
en accessoires

www.portablewinch.info
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DRAAGBARE
LIEREN



Portable Winch Co. biedt simpele,
innovatieve draagbare lieren om
arbeidsintensieve en complexe
handelingen volledig veilig uit te voeren.

Onze selectie lieren wordt wereldwijd
gebruikt voor diverse toepassingen in de
bosbouw, de jacht, off-roadactiviteiten,
werkzaamheden in en rond huis of
vakantiewoning, en voor ontelbare
andere toepassingen!

IN UW
HANDEN

Echte kracht

2

Zezijn
DRAAGBAAR
Onze lieren zijn compact en licht. U kunt
ze overal naartoe dragen, in alle
omstandigheden.

KRACHTIG
Tot 1000 kilo met een enkele lijn. En in
combinatie met onze katrollen kan de
kracht worden verdubbeld, verdrievoudigd,
verviervoudigd en zelfs vervijfvoudigd!

BETROUWBAAR
De lieren worden aangedreven door
motoren van topkwaliteit en zijn altijd
klaar voor gebruik.



P.J., VERENIGDE STATEN
Ik ben zeer tevreden met mijn

draagbare lier PCW3000. Het is een
erg krachtig apparaat voor zijn

omvang. Het design en de kwaliteit
van de lier en de diverse accessoires
is ingenieus. Hij is gebruiksvriendelijk

en doet zijn werk goed.
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KENNETH HIXSON, VERENIGDE

STATEN
We gebruiken onze lier nu

een paar weken en zijn erg
enthousiast over het gemak waarmee

we
ons hout kunnen weghalen. Het is een

fantastische oplossing
voor bosgebieden waar traditionele
apparatuur onbruikbaar is.

MIKE CHAGNON, CANADA

Ik bestelde deze lier toen ik op

elanden ging jagen. De kosten had ik al

na één keer jagen terugverdiend! En de

lier bleek ook heel handig voor andere

dingen dan het verslepen van elanden!

Ik kan ze iedereen aanraden!

Portable Winch Co. heeft meer dan20 jaarervaringmet lieren en de
outdoorwereld; voor jouw plezier en veiligheid.

Lees hier wat onze klanten vertellen:

PO
RTABLE WINCH



De lieren met
accessoires
Dankzij de accessoires die bij elk exemplaar
worden meegeleverd, biedt de
2023 u een lier die klaar is voor serieuze actie!

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A

4



NU inbegrepen bĳ elke lier

1 • Touwtas
2 • 50 meter touw
3 • RopeWizerTM (zie pagina 11)
4 • Enkele katrol
5 • Stalen vergrendelingskarabĳnhaak (x2)
6 • Veiligheidshaak met grendel
7 • 2 m polyester strop (voor de katrol)
8 • 2,5 m ronde polyester strop zonder einde (voor de lier)
* Inbegrepen bĳ de PCW3000-Li-A
9 • 82-V lithium-ionbatterĳ van 2,5 Ah
10 • Snellader

10
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PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN



GX35 Gas-aangedreven treklier

TREKKRACHT
ENKELE LIJN
700 kg 9,5 kg

GEWICHT
10 m/min
SNELHEID

Compacte kracht.
De PCW3000-trommellier is een technisch hoogstandje,
ontworpen om in te spelen op de vraag naar een lier die nog
beter draagbaar is dan de originele PCW5000. Het apparaat
biedt een ongekende trekkracht in de kleinste versie die
Portable Winch ooit heeft gemaakt.
In combinatie met de 360°-kantelbare Honda GX35 4-
taktmotor is dit uw ideale partner, waar uw volgende klus
ook is.

Specificaties:

PCW3000-A

Treklier op batterijen

De grensverleggende lier
De PCW3000-Li is voorzien van een krachtige motor met
drie snelheden. De lier is geschikt voor binnen- en
buitengebruik tot een temperatuur van -14 °C. Afhankelijk
van de geselecteerde snelheid en het gewicht van de lading
biedt de batterij een gebruiksduur van 20 tot 40 minuten
zonder vermogensverlies. Altijd klaar voor gebruik. Geen
onderhoud nodig wanneer u hem opbergt.
Inclusief 82-V lithium-ion batterij van 2,5 Ah en snellader.

