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FRANS IS DE OORSPRONKELIJKE TAAL
VAN DIT DOCUMENT

INTRODUCTION

De Portable Winch Co. wil u graag bedanken voor het aanschaffen
van een Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM. Deze handleiding
is geschreven om u te helpen bij het optimale gebruik van uw nieuwe
lier op de meest veilige manier.
LEES DIT AANDACHTIG DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN DE LIER.

Voor problemen of vragen kan u terecht bij een geautoriseerde
Portable Winch Co. dealer of kan u direct met ons contact opnemen.

1. Veiligheidsrichtljnen.

De Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM is ontworpen om
voorwerpen onder verticale hoeken te hijsen. Deze lier is uitgerust
met een touwgrijpsysteem dat de last op zijn plaats kan houden en
dat op elk ogenblik kan aan en stop gezet kan worden.
HET TOUWGRIJPSYSTEEM IS NIET ONTWERPEN OM EEN SNEL
BEWEGENDE LAST TE STOPPEN OF OM MENSEN OP TE TILLEN.
Het gebruik van een hijsapparaat impliceert grote risico’s van
verwonding, materiële schade en zelfs de dood.

ONDERSCHAT DIT POTENTIELE GEVAAR NIET.
1.1 Veiligheidsberichten.

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is erg belangrijk. U zal
belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding vinden. Lees
deze aandachtig door.
Deze veiligheidsberichten waarschuwen u voor potentieel letsel aan
uzelf of anderen. Elk veiligheidsbericht wordt gevolgd door een
waarschuwingssymbool.

1.2 Labels.
1.2.1 Labels met serienummer.

Het label met het serienummer bevindt zich rechts op de
versnellingsbak van de lier. Naast het serienummer, vindt u hier
ook de belangrijke specificaties van uw model.

1.2.2 Label geluidsbescherming.
(PCH1000/2000 slechts)

We raden u aan om
gehoorbescherming te dragen
wanneer u de machine gebruikt van
de Portable Capstan Pull WinchTM.

1.2.3 Label 'GEVAAR' touw.

Het label 'GEVAAR’ touw bevindt zich
bovenaan de lierbehuizing. Dit label
betekent: U mag ALLEEN het
dubbelgevlochten polyestertouw van
Portable Winch Co. gebruiken met
een diameter van 12-13 mm en met
een verborgen oogsplits en een
minimale breeksterkte van 3.150 kg.

1.2.4 Touw installatielabel.

Dit label is aangebracht op de
lierbehuizing en toont u hoe u het
touw op de Portable Capstan
Pulling/Lifting WinchTM moet
installeren.

1.2.5 Toerentalsticker overeenkomstig de trommeldiameter.
(PCH1000 slechts)

Alleen voor PCH1000 lieren.
Wanneer de 57 mm trommel is
geïnstalleerd, is de maximale
snelheid van de lier 12 meter per
minuut. Wanneer de 85 mm trommel
is geïnstalleerd, is de maximale
snelheid van de lier 18 meter per
minuut.

1.2.6 Veiligheidsinformatie.

DE MEESTE LIERSITUATIES BRENGEN POTENTIEEL GEVAAR!

GEZOND VERSTAND BIJ HET VERPLAATSEN VAN EEN LAST
IS DE SLEUTEL TOT VEILIG LIEREN.

BEDIEN DE LIER NOOIT ZONDER DE JUISTE TRAINING EN HET
JUISTE TOEZICHT. ONTHOUD DAT MENSELIJKE FOUTEN AAN

DE BASIS LIGGEN VAN DE MEESTE ONGEVALLEN. ZORG ERVOOR DAT ELKE PERSOON
DE JUISTE OPLEIDING HEEFT GEKREGEN VOOR HET BEDIENEN VAN DE LIER.

LAAT NOOIT IEMAND ZONDER TRAINING DE PORTABLE
CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM GEBRUIKEN. VERZEKER

U ERVAN DAT DE GEBRUIKER OP DE HOOGTE IS VAN DE VEILIGHEIDS- EN
GEBUIKSPROCEDURES EN DEZE HANDLEIDING EN DE
HONDAMOTORGEBUIKERSHANDLEIDING HEEFT GELEZEN. DE BEDIENER DIENT TE WETEN
HOE HIJ EEN HIJSAPPARAAT BEDIENT EN ZICH BEWUST TE ZIJN VAN ALLE PROBLEMEN
DIE GEPAARD KUNNEN GAAN MET DE BEDIENING VAN EEN HIJSAPPARAAT. HIJ DIENT
OOK OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DE PLAATSELIJKE REGELGEVINGEN.

MAAK UZELF VERTROUWD MET HET PRODUCT EN DE
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR HET WERKEN MET DE LIER.

INFORMEER ALLE GEBRUIKERS VAN DE
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN GEBRUIKSPROCEDURES.

LAAT GEEN KINDEREN DE PORTABLE CAPSTAN
PULLING/LIFTING WINCHTM GEBRUIKEN. HOUD KINDEREN

EN DIEREN OP AFSTAND VAN HET WERKGEBIED.

SYMBOOL BETEKENIS
U ZAL DODELIJK OF ZWAARGEWOND
RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET
OPVOLGT.
U KAN DODELIJK OF ZWAARGEWOND
RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET
OPVOLGT.

U KAN GEWOND RAKEN ALS U DEZE
INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

OOG- EN GEHOORBESCHERMING.
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NLOVERSCHRIJD HET NOMINALE HIJSVERMOGEN NOOIT
WANNEER U EEN LAST HIJST, ENKELE LIJN (250 KG OF 550

LB MET PCH1000/PCT1800 EN 450 KG OF 990 LB MET PCH2000).

OVERSCHRIJD HET, NEGEER NOOIT HET
TOUWGRIJPSYSTEEM WANNEER U EEN LAST HIJST.

GEBRUIK DE PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM NOOIT OM MENSEN OP TE TILLEN.

TIL NOOIT VOORWERPEN OP BOVEN MENSEN.

GEBRUIK DE PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM ALTIJD HORIZONTAAL EN GEBRUIK EEN KATROL

OF DE VERTICAAL TREKKENDE LIERSTEUN OM HET TOUW VERTICAAL TE TREKKEN.

PCH1000 - PCH2000  : DE UITLAATGASSEN BEVATTEN
GIFTIGE KOOLMONOXIDE. LAAT DE MOTOR NOOIT

DRAAIEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE ZONDER GOED VENTILATIE.

VERVANG VEILIGHEIDSLABELS DIE BESCHADIGD OF
ONLEESBAAR ZIJN OF DIE ONTBREKEN.

LEG NOOIT UW HANDEN OP DE LIERTROMMEL, HET
TOUWGRIJPSYSTEEM, DE KATROL VAN DE TOUWINGANG

OF IN DE BUURT VAN DE TOUWGELEIDER WANNEER DE MOTOR DRAAIT.

VERZEKER U ERVAN DAT UW KLEREN NIET VAST KOMEN TE
ZITTEN IN DE MOBIELE ONDERDELEN VAN DE LIER.

GEBRUIK VOOR DEZE LIER ALLEEN DUBBELGEVLOCHTEN
POLYESTERTOUW VAN PORTABLE WINCH CO. MET EEN

DIAMETER VAN 12 MM TOT 13 MM.

TREKT NOOIT ROLLENDE VOORWERPEN DIE BUITEN UW
CONTROLE KUNNEN ROLLEN.

PROBEER NOOIT OM LASTEN TE VERPLAATSEN DIE
VASTGEMAAKT ZIJN OF KLEM ZITTEN.

PROBEER DE LIER NIET TE VEEL MET HORTEN AAN EN UIT TE
SCHAKELEN (BV. TELKENS KORTE SCHOKKEN AAN DE

MOTOR GEVEN).

START DE VERPLAATSINGEN VAN DE LAST ALTIJD MET DE
LAAGST BESCHIKBARE SNELHEID. OP DEZE MANIER WORDT

HET TOUW AANGESPANNEN EN HANGT HET NIET LOS WANNEER DE LAST WORDT
VERPLAATST.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM LASTEN ZIJWAARTS TE
TREKKEN MET DE PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING

WINCHTM.

