
och tillbehör

www.portablewinch.info
3

BÄRBARA
VINSCHAR



Portable Winch Co. erbjuder enkla och
innovativa bärbara vinschar för att
utföra besvärliga och komplexa uppgifter
under fullständigt säkra förhållanden.

Vårt sortiment av vinschar används över
hela världen för olika
användningsområden såsom skogsbruk,
jakt, terrängkörning, i och runt hemmet
och sommarstugan, och mycket annat!

I DINA
HÄNDER

True Power

2

Deär
BÄRBAR
Våra vinschar är kompakta och lätta. Bär
den med dig var som helst i alla
förhållanden.

KRAFTFULL
Upp till 1 000 kg med ett enda rep. Vid
användning av våra block kan kraften
dubblas, tredubblas, fyrdubblas och till
och med femdubblas!

TILLFÖRLITLIG
De drivs av motorer av hög kvalitet och är
alltid redo att arbeta.



P.J., USA
Jag är mycket nöjd med min

PCW3000 bärbara vinsch. Det är en
kraftfull utrustning för dess storlek.
Designen och kvaliteten på vinschen
och de olika tillbehören är mycket
sinnrik. Den är väldigt lätt att

använda och gör alltid jobbet.
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KENNETH HIXSON, USA
Vi har använt vår vinsch under
några veckor och är mycket
imponerad av hur lätt vi kan

vinscha ut virke från skogen. Det är
en utmärkt lösning för skogsmarker
där traditionell utrustning inte kan nå

fram.

MIKE CHAGNON, KANADA
Jag beställde den här vinschen när
jag började jaga älg. För mig så
betalade den sig på första jakten!

Dessutom är den väldigt användbar för
mycket annat än bara älgjakt! Jag skulle
rekommendera den till vem som helst!

Portable Winch Co. har mer än20årserfarenhetav vinschar och
utomhusaktiviteter för att värna om din säkerhet.

Några kundrecensioner:

PO
RTABLE WINCH



De tillbehörsrika
vinscharna
Tack vare tillbehören som ingår i varje
vinsch är din 2023 redo
för alla situationer!

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A

4



NU får du alla dessa tillbehör

1 • Repsäck
2 • 50 meter rep
3 • RopeWizerTM (se sidan 11)
4 • Enkelblock
5 • Låsande karbiner av stål (x2)
6 • Säkerhetskrok med spärr
7 • 2 m polyesterslinga (för blocket)
8 • 2,5 m ändlös rund polyesterslinga (för vinschen)
*För PCW3000-Li-A
9 ingår även • 82 V litiumjonbatteri på 2,5 Ah
10 • Snabbladdare

PRISER OCH
DETALJER
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GX35 bensindriven dragvinsch

DRAGKRAFT MED
ETT REP
700 kg 9,5 kg

VIKT
10 m/min
HASTIGHET

Kompakt kraft
Skapad för att möta efterfrågan på ännu lättare modeller än
den ursprungliga vinschen PCW5000, är ankarspelvinschen
PCW3000 inget mindre än en teknisk pärla som levererar en
otrolig dragkraft och i det minsta format som Portable
Winch någonsin har gjort.
Tillsammans med den 360° lutningsbara 4-taktsmotorn
Honda GX35 är denna din bästa följeslagare, oavsett var ditt
nästa äventyr tar dig.

PRISER OCH
DETALJER

Specifikationer:

PCW3000-A

Batteridriven dragvinsch

En revolutionerande vinsch
PCW3000-Li är försedd med en kraftfull motor med tre
hastigheter som kan användas både inomhus och utomhus,
ner till -14° C. Beroende på den valda hastigheten och
vikten på lasten som dras, kan den dra kontinuerligt under
20 till 40 minuter utan att förlora någon kraft. Alltid redo att
arbeta och inget underhåll krävs när du lägger undan den.
82 V litiumjonbatteri på 2,5 Ah och snabbladdare ingår.