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

Specificaties:

TREKKRACHT
ENKELE LIJN
1000 kg 9,5 kg

GEWICHTSNELHEID
SNELHEID1 :8,1m/min
SNELHEID2 :10m/min
SNELHEID3 :11,6m/min

GEEN ONDERHOUD

PCW3000-Li-A

* INBEGREPEN
BIJ ELKE LIER:

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

1 . Kies uw
draagbare

DE MEEST COMPACTE

*Let op: Bij de PCW3000-Li-A, PCW3000-A en PCW4000-A is een touw van 10mm x 50meter (PCA-1205M) en een enkele katrol van 76mm diameter (PCA-1275) inbegrepen.
De PCW5000wordt geleverd met een touw van 12mm x 50meter (PCA-1215M) en een enkele katrol van 100mm diameter (PCA-1274). De overige accessoires zijn hetzelfde.
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PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

WARRANTY
YEAR

WARRANTY
YEAR



Specificaties:

GX50 Gas-aangedreven treklier GXH50 Gas-aangedreven treklier

De alleskunner.
Dit model wordt aangedreven door de nieuwe 360°-
kantelbare Honda GX50 4-taktmotor.
Ook heeft hij een centrifugaalkoppeling die wordt geactiveerd
wanneer u aan het touw trekt. Als het touw wordt losgelaten,
stopt de trommel met draaien, het automatische
snelkoppelingsmechanisme tegen terugrollen houdt de lading
in positie. Als u het touw wilt loskoppelen van het
mechanisme, is een simpele beweging voldoende!
Kortom, een lichte, krachtige, veilige en gebruiksvriendelijke lier.

De originele lier.
Het robuuste ontwerp van de PCW5000 heeft de
kenmerkende kwaliteit en duurzaamheid van Portable
Winch. Een ingenieus product, gemaakt om langdurig kracht
te leveren, zonder compromis.
Dankzij de GXH50 motor van industriële kwaliteit levert deze
lier al zijn kracht met een treksnelheid van 12 meter per
minuut.
Voor meer snelheid kunt u de trommel van 85 mm nemen
(apart te koop), zodat u een treksnelheid van 18 meter per
minuut verkrijgt, 50% sneller.

Specificaties:

TREKKRACHT
ENKELE LIJN
1000 kg

ARM

TOUWGRIJPSYSTEEM

12 kg
GEWICHT

MAX 13,4 m/min
SNELHEID

CENTRIFUGAAL
KOPPELING

TREKKRACHT
ENKELE LIJN
1000 kg 16 kg

GEWICHT
12 m/min
SNELHEID

P R O F I

MET REM INDUSTRIËLE KWALITEIT

PCW4000-A PCW5000-A

SKU: PCW4000-A SKU: PCW5000-A

77
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2 . Compleetmet onze
aangepaste oplossingen
op basis van uw toepassing

8

Wat onze
EXPERTS
adviseren
Bij Portable Winch Co. weten we dat de lier voorzien moet zijn van de juiste accessoires als u optimaal gebruik wil maken
van het apparaat. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van lieren en het buitenleven en uw veiligheid en
plezier staan bij ons op de eerste plaats. Onze experts bieden oplossingen die geschikt zijn voor uw belangrijkste
interesses en toepassingen.
Of het nu gaat om bosbouw, jagen, off-roadactiviteiten of het onderhouden van uw eigen stukje paradijs bij buitenhuis of
woning, met deze combinaties van accessoires kunt u al uw plannen uitvoeren.
Het grootste voordeel is dat onze oplossingen 100% compatibel zijn, ongeacht welk liermodel u kiest.
Wat voor ons het meeste telt, is de wetenschap dat u goed bent uitgerust en klaar om vol vertrouwen op pad te gaan, in
het besef dat u over betrouwbaar gereedschap beschikt dat met alle omstandigheden om kan gaan.
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JAGEN EN
OFFROAD
OPLOSSING

SKU:PCA-FS

SKU: PCA-HOS

Meegeleverde accessoires:
1 • Chokerketting met stalen pin 2,1 meter

(PCA-1295)
2 • Sleepkegel

(PCA-1290)
3 • Polyester strop 2 meter

(PCA-1260)
4 • Grĳphaak met grendel

(PCA-1282)
5 • Stalen vergrendelingskarabĳnhaak

(PCA-1276)
6 • Enkele katrol Ø 100 mm

(PCA-1274)

Meegeleverde accessoires:
1 • Koppelplaat voor trekhaakkogel

(PCA-1261)
2 • Stroptouw met stalen pin 2,1 meter

(PCA-1372)
3 • Polyester strop 2 meter

(PCA-1260)
4 • Grĳphaak met grendel

(PCA-1282)
5 • Stalen vergrendelingskarabĳnhaak

(PCA-1276)
6 • Enkele katrol Ø 100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6
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«Hetpopulairstemodelbij houthakkersenmensendienuendaneenboomkappen»
Dankzij de sleepkegel, die voorkomt dat boomstammen vast komen te zitten in wortels, boomstronken en andere
obstakels. Door de speciale vorm van deze kegel glijdt hij langs de overblijvende bomen, waardoor schade bij de
aangroei wordt voorkomen. De onmisbare oplossing om tussen de bomen uit te komen en met alle situaties om te
gaan die in het bos voorkomen!