ONTHOUD DAT UW OPSTELLING SLECHTS ZO STERK IS ALS
DE ZWAKSTE SCHAKEL. DIT IS DE REDEN WAAROM HET HEEL

BELANGRIJK IS OM DE JUISTE ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN DIE PASSEN BIJ DE UIT TE
VOEREN VERPLAATSING. IN DIT GEVAL (HIJSEN), WORDT HET AANBEVOLEN OM EEN
VEILIGHEIDSFACTOR VAN 10 TOT 1 TE HEBBEN VOOR ALLE ACCESSOIRES.

2. Voor eerste gebruik.

2.1 Bij ontvangst van de lier.

Controleer de doos op zichtbare beschadigingen. In geval van
schade of ontbrekende onderdelen, informeer de vervoerder
onmiddellijk.

2.2 Benzine Hef- en kraftliftlier voor benzine.
(PCH1000 / PCH2000 slechts)

2.2.1 Motorolie.

Vul de Hondamotor met  SAE 10W-30, API SJ olie:
· PCH1000 : 250 ml
· PCH2000 : 580 ml
Voor speciaal gebruik of voorwaarden zoals extreem weer,
raadpleeg de Hondamotorgebruikershandleiding. Controleer het
oliepeil op een horizontale ondergrond. Het oliepeil zou tot de rand
van de opening moeten komen.

2.2.2 Benzine (petroleum).

Vul de benzinetank (petroleum) met LOODVRIJE
BENZINE. Gebruik geen mengsel van olie/benzine (petroleum); uw
PCH1000/PCH2000 Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM is
uitgerust met een 4-taktmotor. Gelieve de
Hondamotorgebruikershandleiding te raadplegen.

2.2.3 Motor opstarten.
Raadpleeg de Hondamotorgebruikershandleiding voor
opstartinstructies.

EERSTE GEBRUIK: LAAT DE MOTOR VIJF (5) MINUTEN STATIONAIR
LOPEN VOOR DE EERSTE KEER SLEPEN.

Zet de motor aan/uit schakelaar aan en uit.

Zorg ervoor dat u trekt aan de terugloopstarter in het verlengde van de
touwuitgang (onderstaande afbeelding, links). Indien u verticaal trekt
(onderstaande afbeelding, rechts), dan is het mogelijk dat de wrijving van
het touw op de plastic behuizing het touw en de behuizing beschadigt.

2.2.4 Vonkvanger.

In bepaalde gebieden, is het verboden benzinemotoren te gebruiken
zonder vonkvanger. Controleer de plaatselijke regelgeving. Een
optionele vonkvanger is beschikbaar bij dealers van Honda Power
Products.

1) Plaats de vonkvanger in de uitlaatpijp. Zorg ervoor dat de
openingen zich op de juiste hoogte bevinden;

2) Zet de metalen bout lichtjes vast met behulp van de juiste
schroevendraaier.

Raadpleeg de Hondamotorgebruikershandleiding voor
schoonmaakinstructies van de vonkvanger.

PCH1000 PCH2000

1

1 2

1 2

PCH1000

2

PCH2000
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NL2.2.5 Elektrische hijs- en treklier.
(PCT1800 slechts)

De lier moet op een geaard
stopcontact worden aangesloten.
Het gebruik van een elektrisch
verlengstuk kan leiden tot
vermogensverlies bij volledige
capaciteit. Zorg ervoor dat de
spanning en het type stroom zoals
aangegeven op het typeplaatje (zie
bijgevoegde afbeelding) in acht worden genomen. 115V-60hz
eenheden hebben 20 ampère nodig, terwijl 220V-50hz eenheden 10
ampère nodig hebben.

2.2.6 Werkcyclus.

De PCT1800 draagbare elektrische lier PCT1800 is ontworpen voor
intermitterend gebruik. De motorfabrikant adviseert een werkcyclus
van 25%. Voor een optimale levensduur van de motor wordt daarom
aanbevolen om vijftien (15) minuten per uur te gebruiken. Deze
gegevens zijn afhankelijk van de getrokken of geheven lasten. Lichte
lasten kunnen traploos worden getrokken of geheven zonder de
levensduur van de motor te beïnvloeden. Voortdurend gebruik is
minder schadelijk voor de motor dan frequente stops.

2.2.7 Liertrommel.

Uw Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM is uitgerust met de
liertrommel let een diameter:

● PCH1000 : Trommel 57 mm (2-1/4") diameter.
● PCH2000 : Trommel 108 mm (4-1/4") diameter.

Dit drumformaat is het enige dat gebruikt kan worden met de PCH2000.

● PCT1800 : Trommel 85 mm (3-3/8") diameter.

OPMERKING : De maximale trekkracht en hefcapaciteit verschillen
afhankelijk van de grootte van de gebruikte trommel. Zie paragraaf
5.5 Technische gegevens om de capaciteiten van de lieren bij elke
trommel te kennen. De PCH2000 kan slechts met één trommelmaat,
d.w.z. 108 mm in diameter, worden gebruikt.

3. Liergebruik.

DE MEESTE LIERSITUATIES BRENGEN POTENTIEEL GEVAAR!

3.1 Touwtype.

GEBRUIK VOOR DEZE LIER ENKEL LAGE-REK DUBBEL
GEVLOCHTEN POLYESTERTOUW VAN PORTABLE WINCH

CO. MET EEN DIAMETER VAN 12 OF 13 MM EN EEN MINIMALE BREEKSTERKTE VAN
3.150 KG. GELIEVE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VOOR GEBRUIK VAN EEN
ANDER TYPE TOUW VOOR DEZE LIER.

GEBRUIK GEEN 3-STRENGIG POLYPROPYLEEN GEEL TOUW!

● POLIPROPYLEEN EN POLYETHYLEEN TOUWEN ZIJN GEVAARLIJK BIJ LIEREN
DOOR HUN GROTE ELASTICITEIT EN LAGE SMELTPUNT.

● VERZEKER U ERVAN DAT HET TOUW NIET BESCHADIGD IS EN DAT HET
VOLDOENDE WEERSTAND BIEDT AAN DE TE TREKKEN LAST.

REKKEN = GEVAARLIJK!
● EEN UITGEREKT TOUW KAN TERUGVEREN EN SERIEUZE BRANDWONDEN

VEROORZAKEN ALS HET DOOR UW HAND GLIJDT.
● ALLE TOUWEN REKKEN: EEN LANG TOUW MEER DAN EEN KORT. HOU MEER U

TREKT, HOE MEER HET REKT.
● EEN GEREKT TOUW KAN DE LAST OOK VERPLAATSEN OP EEN

ONVOORSPELBARE EN GEVAARLIJKE MANIER.
● EEN GEREKT TOUW KAN TERUGVEREN EN UW HAND RICHTING DE LIER

BRENGEN MET ZWAAR LETSEL ALS GEVOLG. WIKKEL HET TOUW NOOIT OM UW
HAND.

DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

3.1.1 Touw gebruiken.

Gebruik het touw op de juiste manier; niet misbruiken of
overbelasten. Neem de aanbevolen gebruiksfactoren in acht voor
buigen en werklasten. Houd de touwen schoon en zorg dat niets
ergens tegenaan schuurt.
1) Werklasten zijn die lasten waar een touw aan onderworpen

wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Voor
hijsdoeleinden bevelen wij een minimale veiligheidsfactor aan
van 7 (ca. 15% van de minimale breeksterkte van het touw) als
het touw een gespleten eindpunt heeft. Voor een touw met een
paalsteekknoop bevelen wij een veiligheidsfactor aan van 10.

2) Elke scherpe buiging in een belast touw vermindert de sterkte
van het touw aanzienlijk en kan tot permanente schade en
storing leiden. Katrolschijfdiameters dienen 8 x de diameter van
het touw te zijn.

3) Het is bekend dat knopen de touwsterkte verminderen, maar het
is een gemakkelijke manier om het touw te bevestigen. Het
sterkteverlies is het resultaat van de scherpe buigingen in de
knopen. Als u een knoop moet gebruiken, gebruik dan de
paalsteekknoop of dubbele paalsteekknoop zoals beschreven in
sectie 3.1.3.