PRISER OCH
DETALJER

Specifikationer:

DRAGKRAFT MED
ETT REP
1000 kg 9,5 kg

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

UNDERHÅLLSFRI

PCW3000-Li-A

*INGÅR I ALLA
VINSCHAR:

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

1 . Välj din
vinschmodell

DENMEST KOMPAKTA

*Notering: Med vinscharna PCW3000-Li-A, PCW3000-A och PCW4000-A ingår ett 10mm x 50meter rep (PCA-1205M) och ett 76mm enkelblock (PCA-1275).
Med vinschen PCW5000 ingår ett 12mm x 50meter rep (PCA-1215M) och ett 100mm enkelblock (PCA-1274). Alla andra tillbehör är desamma.

6

WARRANTY
YEAR

WARRANTY
YEAR



Specifikationer:

GX50 bensindriven dragvinsch GXH50 bensindriven dragvinsch

Den senaste skapelsen
Denna modell drivs av den nya 360° lutningsbara 4-
taktsmotorn Honda GX50.
Den har även en centrifugalkoppling som aktiveras när du
drar i repet. När repet frigörs, slutar trumman att rotera och
det automatiska tillbakarullningsskyddet av
snabbkopplingstyp håller lasten på plats! För att koppla loss
repet från mekanismen räcker det med en enkel rörelse!
En lätt, kraftfull, säker och extremt lättmanövrerad vinsch.

Originalvinschen
Den robusta designen för PCW5000 garanteras av Portable
Winch:s erkända kvalitet och hållbarhet. En genialisk produkt
som levererar kraft, utan kompromisser.
Tack vare dess industriklassade GXH50-motor, levererar
denna vinsch all dess kraft med en draghastighet på 12
meter per minut.
För högre hastigheter kan du köpa trumman på 85 mm (säljs
separat) så att du kan nå en 50 % snabbare draghastighet på
18 meter per minut.

PRISER OCH
DETALJER

PRISER OCH
DETALJER

Specifikationer:

DRAGKRAFT MED
ETT REP
1000 kg

ARM

KORDHÅLLNINGS
SYSTEM

12 kg
VIKT

MAX 13,4 m/min
HASTIGHET

CENTRIFUGAL
KOPPLING

DRAGKRAFT MED
ETT REP
1000 kg 16 kg

VIKT
12 m/min
HASTIGHET

P R O F I

MED BROMS INDUSTRIKLASSAD

PCW4000-A PCW5000-A

SKU: PCW4000-A SKU: PCW5000-A

77

WARRANTY
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WARRANTY
YEAR



2 . Komplettera med våra
anpassade lösningar
beroende på ditt användningsområde

8

Vad våra
EXPERTER
rekommenderar
På Portable Winch Co. vet vi att för att utnyttja din vinsch på bästa sätt måste den ha rätt tillbehör. Med mer än 20 års
erfarenhet av vinschning och utomhusaktiviteter, sätter vi din säkerhet och ditt nöje i främsta rummet. Våra experter
erbjuder dig lösningar som är anpassade till dina huvudintressen och användningsområden.
Oavsett om det gäller skogsbruk, jakt, terrängkörning eller underhåll av din sommarstuga eller i hemmet, kan du lösa alla
problem med dessa tillbehörskombinationer.
Det bästa är att våra lösningar är 100 % kompatibla oavsett vilken vinschmodell du väljer.
Det viktigaste för oss är att veta att du är välutrustad och redo att ge dig ut på dina äventyr med tryggheten att du har
pålitliga verktyg till hands för att möta alla utmaningar.
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JAKT OCH
TERRÄNGKÖRNING
LÖSNING

SKU:PCA-FS

SKU: PCA-HOS

PRISER OCH
DETALJER

PRISER OCH
DETALJER

Tillbehör som ingår:
1 • Löpkedja med stålstång 2,1 meter

(PCA-1295)
2 • Släpkona

(PCA-1290)
3 • Polyesterslinga 2 meter

(PCA-1260)
4 • Säkerhetskrok med spärr

(PCA-1282)
5 • Låskarbin av stål

(PCA-1276)
6 • Enkelblock Ø100 mm

(PCA-1274)

Tillbehör som ingår:
1 • Dragbalksplatta för dragkrok

(PCA-1261)
2 • Löprep med stålstång 2,1 meter

(PCA-1372)
3 • Polyesterslinga 2 meter

(PCA-1260)
4 • Säkerhetskrok med spärr

(PCA-1282)
5 • Låskarbin av stål

(PCA-1276)
6 • Enkelblock Ø100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6

6

«Detpopulärastevaletblandskogsarbetareochhobbyhuggaren»
Med hjälp av släpkonan fastnar aldrig timret i rötter, stubbar eller andra hinder. Släpkonans form gör att stocken
glider över trärester så att marken inte skadas inför återväxten. Den bästa lösningen för att dra ut timmer ur skogen
och hantera alla situationer som kan uppstå i skogen!