«Deeerstekeuzevoor jagersen liefhebbersvanpowersport»
U wilt de lier altijd bij u hebben en dankzij de verankeringsplaat maakt u hem eenvoudig vast aan uw quad. Het
stroptouw is ideaal om groot wild weg te halen uit moeilijk toegankelijk terrein of om een omgevallen boom van het
pad te slepen. Het klapblok geeft dan de extra kracht die nodig is in dat soort situaties.

BOSBOUW
OPLOSSING

ONTDEK OP PAGINA 4

Er isaltijdwat tedoenrondhuisof buitenhuiswanneerueen
eigenparadijscreëert
De lieren met accessoires zijn direct uit de doos gereed voor de lifestyle van
uw buitenhuis. U bent helemaal klaar om aan de slag te gaan.

BUITENHUIZEN
OPLOSSING

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN



3. Neem uw lier en accessoires
mee enbescherm ze

Heeft u een langere gebruiksduur nodig?
Overweeg dan om een extra 82-volt batterij van 2,5 of 5 amp aan te
schaffen,naastdebatterij dieal inuw lier is inbegrepen.
Vertrek met een gerust gevoel, u komt niet met een lege batterij te zitten!

* Batterijen en oplader kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en het
merk kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio.
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SKU: PCA-0102
SKU: PCA-0104

1
2

Deze kist voor de PCW3000 is te
bevestigen aan de
ergonomische draagsteun of
direct aan het bagagerek van uw
terreinwagen.
Apart verkrijgbare items

GEGOTENKIST EN
DRAAGSTEUN

Ontworpen voor de PCW3000,
PCW3000-Li of PCW4000. De
verschillende compartimenten
bieden plaats voor alle
accessoires.

Voor het opbergen van de
PCW5000. De lier en de
accessoires blijven stevig
vastzitten in de voorgevormde
compartimenten. Vier elastieken
rubberen bevestigingen houden
het deksel stevig op zijn plek.

SKU: PCA-0106

DRAAGTAS

SKU: PCA-0100

GEGOTENKIST

Vergeet niet om uw nieuwe lier te beschermen en neem
hem eenvoudig mee dankzij onze keuze aan
transportmateriaal.

1

2

4 .Voor langere uitstapjes
met de PCW3000-Li-A

* BATTERIJEN SPANNING BATTERIJSTROOM OPLAADTIJD
(100%)

GEWICHT
(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

* OPLADER SPANNING LAADSTROOM AANTAL
LAADSCHACHTEN

GEWICHT
(KG)

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

3

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN
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BĲZONDERHEDEN



Met deze touwtassen kunt u het touw en kleine accessoires
gemakkelijk opbergen en meedragen. Stop het touw in deze tas
in plaats van rond uw arm of een spoel te wikkelen, zo
voorkomt u dat het in de knoop raakt.
PRO-TIP: bevestig de karabijnhaak aan uw riem en leid het
touw snel door de haak in uw tas!

Accessoires
(apart verkrijgbaar)

RopeWizer TM

De vereenvoudigde splitser
PORTABLE WINCH CO. EXCLUSIEF

1 RopeWizer TM inbegrepen bĳ elke lier met accessoires

Nieuw
2023
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Gebruik voor betere prestaties altijd touwen van Portable Winch Co. met
uw lier. Door de dubbele vlechting zijn ze duurzaam en is de rekbaarheid
laag, wat extra veiligheid biedt. Dankzij de lage kosten en hoge
wrijvingsweerstand zijn ze de eerste keuze voor gebruikmet onze
trommellieren, waar ze blootstaan aan extreme wrijving en hitte.
Bij elke liermet accessoires is een touw van 50meter inbegrepen. Koop
een tweede touw met een grotere lengte voor een volledig arsenaal en
vergroot de afstand tussen u en de lading. Verdubbel het touw en gebruik
een touw en blok voor meer trekkracht.
Enorm handig voor zwaardere lasten!
(Zie de paragraaf "Handige informatie" op pagina 15 voor de details).