4) Houd het touw schoon en zo droog als mogelijk. Zandkorrels en
vuil hebben de neiging in het touw te dringen waardoor het snel
verslechtert. U kunt het touw wassen in de wasmachine en
ophangen om te drogen.

5) Berg het touw op in een hiervoor bestemde zak of emmer. Het
touw oprollen leidt tot kronkels en knopen.

6) Overbelasten heeft een plotselinge verandering in spanning tot
gevolg, van een ontspannen staat of lage belasting naar een
hoge belasting. Elke plotselinge last die de werklast met meer
dan 10% overschrijdt wordt gezien als een overbelasting. Hoe
verder een object valt, hoe groter de impact. Synthetische
vezels hebben een geheugen en behouden de effecten van een
overbelasting waardoor hun werking op een later tijdstip tot
storing kan leiden.

3.1.2 Touwinspectie en onderhoud.
INSPECTEER UW TOUW VISUEEL VOOR ELK GEBRUIK. ALS
HET ENIGE TEKENEN VAN VERSLECHTERING VERTOONT

(DOORGESNEDEN STRENGEN, BUITENSPORIGE SLIJTAGE), VERVANG HET.

ALS UW TOUW VUIL IS, WAS HET. VUILE TOUWEN
VERSLIJTEN SNELLER EN ZORGEN VOOR VROEGTIJDIGE

SLIJTAGE VAN DE ONDERDELEN DIE IN CONTACT KOMEN MET HET TOUW ZOALS DE
LIERTROMMEL EN DE TOUWGELEIDER.

Elk touw dat enige tijd is gebruikt zal de normale tekenen vertonen
van slijtage. Bepaalde kenmerken van een gebruikt touw zullen de
sterkte niet verminderen, maar andere doen dat wel. Hieronder staan
de omstandigheden die regelmatig moeten worden gecontroleerd.

Dubbel gevlochten touw bestaat uit een gevlochten buitenmantel om
een separaat gevlochten kern. De sterkte van het dubbel gevlochten
touw wordt verdeeld over de mantel en de kern. Schade aan de
mantel heeft meestal invloed op de kern en uiteindelijk op de sterkte
van het touw.

Touwinspectie vindt plaats door beide handen over het touw te laten
glijden en het in alle richtingen te draaien om alle kanten goed te
kunnen bekijken. Het is niet alleen een visueel proces, maar ook een
aanraakproces.

DRAAIEN:

Elke keer als u het touw over de liertrommel leidt, draait u het touw.
Afhankelijk van de lengte van het touw, en welk percentage van het
touw u gebruikt, eindigt u vroeger of later met een gedraaid touw dat
een verminderde capaciteit heeft omdat de strengen niet gelijk
geladen zijn. U kunt deze werking weer teniet doen door draaiende
bewegingen te maken met het touw in de richting van het uiteinde
om alle kronkels te verwijderen.
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Het is een goede gewoonte om het touw om te keren – beide
uiteinden te gebruiken. Dit helpt niet alleen bij het draaiprobleem, het
touw zal er ook gelijkmatiger door
verslijten.

GRIJZE KLEUR :

Dit is afkomstig van aluminiumresten
van de wrijving over de liertrommel. Uw
handen zullen vuil worden, maar het
touw wordt er niet door beschadigd.

DOORGENEDEN STRENGEN:

Elke streng bestaat uit een, twee of
meer groepen gedraaid garen.
Gevlochten touwen bestaan meestal uit
16, 24 of 32 strengen. Ze kunnen
worden doorgesneden door schuring
tegen scherpe randen of oppervlakken,
of door cyclische spanning slijtage.
Als er drie of meer naast elkaar liggende
strengen zijn doorgesneden, dient het
touw te worden vervangen.

VERMINDERD VOLUME:

Vanwege
schuring
en
cyclische
spanning
slijtage kan
het touw
smaller
worden.
Als het
volume van het touw met 50% is verminderd, dient het touw te worden
vervangen. Het gebruik van een touw met een diameter van 12 mm
komt ten einde als de cirkelomtrek van het touw 19 mm is. De
cirkelomtrek meten is eenvoudiger dan de diameter proberen te meten.

GESMOLTEN OF VERGLAASDE
VEZELS:

De wrijving van het touw over de
liertrommel genereert warmte. Als het
touw gedurende lange tijd aan een
hoge wrijvingswarmte wordt
blootgesteld – bijvoorbeeld als de
lading groter is dan de liercapaciteit –
kan het snel beschadigen.
Als het touw met elkaar versmolten, zichtbaar verkoolde of
gesmolten vezels, draden en/of strengen vertoont, uitzonderlijk stijf
is en blijft, ondanks buigen, dan dient het touw te worden vervangen.

VERKLEURING/VERSLECHTERING:

Chemische verontreiniging kan met elkaar versmolten en broze
vezels tot gevolg hebben, en stijfheid. Vervang het touw.

INCONSISTENTE DIAMETER:
Door overbelasting of gebroken interne
strengen kunnen platte delen of bulten
ontstaan in het touw. Vervang het touw.

ALS U TWIJFELS HEEFT
OVER DE CONDITIE

VAN HET TOUW – VERVANG HET TOUW!

3.1.3 Aanbevelingen.

3.1.3.1 Trekken.

Om lasten te trekken, dient u de last aan het eind van het touw vast
te maken. Zelfs een simpele knoop kan
de klus klaren, wij raden een haak met
een paalsteek knoop aan (afbeelding 1
hier rechts) omdat deze makkelijk los-
geknoopt kan worden als u de haak
moet vervangen. Bovendien, behoudt
deze ongeveer 70% van de capaciteit
van het touw waar andere knopen dit
met meer dan 50% verminderen.

Beter zelfs, de dubbele paalsteek knoop (onderstaande afbeelding
2) behoudt ongeveer 75% van de capaciteit van uw touw.

3.2 Hijsen - Touw met verborgen oogsplits.

Om lasten te hijsen, dient u net zoals bij
het trekken de last aan het eind van het
touw vast te maken. Zelfs indien u denkt
dat u hiervoor een paalsteekknoop kunt
gebruiken, raden we u toch TEN
STERKSTE aan om gebruik te maken
van het touw van Portable Winch Co.
met een verborgen oogsplits (zie
afbeelding). Touw en hardware (haak, karabijnhaak, schakel)
moeten voorzien zijn van een veiligheidsfactor in lijn met de last.

OPMERKING: Gelieve voor de veiligheidsvoorschriften in uw gebied
contact op te nemen met de plaatselijke overheidsinstanties.

3.3 Lierankers.

OPTION 1 : De lier is verankerd aan een vast punt met behulp van
een polyesterstrop of met optionele verankeringapparaten en het touw
zit vast aan het object dat u wilt verplaatsen. De last beweegt naar
de lier als u aan het touw trekt.

OPTION 2 : Soms kan de lier worden verankerd aan het object dat
u wilt verplaatsen en wordt het touw bevestigd aan een vast object.
De lier en het te verplaatsen object worden dan naar het
touwverankeringspunt getrokken. Deze methode is nuttig wanneer u
de lading moet geleiden tijdens het bedienen van de lier. Uw lier wordt
geleverd met een 2 meter lange polyester lier. Om de lier te
verankeren, gaat u met de strop om het ankerpunt heen. Steek elk
uiteinde van de strop in elk van de twee veiligheidshaken aan de
achterkant van de lier (fig. 1).

1

2

1
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Plaats de lier op één lijn met de last. Als de lier onder spanning staat,
zal deze proberen zich op één lijn te plaatsen met de last. De wrijving
van de strop op het ankerpunt kan een juiste uitlijning tegengaan. In
dat geval, laat de spanning op het touw vieren en plaats de strop op
het ankerpunt zo dat de spanning gelijkmatig is verdeeld over beide
ankerhaken van de lier.

DOE DIT NIET !
ALS U DE LIER VERANKERT, ZORG ER DAN VOOR DAT U

GEEN VOLLEDIGE OMWIKKELING OM HET ANKERPUNT MAAKT (AFBEELDING 2 ).
DEZE OPSTELLING ZAL EEN GOEDE UITLIJNING VAN DE LIER EN DE LAST TEGENGAAN
EN ZAL ONGELIJKE SPANNING OP DE ANKERHAKEN VAN DE LIER ZETTEN.