«Denbästa lösningen för jägareochterrängfordonsentusiaster»
Om du behöver ta med dig vinschen överallt är det bara att fästa förankringsplattan på din fyrhjuling. Medan löprepet
är det perfekta verktyget för att dra ut det stora viltdjuret i svåråtkomliga områdena eller flytta undan ett träd som
fallit ned på leden, ger dig det extra kastblocket superkrafter när det är nödvändigt.

SKOGSBRUK
LÖSNING

SE MER PÅ SIDAN 4

Jobbenkanantingengöras ihemmetellerpådenavlägsna
sommarstugan
De tillbehörsrika vinscharna redo för ditt stugliv, direkt ur förpackningen.
Du är redo att utföra alla typer av arbeten på din paradisplats.

STUGLIV
LÖSNING



3. Bär och skydda
din vinsch och tillbehör

Behöver du mer körtid?
Lägg till ett extra 82 volt 2,5 eller 5 ampere batteri
till det somredan följermedvinschen.

Du kan vara lugn, strömmen kommer inte att ta slut!

* Batterier och laddare kan ändras utan föregående meddelande och märke kan variera
beroende på tillgänglighet i din region.
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SKU: PCA-0102
SKU: PCA-0104

1
2

Denna förvaringslåda för
PCW3000 fästs på den
ergonomiska packramen eller
direkt på bagageräcket på ditt
terrängfordon.
Delarna säljs separat

GJUTEN
FÖRVARINGSLÅDAOCH
FÖRPACKNINGSRAM

Designad för att rymma
PCW3000, PCW3000-Li eller
PCW4000. I de många facken
ryms allt som behövs för att
förvara de olika tillbehören.

Skapad för att skydda din
PCW5000. Dess gjutna former
skyddar vinschen och många
tillbehör. Den har fyra elastiska
gummifästen som håller locket
på plats.

SKU: PCA-0106

TRANSPORTVÄSKA

SKU: PCA-0100

GJUTEN
FÖRVARINGSLÅDA

Glöm inte att skydda din nya vinsch och bära den smidigt
med vårt sortiment av transportutrustning.

1

2

4 .För längre utflykter
med PCW3000-Li-A

*BATTERIER SPÄNNING BATTERI-
SPÄNNING

LADDNINGSTID
(100 %) VIKT (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

*LADDARE SPÄNNING LADDSTRÖM ANTAL PORTAR VIKT (KG)

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

3

PRISER OCH
DETALJER

PRISER OCH
DETALJER



En repsäck är praktiskt för att förvara och transportera rep och
mindre tillbehör. Repsäcken hindrar repet från att trassla ihop
sig eftersom det trycks in i säcken istället för att vindas runt en
arm eller spole.
TIPS FRÅN PROFFSEN: Fäst en karbin i ditt bälte och dra repet
genom den för att snabbt placera det i väskan!

Ny
2023

Tillbehör
(tillgängliga separat)

RopeWizer TM

Den enkla skarven.
PORTABLEWINCHCO. EXKLUSIVITET

1 RopeWizer TM följer med varje tillbehörsrik vinsch
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För bästa möjliga prestanda bör du alltid använda rep från Portable Winch
Co. tillsammans med din vinsch. Deras dubbelflätade konstruktion gör
dem hållbara och har låg sträcktöjning för god säkerhet. Den låga
kostnaden och höga slitstyrkan gör det till ett bra val för användning med
våra ankarspelsvinschar där det utsätts för friktion och hög värme.
Ett 50 meter långt rep följer med varje tillbehörsrik vinsch. Skaffa ett
andra rep med längre längd för att komplettera din utrustning och öka
avståndet mellan dig och lasten. Dubbla repet och använd ett block och
talja för mer dragkraft.
Mycket användbart för tyngre laster!
(se avsnittet "Praktiska tips" på sidan 15 för all information).