Touwen en
touwtassen

3 4

TOUWTASSEN MATERIAAL LENGTE
Touw Ø 10 MM Touw Ø 12 MM

1 PCA-0103 Touwtas voor draagsteun (PCA-0104) Bestendig
vinyl 50 M ––-

2 PCA-1255 Touwtas - Klein
Duurzaam
nylon

100 M 50 M

3 PCA-1256 Touwtas - Medium 200 M 100 M

4 PCA-1257XL Touwtas - XL 400 M 200 M21

POLYESTER TOUWEN - Ø 10 MM BREEKSTERKTE GEWICHT
(KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

POLYESTER TOUWEN - Ø 12 MM BREEKSTERKTE GEWICHT
(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

Werk veiliger en verleng de levensduur van uw
touw met de RopeWizerTM !

Standaard knopen verminderen de
touwcapaciteit met 30-50%. De enige manier om
deze op bijna 100% te houden is via een splits
uitgevoerd door een professional. Maar dat is nu
voorbij! De RopeWizerTM kan eenvoudig aan het
uiteinde van uw touw worden bevestigd en biedt
al de voordelen van een traditionele splits,
zonder het gedoe!

SKU: PCA-1360

Touw Ø 12 mm (max.)
Opening Ø 17 mm

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN



Universele, hoogwaardige karabijnhaken met
schroefvergrendeling. Handig voor het bevestigen van:
• Een katrol aan een boom of een lading;
• Een polyester strop aan elkaar of aan een voertuig;
• Een haak aan het touw;
• En nog veel meer!
(Zie p. 15 voor meer informatie over de treksterkte.)

12

Vergroot uw trekkracht twee, drie of vier keer met behulp van katrollen. U kunt ze ook gebruiken om de baan van het
touw of de trekhoek te veranderen!
(Zie p. 15 voor meer informatie over touw en blok.)

Katrollen

1 3 52 4 6 7

Onze polyester stroppen hebbenmeerdere toepassingen:
• Vastmaken van een lier aan een verankeringspunt, gebruik in een U-vorm;
• Bevestigen van een katrol aan een boom of paal, in dat geval in stropconfiguratie;
• Een voertuig trekken met een ander voertuig, in een rechte lijn;
• En nog veel meer!

POLYESTER STROPPEN LENGTE
WLL (Maximale werklast)

AFB.
Recht Ketting Met U-vorm

1 PCA-1260
Recht met oogjes

2 M
2000 KG 1600 KG 4000 KG

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

21

3

Stroppen

321

KARABIJNHAKEN VAN VERZINKT STAAL EN GEANODISEERD
ALUMINIUM MBS

1 PCA-1276 Karabijnhaak met opening van 17 mm 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Karabijnhaak met opening van 20,5 mm 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Karabijnhaak met opening van 29 mm 70 kN (7140 KG)

Karabijnhaken

KATROLLEN MATERIAAL MBS MAX. Ø TOUW

1 PCA-1275 Enkele katrol ø 76 mm
Roestvrij staal met
aluminium schijven

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Dubbele katrol ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Enkele katrol ø 100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Dubbele katrol ø 100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Enkele katrol ø 63 mm

Aluminium
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Enkele zelfvergrendelende katrol ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Dubbele zelfvergrendelende katrol ø 62 mm

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

PRĲZEN EN
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Onze lieren zijn draagbaar, daarom kunt u ze overal verankeren! Portable Winch Co. heeft verschillende modulaire
verankeringssystemen ontwikkeld, waarmee een groot aantal vaste objecten als verankeringspunt kan worden
gebruikt: bomen, palen, voertuigen, enz.

VERANKERINGSSYSTEMEN VOOR AFB.