VERMIJD HET PLAATSEN VAN DE STROP OP SCHERPE
RANDEN DIE DEZE KUNNEN BESCHADIGEN. ONGEACHT

OF U EEN ZUIL, EEN BOOM OF EEN STRONK GEBRUIKT, PLAATS DE STROP ALTIJD
DICHTBIJ DE ANKERBASIS.

HET GEBRUIK VAN EEN STRONK ALS ANKERPUNT BETEKENT
EXTRA AANDACHT SCHENKEN AAN DE STROP ZODAT DEZE

ER NIET OVERHEEN GLIJDT.

VERZEKER U ERVAN DAT HET ANKERPUNT STERK GENOEG
IS OM DE TREKKRACHT TE WEERSTAAN ZONDER TE BREKEN

OF TE BESCHADIGEN.

Een complete lijn van accessoires is beschikbaar. Kijk eens op
www.portablewinch.com www.portablewinch.com

3.4 Oil systeem (Oil AlertMD)
(PCH1000 / PCH2000 slechts)

De GHX-50 / GX160UT2-QX2 Hondamotor is uitgerust met een Oil
AlertTM systeem dat automatisch de ontsteking afbreekt wanneer het
oliepeil onder een veiligheidsniveau valt. Het Oil AlertTM systeem
schakelt ook de ontsteking uit wanneer de lier wordt gebruikt onder
een hoek groter dan 20 graden (± 4 graden). Zorg ervoor dat uw
opstelling de lier op een relatief horizontaal niveau houdt tijdens het
lieren en bij stationair gebruik.

3.5 Het touw installeren.

1) Afbeelding 1: Open het
touwgrijpsysteem (A) en zet op zijn
plaats met de veerpen (B);

2) Start de motor en laat deze
stationair lopen voor 30 seconden
om op te warmen.
(PCH1000/2000);

3) Afbeelding 2: Leg het touw
OVER de touwhouder en de
katrol van de touwingang (A)
en ONDER DE TROMMEL.
Wikkel het touw vervolgens
2-6 keer rond de trommel (B)
(volgens de tabellen met
betrekking tot het hijsen van
lasten van sectie 3.6.1.2);

4) Afbeelding 3: Plaats het
touw in het
touwgrijpsysteemtoestel
door de nokhefboom met
veerretour naar boven te
trekken (A). Op deze manier
heeft u voldoende ruimte om
het touw in te brengen.

5) Afbeelding 4: Zorg ervoor dat
het touw over de knop van
roestvrijstaal heen gaat (A).
Duw vervolgens de nok met
veerretour terug tegen het
touw dat automatisch een last
kan vasthouden indien het
uiteinde van het touw wordt
losgelaten (B).

6) Afbeelding 5: Wanneer u aan
het touw (A) trekt, wordt de
gashendel geactiveerd en
wordt de last verplaatst.
BELANGRIJK: U dient het
touw HORIZONTAAL te
trekken om de last te kunnen
verplaatsen. Indien u de
verplaatsing wilt stoppen, trek
dan niet meer aan het touw (B).

7) Sta ongeveer 1 m van de lier af en trek voorzichtig en horizontaal
aan het touw om de speling op te vangen totdat u de spanning
voelt opbouwen op het touw;

8) Kijk naar uw opstelling en zorg ervoor dat het lieranker en de
katrol van de touwingang zijn uitgelijnd met het touw;

9) Controleer dat het touw niet tegen objecten aanstuurt op zijn pad;

10) Wanneer u aan het touw trekt, gaat de gashendel omhoog en
kan het lieren beginnen.
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3.6 Een last verplaatsen.

De grote verscheidenheid van voorkomende situaties bij het lieren
verhindert ons om specifieke instructies te geven; echter moet u de
volgende punten in acht nemen :

GEZOND VERSTAND BIJ HET VERPLAATSEN VAN EEN LAST
IS DE SLEUTEL TOT VEILIG LIEREN.

IINSTALLEER HET TOUW OP ZO’N MANIER DAT HET NIET
TEGEN ANDERE OBJECTEN OF EEN HINDERNIS AANWRIJFT.

OVER HET ALGEMEEN, ALS HET TOUW DE GROND RAAKT,
IS UW INSTALLATIE INCORRECT.

LEG NOOIT UW HANDEN OP DE LIERTROMMEL, HET
TOUWGRIJPSYSTEEM, DE TOUWGELEIDER OF DE KATROL

VAN DE TOUWINGANG TERWIJL DE MOTOR DRAAIT.

KIJK NAAR UW OPSTELLING EN ZORG ERVOOR DAT DE
LIERANKERS EN DE KATROL VAN DE TOUWINGANG ZIJN

UITGELIJND MET HET.

TIJDENS HET LIEREN, PLAATS UZELF OP AFSTAND VAN DE
LIER OM ZOWEL DE LIER EN DE LAST TE ZIEN. TREK

HORIZONTAAL AAN HET TOUW. DE SPANNING DU U UITOEFENT OP HET TOUW HOUDT
DE LIER OP NIVEAU. GEBRUIK DE LIER NIET WANNEER DEZE GEKANTELD IS. ANDERS
WORDT DE OIL ALERT™ GEACTIVEERD (ZIE SECTIE 3.4).

WIKKEL HET TOUW NIET OM UW HANDEN OF LICHAAM!
PAS OOK OP VOOR HET OPHOPENDE TOUW NAAST U;

ZORG ERVOOR DAT UW VOETEN HIER NIET IN VERSTRIKT RAKEN.

KIJK ZORGVULDIG NAAR DE LIERTROMMEL TIJDENS DE
HANDELING EN ZORG ERVOOR DAT HET TOUW ZICH NIET

KRUIST. ALS DIT GEBEURT, LAAT DE SPANNING VIEREN OP HET TOUW EN STOP DE
MOTOR TIJDENS HET ONDOEN VAN DE KRUISING.

TREK NIET EEN LAST RECHTSTREEKS NAAR DE LIER OP EEN
NEERWAARTSE HELLING AANGEZIEN DEZE KAN GAAN

GLIJDEN ZONDER DAT U DIT KAN STOPPEN. IN DEZE SITUATIE, GEBRUIK EEN KATROL
AAN DE VOET VAN DE HELLING EN PLAATS DE LIER UIT DE BAAN VAN DE LAST.

LEG NOOIT UW HANDEN OP DE LIERTROMMEL, HET
TOUWGRIJPSYSTEEM, DE TOUWGELEIDER OF DE KATROL

VAN DE TOUWINGANG TERWIJL DE MOTOR DRAAIT.

3.6.1 Hijsen.

3.6.1.1 Communicaties.

Indien u gebruikt maakt van een signaalgever, dan dient deze tijdens
alle lierbewegingen voortdurend te communiceren met de gebruiker.
Als de communicatie op welk moment ook wordt onderbroken of niet
begrepen, dan dient de gebruiker met alle lierbewegingen te stoppen
tot de communicatie is hersteld.

Alvorens signalen te geven met betrekking tot de werking van een
lier, dient elke signaalgever bekwaam te zijn in het volgende :

1) Basisbegrip van lierbediening;
2) Standaard hieronder beschreven handsignalen als daarvan
 gebruik wordt gemaakt;
3) Standaard hieronder beschreven stemsignalen als daarvan
 gebruik wordt gemaakt.

Standaard handsignalen zijn:

HIJSEN : De onderarm in
verticale positie, de wijsvinger
omhoog wijzend en dan de
hand bewegen in een kleine,
horizontale cirkel.

LANGZAAM BEWEGEN :
Geef met de ene hand om het even
welk bewegingssignaal en houdt
de andere hand stil boven de hand
die het signaal geeft. (Dit
voorbeeld duidt op langzaam
ophijsen).

NEERLATEN : Met de arm naar
beneden gestrekt, wijsvinger
omlaag wijzend en dan de hand
bewegen in een kleine, horizontale
cirkel.

STOP : De arm uitgestrekt, palm omlaag en dan de arm horizontaal
naar voren en naar achteren bewegen.