Rep och repväskor

3 4

REPSÄCKAR MATERIAL KAPACITET
Rep Ø 10 MM Rep Ø 12 MM

1 PCA-0103 Repsäck för ryggsäcksram (PCA-0104) Motståndskr
aftig vinyl 50 M ––-

2 PCA-1255 Repsäck – Small
Slitstark
nylon

100 M 50 M

3 PCA-1256 Repsäck – Medium 200 M 100 M

4 PCA-1257XL Repsäck – X-Large 400 M 200 M21

POLYESTERREP - Ø 10 MM BROTTSTYRKA VIKT (KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

POLYESTERREP - Ø 12 MM BROTTSTYRKA VIKT (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

Arbeta säkrare och förläng repets livslängd med
hjälp av RopeWizer TM !

Standardknutar minskar repkapaciteten med
30-50 %. Det enda sättet att erhålla en skarv på
nästan 100 % styrka är att låta ett proffs utföra
jobbet. Men inte längre! RopeWizer TM är enkel att
fästa i änden av repet och du får alla fördelarna
med en konventionell skarv, utan krångel!

SKU: PCA-1360

Max. Ø 12 mm rep
Öppning Ø 17 mm

PRISER OCH
DETALJER

PRISER OCH
DETALJER



Flerfunktionskarbiner med skruvlås av hög kvalitet. De är
användbara i följande fall:
• Ett block i ett träd eller en last
• En polyesterslinga i en annan slinga eller i ett fordon
• En krok på ett rep
• Och så mycket annat!
Se sidan 15 för mer information om brottstyrkor.

12

PRISER OCH
DETALJER

Multiplicera din dragkraft med två, tre eller fyra gånger med hjälp av block. Du kan även använda dem för att ändra
repets bana eller dragvinkel!
(Se sidan 15 för mer information om block och taljor.)

Block

1 3 52 4 6 7

Våra polyesterslingor har flera användningsområden:
• Fästa en vinsch i en förankringspunkt, där de används i en U-form.
• Fästa ett block i ett träd eller en stolpe där de används i löpreputförande.
• Dra ett fordon med ett annat fordon i en rak linje.
• Och mycket annat!

POLYESTERSLINGOR LÄNGD
WLL (belastningsgräns)

FIG.
Rak Löplina I "U"-form

1 PCA-1260
Rak med öglor

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

Slingor

321

PRISER OCH
DETALJER

PRISER OCH
DETALJER

KARBINER AV FÖRZINKAD STÅL OCH ANODISERAD
ALUMINIUM MBS

1 PCA-1276 Karbiner med 17 mm öppning 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Karbiner med 20,5 mm öppning 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Karbiner med 29 mm öppning 70 kN (7140 KG)

Karbiner

BLOCK MATERIAL MBS REP MAX. Ø

1 PCA-1275 Enkel talja ø 76 mm
Rostfritt stål med
aluminiumskivor

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Dubbel talja ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Enkel talja ø 100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Dubbel talja ø 100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Enkel talja ø 63 mm

Aluminium
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Enkel självlåsande talja ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Dubbel självlåsande talja ø 62 mm
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PRISER OCH
DETALJER

Eftersom våra vinschar är bärbara kan de förankras var som helst! Portable Winch Co. har utvecklat olika
modulära förankringssystem så att en mängd olika fasta föremål kan användas som förankringspunkt: träd,
stolpar, fordon o.s.v.

FÖRANKRINGSSYSTEM ATT ANVÄNDA PÅ FIG.