1 PCA-1261 Koppelplaat Trekhaakkogel max. Ø 58,7 mm 4

2 PCA-1269 Lierverankeringssysteem met band van 3 m
Boom of paal met diameter van 30 tot 91 cm

2

3 PCA-1263 Verankeringssysteem met band van 3 m en rubberen kussentjes 3

4 PCA-1267 Vierkante koppelingsbuis Koppeling voor Categorie III-voertuigen 5

5 PCA-1268 Steunplaat voor lier 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

Verankeringssystemen

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN

1 2

3 54
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Bosbouwaccessoires

BOSBOUWACCESSOIRES

1 PCA-1290 Sleepkegel voor boomstammen - opening 50 cm

2 PCA-1295 Stropketting van 2,1 m met 'C'-haak en stalen pin

3 PCA-1372 Synthetisch stroptouw met stalen pin 2,1 m

4 PCA-1282 Platte haak met veiligheidsgrendel en drie kettingschakels

5 PCA-1270 Stalen open hoekkatrol - Ø 100 mm

6 PCA-1291 Automatische vrijgave voor open hoekkatrol

7 PCA-1310 Trekplaat voor trekhaakkogel tot 50,8 mm

3

5

2

1

4

De liertrommels kunnen worden vervangen als ze versleten zijn,
terwijl de trommel van 85 mm de treksnelheid van de PCW5000
verhoogt. Ze worden verkocht met bijbehorende touwgeleiding en
schroeven.

WISTUDAT...?
Een kaapstander was
oorspronkelijk een
mechanisch apparaat
voor het verplaatsen
van zware
voorwerpen, vooral
op schepen, met
behulp van touwen,
kabels of kettingen.
Deze lieren werden
ook gebruikt op
rangeerterreinen om

goederenwagons in
positie te plaatsen.
De hechting tussen
het touw en de
trommel hangt af
van het
wrijvingsoppervlak,
wat overeenkomt
met het aantal
omwentelingen op
de trommel.

VERANKERINGSSYSTEMEN DIAMETER VOOR LIEREN

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

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

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

6

Liertrommels

32
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Deze accessoires zijn ideaal voor
het verslepen van
boomstammen met uw lier of
terreinwagen (quad). De

sleepkegel voorkomt bijvoorbeeld dat boomstammen vast komen te zitten in wortels, boomstronken of andere
obstakels. De kettingen van 2,1 m kunt u om een boom met een diameter tot 50 cm wikkelen. Er blijft voldoende lengte
over om de ketting door de sleepkegel te rijgen.

De grijphaak met grendel voorkomt dat de kettingen uit de haak glijden als er geen spanning op het touw staat. De
open hoekkatrol wordt gebruikt met de automatische ontgrendeling en de trekplaat, zodat de ATV (quad) op het pad
blijft tijdens het slepen.

Ontdek al onze bosbouwaccessoires, zoals de sleepkegel, onze stroppen, de
open hoekkatrol, gebruikt in combinatie met de automatische ontgrendeling,
en de trekplaat voor ATV's (quad).

PRĲZEN EN
BĲZONDERHEDEN
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KG KG

MECHANISCH VOORDEEL X 3 MECHANISCH VOORDEEL X 4

Het gebruik van katrollen levert mechanisch voordeel op, doordat er minder kracht nodig is om een massa te
verplaatsen. Zo kunt u de capaciteit van een systeem verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen of
vervijfvoudigen door het gebruik van katrollen. Om een mechanisch voordeel te verkrijgen, moet ten minste

één katrol aan de lading zijn bevestigd. Hier zijn een paar voorbeelden.

TOUWENBLOKMAKEN

ZONDER MECHANISCH VOORDEEL ‒ DIRECTE LIJN MECHANISCH VOORDEEL X 2

KG KG

Karabijnhaken van Portable Winch hebben een wisselende treksterkte. Als u met een takelsysteem (zie boven) de
kracht vermenigvuldigt, wordt er een aanzienlijke kracht op de karabijnhaken aan de uiteinden uitgeoefend. Er moet
dan rekening worden gehouden met een afdoende veiligheidsfactor zodat de apparatuur veilig werkt.
Raadpleeg de tabel voor de veiligheidsfactor die wordt verkregen met elk van de karabijnhaken, afhankelijk van de te
verplaatsen lading. Merk op dat de veiligheidsfactor bij het trekken relatief laag is (2 tot 3 keer), omdat het risico op
ernstige ongelukken dan lager is.

VEIL IGHEIDSFACTOREN
LAADGEWICHT (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

ÉÉNKATROL,ÉÉNKARABIJNHAAK,ÉÉNSTROP
Over het algemeen moet elke katrol met een karabijnhaak
en een strop aan een stevig verankeringspunt worden
bevestigd, met inachtneming van de juiste veiligheidsfactor.
Daarom zijn voor elke katrol een karabijnhaak met de juiste
capaciteit en een strop vereist.
Zie de veiligheidsfactoren op de pagina hieronder.

Handige informatie

KARABIJNHAKEN ‒ TREKSTERKTE
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ERKENDE
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vanaf nu!

Hoofdkantoor Portable Winch Co.
1170, Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5
sales@portablewinch.com

+ 1 819 563-2193
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