NOODSTOP : Beide armen uitgestrekt, de palmen omlaag en dan
beide armen horizontaal naar voren en naar achteren bewegen.

Indien men met stemsignalen wil werken, zullen de gebruiker en de
signaalgever een afspraak moet maken over standaard
stemsignalen alvorens aan de hijswerkzaamheden te beginnen.

Als er speciale signalen vereist zijn, dan zullen deze vooraf worden
overeengekomen door de liergebruiker en de signaalgever. Deze
signalen dienen niet in conflict te zijn met de standaard signalen.

3.6.1.2 Tabellen met betrekking tot het hijsen van lasten.

VOORDAT U EEN LAST PROBEERT OP TE HIJSEN, IS HET
UITERST BELANGRIJK DAT U BIJ BENADERING HET GEWICHT

VAN DE LAST KENT.

Wanneer u een last hijst, dient u zich bewust te zijn van het
minimumaantal omwikkelingen op de liertrommel dat nodig is om de
last te verplaatsen. Onderaan is een tabel in overeenstemming met
de liertrommel. Met behulp van deze tabellen kunt u een idee krijgen
van het aantal omwikkelingen dat u nodig heeft om een last op te
hijsen en neer te laten.

De wrijving op de liertrommel hangt af van de grootte van de trommel,
het aantal omwikkelingen en het gewicht van de last. Met teveel
omwikkelingen wordt het bijvoorbeeld moeilijk om een last neer te
laten.
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NLHefkaart van de PCH1000 voorzien van een 57 mm trommel (2-1/4'')
of een PCT1800 uitgerust met een 85 mm trommel. (3-3/8'').

Hefkaart van de PCH1000 voorzien van een 85 mm trommel (3-3/8'')

Hefkaart van de PCH1000 voorzien van een 108 mm trommel (4-1/2'').

3.6.1.3 Hijsprocedures.

DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

Om een last te hijsen, dient u te beslissen welke
verankeringsaccessoires u zult gebruiken. Zie onze website
www.portablewinch.com voor het volledige gamma ankers dat
beschikbaar is.

ONTHOUD DAT UW OPSTELLING SLECHTS ZO STERK IS ALS
DE ZWAKSTE SCHAKEL. DIT IS DE REDEN WAAROM HET

HEEL BELANGRIJK IS OM DE JUISTE ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN DIE PASSEN BIJ DE
UIT TE VOEREN VERPLAATSING. IN DIT GEVAL (HIJSEN), WORDT HET AANBEVOLEN
OM EEN VEILIGHEIDSFACTOR VAN 10 TOT 1 TE HEBBEN VOOR ALLE ACCESSOIRES.

Raadpleeg de tabel in sectie 3.6.1.2 Tabel met betrekking tot het
Hijsen van Lasten voor het aantal te gebruiken touwomwikkelingen.

3.6.2 Een last neerlaten.

DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

UW PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM IS
UITGERUST MET EEN TOUWGRIJPSYSTEEM. DIT SYSTEEM IS

NIET ONTWORPEN OM SNEL BEWEGENDE LASTEN TE STOPPEN; HET TOUW EN/OF
HET TOUWGRIJPSYSTEEM KAN BESCHADIGD WORDEN WANNEER HET PLOTS WORDT
BELAST, WAARDOOR HET NIET MEER FUNCTIONEERT. DIT KAN CATASTROFALE
GEVOLGEN HEBBEN.

WIKKEL HET TOUW NIET OM UW HANDEN OF LICHAAM!
PAS OOK OP VOOR HET OPHOPENDE TOUW NAAST U;

ZORG ERVOOR DAT UW VOETEN HIER NIET IN VERSTRIKT RAKEN.

DE PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM IS NIET ONTWORPEN OM ZWARE

LASTEN OVER LANGE AFSTANDEN TE LATEN.

ZAKKEN. WRIJVING VAN HET TOUW OP DE LIERTROMMEL VEROORZAAKT HITTE
WAARDOOR HET TOUW SNEL VERSLIJT OF ZELFS KAN SMELTEN. HET WORDT
AANGERADEN OM ENKELE TESTS UIT TE VOEREN OM TE EXPERIMENTEREN MET DE
WRIJVING. U KAN OOK TAKELBLOKKEN OP DE LAST GEBRUIKEN OM DE WRIJVING
OP DE TROMMEL TE VERMINDEREN.

NADAT U DE LAST HEEFT LATEN ZAKKEN, DIENT U ELKE KEER
DE STAAT VAN HET TOUW TE CONTROLEREN.

OVERSCHRIJD NOOIT HET NOMINALE HIJSVERMOGEN ZIE
PUNT 5.5 TECHNISCHE GEGEVENS.

NEGEER NOOIT HET TOUWGRIJPSYSTEEM.

ZORG DAT HET SYSTEEM NOOIT PLOTS WORDT OVERBELAST.

PAS OP VOOR VERSTRIKKINGEN WANNEER U DE LAST LAAT
ZAKKEN. INDIEN HET TOUW VERSTRIKT RAAKT, TREK DAN

AAN HET TOUW TERWIJL DE MOTOR DRAAIT TOTDAT HET TOUW ONTWARD IS.

RAAK DE LIERTROMMEL NIET AAN DIRECT NA GEBRUIK
AANGEZIEN DEZE HEET ZAL WORDEN EN DE BLOTE HUID

ZAL VERBRANDEN.

Wanneer u met de Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM werkt en
het hijsen stopzet, dan wordt het touwgrijpsysteem geactiveerd. Dit
systeem houdt de last op zijn plaats en zorgt ervoor dat het touw
gespannen blijft. Volg de volgende stappen om het touw te laten
vieren:

1) Afbeelding 1 (A): Trek horizontaal (en zachtjes) aan het
 trektouw om de gashendel te activeren. Hierdoor verdwijnt
 de spanning die het touwgrijpsysteem op het trektouw uitoefent;

2) Afbeelding 1 (B): Trek zachtjes aan de rubberen hendel van
 het touw bevestigd aan het touwgrijpsysteem; dit deactiveert
 het systeem.

SCHAKEL HET TOUWGRIJPSYSTEEM NIET VOLLEDIG UIT; BIJ
EEN NOODGEVAL KUNT U SIMPELWEG DE RUBBEREN

HENDEL LOSLATEN EN HET SYSTEEM ZAL OPNIEUW OPSTARTEN.

LAAT HET TREKKENDE TOUW NOOIT PLOTS VIEREN INDIEN
ER EEN LAST AAN HANGT.

3) Afbeelding 2 (A): Laat het trekkende touw langzaam
uitvieren (duw het richting de lier indien noodzakelijk - deze
situatie kan zich voordoen indien u vier touwomwikkelingen
(of meer) op de trommel heeft en een lichte last) terwijl u het
touwgrijpsysteem een beetje openhoudt.

4) Afbeelding 2 (B): Laat de spanning op de rubberen hendel
vieren zodat het touwgrijpsysteem terug geactiveerd wordt.
U kunt nu het trekkende touw loslaten en het verder grijpen.

5) Herhaal stap 1 tot 4 totdat de last zich in de gewenste positie
bevindt of volledig neergelaten is.

6) Laat de rubberen hendel los wanneer de last zich in de
gewenste positie bevindt zodat het systeem terug
geactiveerd wordt (indien gewenst).

7) Zet de motor indien nodig uit met de aan-uitschakelaar.

Aantal
omwikkelin
gen op de
liertrommel

Gewicht
Kilogram Pond

Van Tot Van Tot

1 Gebruik nooit minder dan 1
omwikkelingen op de trommel

2 1 kg 80 kg 2 lb 176 lb
3 81 kg 170 kg 177 lb 374 lb
4 171 kg 250 kg 375 lb 550 lb

Aantal
omwikkelin
gen op de
liertrommel

Gewicht
Kilogram Pond

Van Tot Van Tot

1 Gebruik nooit minder dan 1
omwikkelingen op de trommel

2 1 kg 80 kg 2 lb 176 lb
3 81 kg 175 kg 177 lb 385 lb

Aantal
omwikkelin
gen op de
liertrommel

Gewicht
Kilogram Pond

Van Tot Van Tot

LESS DAN 4 Gebruik nooit minder dan 4
omwikkelingen op de trommel

4 1 kg 50 kg 2 lb 110 lb
5 50 kg 300 kg 110 lb 660 lb
6 300 kg 450 kg 660 lb 990 lb

21
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NL3.6.2.1 Het touw terug omlaag sturen.

