.
Den har fire elastiske
gummistropper som holder
lokket på plass.

SKU: PCA-0106

TRANSPORTPOSE

SKU: PCA-0100

FORMET
TRANSPORTKASSE

Ikke glem å beskytte den nye vinsjen og bær den enkelt
med deg med vårt utvalg av transportutstyr.

1

2

4 .For lengre utflukter
med PCW3000-Li-A

*BATTERIER SPENNING BATTERISTRØM LADETID
(100%)

VEKT
(KG)

1 PCA-0200 Greenworks Commercial GL250
Cramer 82V180 (Europe) 82 V 2,5 Ah 36 min 1,5

2 PCA-0201 Greenworks Commercial GL500
Cramer 82V360 (Europe) 82 V 5 Ah 72 min 2,6

*LADER SPENNING LADESPENNING ANTALL
SPOR

VEKT
(KG)

3 PCA-0230 Greenworks Commercial GC400
Cramer 82C1G 82V 4A (Europe) 82 V 4 Ah 1 1,61 2

3

PRISER OG
DETALJER

PRISER OG
DETALJER



Disse tauposene er praktiske for oppbevaring og frakt av tau og
mindre tilbehør. De hindrer tauet i å henge seg opp, siden du
dytter det inni i stedet for å vikle det rundt armen din eller en
spole.
PROFFTIPS: Fest en karabinkrok i beltet og passere tauet
gjennom det for å raskt skyve det ned i vesken!

Tilbehør
(Tilgjengelig separat)

RopeWizer TM

Forenklet skjøting
PORTABLEWINCHCO. EKSKLUSIVT

1 RopeWizer TM inkludert med hver tilbehørsutyrt vinsj
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For bedre ytelse bør du alltid bruke Portable Winch Co.-tau med vinsjen
din. Den dobbeltflettede konstruksjonen gjør dem solide og gir lite strekk,
for økt sikkerhet. Den lave kostnaden og motstanden mot slitasje gjør det
til førstevalget for brukmed våre gangspillvinsjer hvor de blir utsatt for
intens friksjon og varme.
Et 50m tau er inkludertmed hver enkelt tilbehørsutstyrt vinsj. Få deg et
tau nummer to med større lengde for å komplettere utstyret og kunne øke
avstanden mellom deg og lasten din. Doble tauet og bruk en talje for
større trekkraft.
Svær nyttig for tyngre laster!
(Se avsnittet "Nyttig informasjon" på side 15 for alle detaljer).

Tau og tauposer

PRISER OG
DETALJER

3 4

TAUPOSER MATERIALE KAPASITET
Tau 10 MM Tau 12 MM

1 PCA-0103 Taupose for støpt pakkramme
(PCA-0104)

Resistent
vinyl 50 M ––-

2 PCA-1255 Taupose - Liten
Slitesterk
nylon

100 M 50 M

3 PCA-1256 Taupose - Medium 200 M 100 M

4 PCA-1257XL Taupose – Ekstra stor 400 M 200 M21

POLYESTERTAU - Ø 10 MM BRUDDSTYRKE VEKT (KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

POLYESTERTAU - Ø 12 MM BRUDDSTYRKE VEKT (KG)

PCA-1215M 50 M

3300 KG

5,5 KG

PCA-1213M 100 M 11 KG

PCA-1216M 200 M 22 KG

PCA-1218M 300 M 33 KG

Arbeid tryggere og forlenge levetiden til tauet
ditt med bruk av RopeWizer TM !

Standard knuter reduserer tauets kapasitet
med 30-50 %. Den eneste måten å holde
kapasiteten på nesten 100 % er å få en skjøt
laget av profesjonelle. Men ikke nå lenger! Vår
RopeWizer TM er enkelt å feste til enden av tauet
ditt og gir deg alle fordelene til en
konvensjonell skjøt, uten noe styr!