1 PCA-1261 Dragbalksplatta Max Ø 58,7 mm dragkula 4

2 PCA-1269 Vinschförankringssystem med 3 m band
Träd eller stolpe med en diameter på 30 till 91 cm

2

3 PCA-1263 Förankringssystem med 3 m band och gummikuddar 3

4 PCA-1267 Dragbalk av fyrkantsrör Koppling för fordon i kategori III 5

5 PCA-1268 Stödplatta för vinsch 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

Förankringssystem
1 2

3 54
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Tillbehör för
skogsbruk

TILLBEHÖR FÖR SKOGSBRUK

1 PCA-1290 Släpkona för stockar - 50 cm öppning

2 PCA-1295 2,1 m löpkedja med C-krok och stålstång

3 PCA-1372 2,1 m syntetlöprep med stålstång

4 PCA-1282 Platt krok med spärr och 3 kedjelänkar

5 PCA-1270 Öppet brytblock - Ø 100 mm

6 PCA-1291 Automatisk frikoppling för öppet brytblock

7 PCA-1310 Dragplatta för dragkula upp till 50,8 mm

3

5

21

1

4

Ankarspelstrummorna kan bytas ut på vinscharna när de är
utslitna, medan trumman på 85 mm för PCW5000 ökar
draghastigheten. Dessa säljs med respektive repstyrningar och
skruvar.

VISSTEDUATT?
Ankarspel var från
början en mekanisk
anordning som
användes för att
flytta tunga vikter,
främst på fartyg med
hjälp av rep, vajrar
eller kedjor.
De användes även på
rangerbangårdar för
att

parkera godsvagnar.
Vidhäftningen mellan
repet och trumman
garanteras av
friktionsytan, vilket
motsvarar antalet
gånger repet lindats
runt trumman.

FÖRANKRINGSSYSTEM DIAMETER FÖR VINSCHAR

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

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

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

6

Ankarspels-
trummor

32

PRISER OCH
DETALJER
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Dessa tillbehör är idealiska för
att dra stockar med din vinsch
eller ditt terrängfordon
(fyrhjuling). Med släpkonan

fastnar aldrig timret i rötter, stubbar eller andra hinder. Med löpkedjor på 2,1 m kan du dra repet runt ett träd upp till
50 cm i diameter, samtidigt som du behåller tillräcklig längd för att trä in dem i nosen på släpkonan.

Säkerhetskrok med spärr förhindrar löpkedjorna från att glida ur kroken när det inte finns någon spänning i repet. Det
öppna hörnblocket används med den automatiska frigöringen såväl som dragplattan för att fyrhjulingen ska stå kvar på
stigen vid dragningen.

PRISER OCH
DETALJER

Upptäck våra olika skogstillbehör såsom släpkonen, våra lyftselar eller
hörnblocket med öppen yta, som används med den automatiska frigöringen,
och dragplattan för en fyrhjuling.



KG KG

MEKANISK FÖRDEL X 3 MEKANISK FÖRDEL X 4

Användning av block ger en mekanisk fördel genom att reducera den kraft som krävs för att flytta en vikt. Det
är därför möjligt att dubbla, tredubbla, fyrdubbla eller femdubbla kapaciteten hos ett system med hjälp av
block. För att få en mekanisk fördel måste åtminstone ett block fästas vid lasten. Här följer några exempel.

SKAPA BLOCK OCH TALJA

INGEN MEKANISK FÖRDEL ‒ DIREKT LINJE MEKANISK FÖRDEL X 2

KG KG

Karbinhakar från Portable Winch Co. har varierande brottstyrkor. När du multiplicerar kraften som utövas genom block
och talja (se ovan), utsätts karbinerna som är placerade i varje ände för betydande krafter. Goda säkerhetsförhållanden
beaktas så att utrustningen fungerar på ett säkert sätt.
Se tabellen för att ta reda på vilken säkerhetsfaktor som erhålls med var och en av karbinerna, beroende på lasten som
ska flyttas. Observera att vid dragning är säkerhetsfaktorn relativt låg (2-3 gånger) eftersom risken för allvarliga olyckor
är mycket lägre.

SÄKERHETSFAKTORER
LASTENSVIKT (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

ETTBLOCK,ENKARBIN,ENSLINGA
I allmänhet ska varje block fästas i en fast förankringspunkt
med hjälp av en karbin och en slinga, i enlighet med gällande
säkerhetsföreskrifter. För varje block krävs därför en karbin
med tillräcklig kapacitet och en slinga.
Se säkerhetsfaktorerna på sidan nedan.

Praktiska tips

KARBINER - BROTTSTYRKOR
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