Nadat u voorwerpen omhoog heeft gehesen, wilt u waarschijnlijk het
trouw terug omlaag sturen. Aangezien de lier geen achteruitfunctie
heeft en er mogelijk wrijving kan ontstaan, dient u simpelweg het
touwgrijpsysteem uit te schakelen, het touw uit de liertrommel te
verwijderen om wrijving te vermijden en het touw terug neer te laten.
Indien het touw niet omlaag komt, moet u mogelijk een klein touw aan
het touw bevestigen (voorafgaand aan het hijsen) om het touw terug
omlaag te kunnen trekken.

3.6.2.2 Trekken.

Om een last te trekken volgt u de stappen zoals beschreven in sectie
3.5 Wanneer u echter een last over de grond trekt en er geen risico
op vallen of terugrollen bestaat, dan is het beter dat u het
touwgrijpsysteem uitschakelt. Indien u het touwgrijpsysteem niet
uitschakelt en de last vast komt te zitten, dan wordt het moeilijk om
speling te krijgen op het touw aangezien het touw reeds maximaal
zal zijn uitgestrekt en ondervindt u mogelijk moeilijkheden bij het
uitschakelen van het touwgrijpsysteem.
Indien u de lier zonder het touwgrijpsysteem gebruikt, dan kunt u de
spanning loslaten en gebruik maken van de elasticiteit van het touw
om opnieuw te beginnen trekken en de motor zijn maximum revolutie
(RPM) te laten bereiken.

INDIEN HET RISICO BESTAAT DAT DE LAST OMLAAG VALT
OF TERUG ROLT, SCHAKEL DAN HET TOUWGRIJPSYSTEEM

NIET VOLLEDIG UIT.

3.6.2.3 Het touwgrijpsysteem uit te schakelen.

Om het touwgrijpsysteem uit te schakelen, opent u de nok met
veerretour naar boven toe en laat u deze rusten op het kader van het
touwgrijpsysteem (Afbeelding 1, A). Om het touwgrijpsysteem terug
aan te zetten, opent u de nok opnieuw en trekt u deze terug in de
richting van het trekkende touw (Afbeelding 2, a).

3.6.2.4 De spanning vieren.

DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

REKKEN = GEVAARLIJK!

WIKKEL HET TOUW NIET OM UW HANDEN OF LICHAAM!
PAS OOK OP VOOR HET OPHOPENDE TOUW NAAST U;

ZORG ERVOOR DAT UW VOETEN HIER NIET IN VERSTRIKT RAKEN.

3.6.2.5 Wanneer u trekt terwijl het touwgrijpsysteem
geactiveerd is.

Indien het touwgrijpsysteem is ingeschakeld wanneer u werkt met de
Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM en het trekken wordt
stopgezet, dan wordt het touwgrijpsysteem geactiveerd. Dit systeem
oefent druk uit op het touw en houdt het onder spanning. Om het touw
te laten vieren, volgt u stappen 1 tot 7 van sectie, 3.6.2

3.6.2.6 Wanneer u trekt terwijl het touwgrijpsysteem
uitgeschakeld is.

Indien het touwgrijpsysteem van de Portable Capstan Pulling/Lifting
WinchTM niet wordt gebruikt en u stopt met trekken, dan dient u de
spanning geleidelijk los te laten om de lier zachtjes op de grond te
kunnen zetten.

3.6.2.7 Noodstopschakelaar.
(PCH2000 uitsluitend)

De PCH2000 is uitgerust met een noodstopschakelaar. Deze werkt
op dezelfde wijze als de aan-uitschakelaar maar is eenvoudiger te
bereiken en te gebruiken in onverwachte situaties. Indien u op de
noodstopschakelaar drukt, dan wordt de ontsteking van de motor
automatisch afgebroken en blijft de schakelaar geblokkeerd. Om de
schakelaar uit te zetten, draait u de knop in de richting van de pijltjes.
4. Inspection

Deze sectie is van toepassing op lieren die gebruikt worden voor
hijsen. De term inspectie houdt in dat elke kleine reparatie,
aanspanning, onderdeelvervanging, reiniging, aanpassing, enz. die
tijdens de inspectieprocedure kan worden uitgevoerd, ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De onderstaande procedures zijn bedoeld als handleiding voor de
eindgebruiker ter naleving van de ASME/ANSI Norm B30.7-201 en
ISO-norm 14492-1:2006. Het kan zijn dat de plaatselijke overheid
andere, periodieke testprocedures vereist.

4.1 Eerste inspectie en test.

Wanneer de nieuwe of in de fabriek gereviseerde lier voor het eerst
in gebruik wordt genomen, dient het volgende plaats te vinden :

4.1.1 Motor.
(PCH1000 / PCH2000 slechts)

1) Controleer het oliepeil (zie Honda eigenaarshandleiding);
2) Controleer het luchtfilter (zie Honda eigenaarshandleiding);
3) Controleer het brandstofniveau (zie Honda eigenaarshandleiding);
4) Test de AAN/UIT schakelaar door de motor te starten met de
 schakelaar op aan, en deze daarna weer uit te schakelen. Lukt dit
 niet, zet de motor dan af door de choke te sluiten;
5) Test de noodstopschakelaar door de motor te starten met de
 schakelaar aan en door nadien op de noodschakelaar te drukken
 om de motor af te zetten. Lukt dit niet, zet de motor dan af met de

aan-uitschakelaar (PCH2000).

4.1.2 Lierbediening.

4.1.2.1 Test afstelling gashendel.

Zonder touw op de trommel:
1) Trek de plaat aan en bevestig dat het maximale verloop
 bereikt is (afbeelding 1, A);
2) Zie dat de trommel roteert bij volgas;
3) Vier de spanning op de plaat en bevestig dat het minimale
 verloop is bereikt door veerteruggang (afbeelding 1, B);
4) Zie dat de trommel niet roteert als de motor stationair draait;
5) Als er iets aangepast moet worden, voer deze
 aanpassingen uit en test opnieuw.
6) Wees alert op ongebruikelijke geluiden.
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NL4.1.2.2 Touwgrijpsysteem.

1) Met het touwgrijpsysteem (rem) ingeschakeld: Bevestig de
 lier aan een geschikt anker en maakt het touw op enige
 afstand vast aan een vast punt dat zich recht voor de lier
 bevindt (zie onderstaande afbeelding);
2) Trek het touw aan tot het onder spanning staat en laat het
 dan los;
3) Zie dat de spanning wordt behouden door het
 touwgrijpsysteem.
4) Om deze spanning vrij te geven, volgt u de stappen 1 tot
 en met 7 in paragraaf 3.6.2. Laat de belasting zakken.

4.1.2.3 Test lierverankering.

1) Met het touwgrijpsysteem (rem) uitgeschakeld (zie sectie
3.6.2.3) : Test het anker door twee keer de maximale
trekkracht van de lier uit te oefenen met behulp van een blok
bevestigd aan een vast punt en met het uiteinde van het
touw vastgemaakt aan het ankerpunt (zie onderstaande
afbeelding).

VERANKER HET TOUW NIET TERUG AAN DE LIER.

2) Als het anker beweegt of enig teken geeft van mogelijke
beweging, zoek dan een nieuw ankerpunt en voert de test
opnieuw uit.

3) BELANGRIJK: Documenteer deze eerste inspectie als de
eerste Periodieke Inspectie in the log aan het eind van dit
document.

4.2 Dagelijkse inspectie en test.

Dit moet elke dag plaatsvinden (hier hoeft geen registratie van te
worden bijgehouden):

1) Inspecteer het
 touwgrijpsysteem (zie
 afbeelding) op enig
 teken van slijtage of
 loszittende onderdelen.

2) Controleer de motorolie
 en het luchtfilter.