SKU: PCA-1360

Tau Ø 12 mmmaks
Åpning Ø 17 mm PRISER OG

DETALJER

Ny
2023



Høy kvalitets karabinkroker med flere bruksområder og skrulås-
åpning. Nyttig for feste av:
• En talje til et tre eller en last;
• En polyesterslynge til hverandre eller til et kjøretøy;
• En krok til tauet;
• Og så mye mer!
Se s. 15 for mer informasjon om bruddstyrke.
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PRISER OG
DETALJER

Multipliser trekkraften din med to, tre eller fire ganger ved bruk av taljer. Du kan også bruke dem til å endre banen til
tauet eller trekkvinkelen!
(Se s.15 for mer informasjon om taljer.)

Taljer

1 3 52 4 6 7

Våre polyesterslynger har flere bruksområder:
• For å feste en vinsj til et forankringspunkt vil de brukes i "U"-form;
• For å feste en talje til et tre eller en stolpe vil de brukes i choker-konfigurasjon;
• For å trekke et kjøretøy med et annet kjøretøy vil de brukes i rett linje.
• Og enda mer!

POLYESTERSLYNGER LENGDE
WLL (Arbeidsbelastningsgrense)

FIG.
Rett Choker I “U”-form

1 PCA-1260
Rett med maljer

2 M
2000 KG 1600 KG 4000 KG

2 PCA-1258 3 M
3 PCA-1350 Rund 2,5 M 1000 KG 800 KG 2000 KG 1

21

3

Slynger
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PRISER OG
DETALJER

PRISER OG
DETALJER

KARABINKROKER I SINKBELAGT STÅL OG ANODISERT
ALUMINIUM MBS

1 PCA-1276 Karabinkrok med 17 mm åpning 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Karabinkrok med 20,5 mm åpning 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Karabinkrok med 29 mm åpning 70 kN (7140 KG)

Karabinkroker

TALJER MATERIALE MBS TAU MAKS Ø

1 PCA-1275 Enkelt talje ø 76 mm
Rustfritt stål med

alumiumskiver

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Dobbelt talje ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Enkelt talje ø 100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Dobbelt talje ø 100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Enkelt talje ø 63 mm

Aluminum
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Enkelt selvlåsende talje ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Dobbel selvlåsende talje ø 62 mm
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PRISER OG
DETALJER

Siden vinsjene våre er bærbare kan de forankres hvor som helst! Portable Winch Co. har utviklet forskjellige
modulære forankringssystemer som gjør det mulig å benytte en rekke forskjellige faste objekter som et
forankringspunkt: trær, stolper, kjøretøy, osv.

FORANKRINGSSYSTEMER TIL BRUK PÅ FIG.

1 PCA-1261 Koplingsplate Koplingskule maks. Ø 58,7 mm 4

2 PCA-1269 Forankringssystem for vinsj med 3 m stropp
Tre eller stolpe med fra 30 til 91 cm i diameter

2

3 PCA-1263 Forankringssystem med 3 m stropp og gummiputer 3

4 PCA-1267 Firkantet koplingsrør Kobling for kjøretøy i kategori III 5

5 PCA-1268 Vinsjstøtteplate PCA-1263 / PCA-1267 3, 5

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 1

PCA-1350

FIG. 4

PCA-1261

FIG. 5

PCA-1267 PCA-1268

Forankringssystemer
1 2

3 54
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Skogbrukstilbehør

SKOGBRUKSTILBEHØR

1 PCA-1290 Skrensekjegle for tømmerstokker - 50 cm åpning

2 PCA-1295 2,1 m snarekjetting med 'C'-krok og stålstang

3 PCA-1372 2,1 m Syntetisk tau-choker med stålstang

4 PCA-1282 Flat krok med sikkerhetslås og 3 kjedeledd

5 PCA-1270 Åpen hjørneblokk i stål - Ø 100 mm

6 PCA-1291 Automatisk utløser for åpen hjørneblokk

7 PCA-1310 Trekkplate for koplingskule opp til 50,8 mm

1

Gangspilltromlene kan skiftes ut på vinsjene når de er slitt, mens
85 mm trommelen for PCW5000 øker trekkhastigheten. Vær
oppmerksom på at de selges med sine tilhørende tauføringer og
skruer.

VISSTEDU?
Gangspill var i
utgangspunktet en
mekanisk innretning
brukt til å flytte
tunge laster, primært
på skip, bed bruk av
tau, kabler eller
kjettinger.
De ble også brukt i
sporskiftestasjoner
for å plassere

godsvogner.
Adhesjonen mellom
tauet og trommelen
avhenger av
friksjonsoverflaten,
som tilsvarer antallet
ganger tauet er
snurret rundt
trommelen.

FORANKRINGSSYSTEMER DIAMETER FOR VINSJER

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

2 PCA-1120 76 mm
PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

Gangspilltromler

32

PRISER OG
DETALJER

Dette tilbehøret er ideelt for å
trekke tømmerstokker med
vinsjen eller ATV’en din. For
eksempel skrenskjeglen hindrer

tømmerstokkene fra å sette seg fast i røtter, stubber og andre hindringer. 2,1 m snarekjettinger lar deg komme rundt
trær på opptil 50 cm i diameter samtidig som du beholder tilstrekkelig lengde til at de kan tres gjennom tuppen på
skrenskjeglen.

Gripekroken med lås hindrer at snarekjettingene glir ut av kroken når det ikke er noen spenning i tauet. Den åpne
hjørneblokket brukes med den automatiske utløseren i tillegg til trekkplaten, slik at ATV’en holder seg i sporet under
trekking.

PRISER OG
DETALJER

Oppdag vårt utvalg av skogbrukstilbehør som skrensekjeglen, slyngene, eller
den åpne hjørneblokken, som brukes med automatisk utløser, og trekkplaten
for ATV (quad).

3

5

2

4 6 7

1



KG KG

MEKANISK FORDEL X 3 MEKANISK FORDEL X 4

Bruken av taljer gir en mekanisk fordel ved å redusere kraften som kreves for å flytte en masse. Det er derfor
mulig å doble, tredoble, firedoble eller femdoble kapasiteten til et system ved hjelp av taljer. For å oppnå en
mekanisk fordel, må i det minste en talje festes til lasten. Her er noen eksempler.

LAGENTALJE

UTEN MEKANISK FORDEL - DIREKTELINJE MEKANISK FORDEL X 2

KG KG

Portable Winch-karabinkroker har varierende bruddstyrke. Når kraften som utøves multipliseres gjennom et
taljesystem (se over), er karabinkrokene som befinner seg i hver ende utsatt for betydelige krefter. En tilstrekkelig
sikkerhetsfaktor må tas hensyn til for at utstyret fungerer sikkert.
Se tabellen for å finne ut sikkerhetsfaktoren som oppnås med hver av karabinkrokene basert på lasten som skal flyttes.
Vær oppmerksom på at når du trekker, er sikkerhetsfaktoren relativt lav (2-3 ganger) fordi risikoen for alvorlige ulykker
er lavere.

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

250 10,2 20,4 28,6
500 5,1 10,2 14,3
750 3,4 6,8 9,5
1000 2,6 5,1 7,1
2000 1,3 2,6 3,5
3000 N/A 1,7 2,4

15

ENTALJE, ENKARABIN,ENSLYNGE
Generelt sett må hver talje festes til et solid
forankringspunkt ved hjelp av en karabin og en slynge, med
hensyn til den riktige sikkerhetsfaktoren. Derfor behøves det
for hver av taljene en karabinkrok med tilstrekkelig kapasitet
og en slynge.
Se sikkerhetsfaktorene på siden under.

Nyttig informasjon

KARABINKROKER - BRUDDSTYRKE
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