3) Zonder last, test het
 liercontrolemechanisme
 door aan het uiteinde
 van het touw te
 trekken.

a. Zie dat de gashendel naar het maximum stijgt en dat de
 trommel normaal draait;

b. Wees alert op abnormale geluiden;

c. Vier de spanning op het touw en zie dat de
 gashendel door de veerteruggang weer naar stationair
 gaat en dat de trommel dan ophoudt met draaien.

d. PCT1800 : Als de lier niet werkt, controleer dan de
 stroombron. Zorg ervoor dat de gebruikte spanning en/of
 frequentie voldoende is. Koppel de draad los van het
 stopcontact en verwijder het deksel van het
 bedieningskastje. Zorg ervoor dat er geen niet- aangesloten
 draden, slecht aangesloten relais of  schroeven zijn die niet
 goed kunnen worden ingeschroefd. Als het apparaat na deze
 controles nog steeds niet werkt, neem dan contact op met
 een gekwalificeerde elektricien of uw dealer.

VOORDAT U DE PCT1800 INSPECTEERT OF REPARATIES
AAN DE PCT1800 UITVOERT, MOET U EERST DE STEKKER UIT

HET STOPCONTACT HALEN.

4) PCH1000 / PCH2000: Test de werking van de aan/uit schakelaar.

5) PCH2000: Test de werking van de aan/uitschakelaar.

6) Controleer of de katrol van de touwingang (messing katrol)
 vrij ronddraait; zo niet, reinigen en smeren. Vervang de
 katrol als er vlakke plekken op zitten.

7) Inspecteer het touw op buitensporige slijtage, schade of
 vervorming (zie touwinspectie en onderhoud sectie 3.1.2).

8) Inspecteer de verankeringsstroppen op insnijdingen en slijtage.

9) Als u een nieuw ankerpunt gebruikt (ga naar de sectie 4.1.2.3).

4.3 Frequente inspectie (elke 25 bedrijfsuren).

Dit moet na elke 25 bedrijfsuren plaatsvinden (hier hoeft geen
registratie van te worden bijgehouden):

1) Inspecteer het controlemechanisme op enig teken van slijtage
 of losse onderdelen.

2) PCH1000 / PCH2000: Reinig het luchtfilter van de motor. Doe
 dit vaker bij werken in een stoffige omgeving.

3) PCH1000 / PCH2000: Vervang de motorolie.

4) Zonder last, test het liercontrolemechanisme door aan het
 uiteinde van het touw te trekken.

a. Zie dat de gashendel naar het maximum stijgt en dat de
 trommel normaal draait;

b. Wees alert op abnormale geluiden;

c. Vier de spanning op het touw en zie dat de gashendel door de
 veerteruggang weer naar stationair gaat en dat de trommel dan
 ophoudt met draaien.

5) PCH1000 / PCH2000: Test de werking van de aan/uit schakelaar.

6) PCH2000: Test de werking van de aan/uitschakelaar.

7) Inspecteer het touw op buitensporige slijtage, schade of
 vervorming (zie touwinspectie en onderhoud sectie 3.1.2).

8) Inspecteer alle touw- en andere bevestigingen (haken, sluitingen,
 karabijnhaken, enz.). Wees alert op scheuren, sporen van
 overbelasting, vervorming, corrosie, putvorming,  hekfunctionaliteit,
 enz. Aarzel niet bij twijfel het bewuste  onderdeel te vervangen.

9) Controleer of de waarschuwings- en instructielabels wellicht
 beschadigd zijn.

10) Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding aanwezig en leesbaar is.

11) Controleer op lekkages rondom de versnellingsbak. Zodra u
 deze aantreft, verifieer het oliepeil van de versnellingsbak.
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NL12) Verwijder de liertrommel en reinig de as en plekken nabij de
 olieafdichting van enig vuil dat zich hier kan hebben verzameld.
 Breng wat olie aan op de as alvorens alles weer te monteren.
13) Bij twijfel dient een gekwalificeerde persoon te bepalen of er
 verdere reparaties vereist zijn, of dat het apparaat uit dienst
 moet worden genomen; met als alternatief de apparatuur naar
 een bevoegd Portable Winch servicecentrum te sturen en hen
 de conditie te laten beoordelen.
4.4 Periodieke inspectie (elke 100 bedrijfsuren).

4.4.1 Versnellingsbak.

1) Wees alert op lekkages. Zodra u deze aantreft, controleer het
 oliepeil van de versnellingsbak.
2) Wees alert op losse schroeven of bouten en let in het bijzonder
 op de bout en borgmoer van de veiligheidshaken. Er dient op
 de bout voorbij de borgmoer minstens één draad zichtbaar te zijn.
3) Inspecteer de ankerhaken op scheuren en vervorming.

Controleer of de veiligheidsklemmen nog steeds goed hun werk doen.
4) Controleer de eindspeling door aan de liertrommel te wrikken.
 Een beetje beweging is normaal, meer dan 0,5 mm kan
 aangeven dat de sluitschroef van de trommel los zit of dat de
 ring beschadigd is.
5) Controleer de spiebaan van de trommel door de trommel heen
 en weer te draaien. Een beetje beweging is acceptabel en
 geeft een juiste versnellingsspeling. Veel meer beweging kan
 slijtage aangeven van de spiebaan; zo ja, verwijder de
 eindschroef en voer een inspectie uit.
6) Controleer of de katrol van de touwingang (messing katrol) vrij
 ronddraait; zo niet, reinigen en smeren. Vervang de katrol als
 er vlakke plekken op zitten.
7) Touwgrijpsysteem: Controleer of de plaat vrij ronddraait en dat
 de spievlakken niet buitensporig zijn versleten. Controleer of
 de spiebout stevig is vastgedraaid.
8) Controleer het gietstuk op scheuren, vooral bij de verankering.
9) Verwijder de motor van de versnellingsbak door 6 bouten te
 verwijderen (zie afbeelding hieronder).
a. Inspecteer de koppelingsrotor (motorzijde) op:

i. Scheuren;
 ii. Losse schroeven;
 iii. Ongelijkmatige slijtage of andere schade.
b. Inspecteer de koppelingstrommel (versnellingsbakzijde) op:

i. Slijtage: minimale dikte; 2 mm (0.080");
ii. Vastheid: geen opvallende axiale beweging;
iii. Staat van de lager: draait gelijkmatig en soepel met de hand.

4.4.2 Motor.
(PCH1000 / PCH2000 slechts)

1) Reinigen/afstellen bougie;
2) Controleren/afstellen stationaire snelheid;
3) Controleren/afstellen klepspeling;
4) Reinigen brandstoftank en filter;
5) Reinigen vonkvanger indien aanwezig.
a. OPMERKING: Het onderhoud van deze onderdelen dient in
 handen te zijn van uw Honda onderhouds-dealer, tenzij u over
 het juiste gereedschap beschikt en mechanisch onderlegd
 bent. Verwijs naar de Honda werkplaatshandleiding voor
 onderhoudsprocedures.
4.5 Algemene lierconditie.
Beoordeel de algehele lierconditie op een duidelijke manier, zoals
Uitstekend, Goed, Behoeft reparatie, Vereiste verdere evaluatie, enz.

4.6 Onregelmatig gebruikte lieren.

1) Een lier die meer dan een maand niet is
gebruikt, maar minder dan zes maanden, zal vóór

 ingebruikname een Frequente Inspectie ondergaan.
2) Een lier die meer dan zes maanden niet is gebruikt, zal
 vóór ingebruikname een Periodieke Inspectie ondergaan.
5. Aanvullende informatie.
5.1 Accessoires.
Een complete lijn van accessoires is beschikbaar. Surf naar
www.portablewinch.com voor meer informatie.
5.2 Garantie.
Producten van Portable Winch Co. hebben garantie op
materiaalfouten en vakmanschap terwijl eigendom van de
''oorspronkelijke koper''. De ''oorspronkelijke koper'' is gedefinieerd
als de partij of de entiteit die de lier en/of accessoires koopt van een
geautoriseerde Portable Winch Co. dealer zoals vermeld op de
originele factuur. De garantie is overdraagbaar, mits de eindgebruiker
een kopie heeft van het originele factuur van de koper. Deze garantie
geldt niet voor ‘’slijtonderdelen’’ gedefinieerd als in contact zijnde met
het touw tijdens het lieren.

Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM PCH1000, PCH2000
PCT1800 worden als volgt behandeld:

● Lieronderdelen:
Particulier gebruik: Twee (2) jaar garantie (service door Portable
Winch Co. en/of zijn dealers);
Commercieel gebruik: Een (1) jaar garantie (service door Portable
Winch Co. en/of zijn dealers);

● PCH1000 / PCH2000 : De Hondamotor wordt gegarandeerd door
de Honda Motor Corporation en de lengte verschilt per land en
gebruik. Alle Honda service centers kunnen de lier repareren
onder garantie. Houd uw bewijs van aankoop (oorspronkelijke
factuur met serienummer) goed bij. Het zal worden gebruikt om
het begin van de garantieperiode vast te stellen.

● PCT1800 : Baldor motor wordt gegarandeerd door Baldor, en de
duur van de garantie kan per land verschillen. Alle Baldor
servicecentra kunnen, indien nodig, reparaties onder garantie
uitvoeren. Bewaar uw aankoopbewijs (originele factuur inclusief
serienummer van de lier). Het zal worden gebruikt om de
begindatum van de garantieperiode vast te stellen.

Portable Winch Co. zal eventuele defecte producten, naar eigen
inzicht, vervangen of repareren. Alle andere Portable WinchTM

accessoires zijn gedekt met een volledige garantie van één (1) jaar.
Raadpleeg de garantievoorwaarden van Portable Winch Co. op
www.portablewinch.com indien u nog vragen heeft.

Verleng gratis uw garantie.
Wij danken u hartelijk voor uw aankoop. We zouden u hierbij graag
EEN (1) JAAR EXTRA GARANTIE GRATIS willen aanbieden! Het is
heel eenvoudig: registreer uw lier op www.portablewinch.com of
telefoneer ons op 1-888-388-EXT (7855) or +1 819 563-2193.
5.3 Probleemoplossing.
Raadpleeg bij problemen de sectie Probleemoplossing op
www.portablewinch.com in de sectie Handleidingen en instructies.

5.4 Explosietekeningen.

Om de explosietekening van uw lier te bekijken, raadpleegt u
Explosietekeningen op www.portablewinch.com op de pagina
Handleidingen en instructies of op het einde van de handleiding.
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NL5.5 Technische gegevens.

5.6 Fabrikant.

De Portable Capstan WinchTM worden gefabriceerd door:
Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Telefoon : +1 819 563-2193
Freephone (CAN & É.-U.): 1-888-388-7855
Fax : + 1 514 227-5196
E-mail : info@portablewinch.com
Website: www.portablewinch.com

SPECIFICATIES PCH1000
MOTOR Honda GX-50CC 4-taktmotor

AFMETINGEN
TROMMEL

STANDAARDUITRUSTING OPTIONELE
Ø 57 mm, 2 tot 4

omwentelingen van touw
Ø 85 mm, 2 tot 3

omwentelingen van touw

MAXIMALE TREKKRACHT
(ENKELE LIJN) 775 kg 540 kg

HEFCAPACITEIT
(ENKELE LIJN) 250 kg 175 kg

SNELHEID 12 m/min 18 m/min
VERSNELLINGSBAK Versnellingsbak met aluminium legering 110:1
GEWICHT (DROOG) 19 kg
EMBRAYING Centrifugaal
KABELBEVESTIGINGSS
YSTEEM Inbegrepen (kan worden uitgeschakeld)

AFMETINGEN
(ALGEMEEN) 50,5 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

TOUW Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
LENGTE ONBEPERKTE
MINIMALE DIAMETER 12 mm
MAXIMALE DIAMETER 13 mm
VOOR LEVING Touw met aanbevolen lassen.
CLASSIFICATION (ISO) M3
GEGARANDEERD
GELUIDSVERMOGENN
IVEAU LwA dB(A)

105 dB(A)

ONZEKERHEIDSFAC
TOR KwA dB(A) 2.5 dB(A)

GEMETEN
GELUIDSDRUKNIVEAU
LpA dB(A)

89 dB(A)

SPECIFICATIES PCH2000
MOTOR Honda GX160UT2-QX2 4-taktmotor
AFMETINGEN
TROMMEL

108 mm geanodiseerd, 4 tot 6 omwentelingen met
touw

MAXIMALE TREKKRACHT
(ENKELE LIJN) 1150 Kg

HEFCAPACITEIT
(ENKELE LIJN) 450 kg

SNELHEID 20 m/min

VERSNELLINGSBAK Versnellingsbak met aluminium legering 53:1

GEWICHT (DROOG) 34.5 kg
EMBRAYING Centrifugaal
KABELBEVESTIGINGSS
YSTEEM Inbegrepen (kan worden uitgeschakeld)

AFMETINGEN
(ALGEMEEN) 48.3 cm x 56 cm x 35.6 cm

TOUW Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
LENGTE ONBEPERKTE
MINIMALE DIAMETER 12 mm
MAXIMALE DIAMETER 13 mm
VOOR LEVING Touw met aanbevolen lassen.

CLASSIFICATION (ISO) M3

GEGARANDEERD
GELUIDSVERMOGENN
IVEAU LwA dB(A)

100 dB(A)

ONZEKERHEIDSFACTO
KwA dB(A) 2.5 dB(A)

GEMETEN
GELUIDSDRUKNIVEAU
LpA dB(A)

86 dB(A)

SPECIFICATIES PCT1800-50HZ-P-230V

MOTOR AC Elektrisch Baldor TEFC 230 VAC
1 ph - 3/4 HP - 50Hz

AFMETINGEN
TROMMEL

STANDAARDUITRUSTING OPTIONELE
Ø 85 mm, 2 tot 3

omwentelingen van touw
Ø 57 mm, 2 tot 4

omwentelingen van touw
MAXIMALE TREKKRACHT
(ENKELE LIJN) 820 kg 1000 kg

HEFCAPACITEIT
(ENKELE LIJN) 250 kg 250 kg

SNELHEID 7,2 m/min 4,8 m/min
AANBEVOLEN
WERKCYCLUS 25% (15 min. per uur)

VERSNELLINGSBAK Versnellingsbak met aluminium legering 110:1

GEWICHT (DROOG) 27 kg
KABELBEVESTIGINGSSY
STEEM Inbegrepen (kan worden uitgeschakeld)

AFMETINGEN
(ALGEMEEN) 55,6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

TOUW Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
LENGTE ONBEPERKTE
MINIMALE DIAMETER 12 mm
MAXIMALE DIAMETER 13 mm
VOOR LEVING Touw met aanbevolen lassen.
CLASSIFICATION (ISO) M3
CLASSIFICATION
NEMA IP54

SPECIFICATIES PCT1800-60HZ-P-120V

MOTOR AC Elektrisch Baldor TEFC 115/230 VAC
1 ph - 3/4 HP - 60Hz

AFMETINGEN
TROMMEL

STANDAARDUITRUSTING OPTIONELE
Ø 85 mm, 2 tot 3

omwentelingen van touw
Ø 57 mm, 2 tot 4

omwentelingen van touw
MAXIMALE TREKKRACHT
(ENKELE LIJN) 820 kg 1000 kg

HEFCAPACITEIT
(ENKELE LIJN) 250 kg 250 kg

SNELHEID 8,8 m/min 5,8 m/min
AANBEVOLEN
WERKCYCLUS 25% (15 min. per uur)

VERSNELLINGSBAK Versnellingsbak met aluminium legering 110:1

GEWICHT (DROOG) 24 kg
KABELBEVESTIGINGSSY
STEEM Inbegrepen (kan worden uitgeschakeld)

AFMETINGEN
(ALGEMEEN) 55,6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

TOUW Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
LENGTE ONBEPERKTE
MINIMALE DIAMETER 12 mm
MAXIMALE DIAMETER 13 mm
VOOR LEVING Touw met aanbevolen lassen.
CLASSIFICATION (ISO) M3
CLASSIFICATION
NEMA IP54
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WIJ ZIJN GEVESTIGD
OP: PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5
CANADA
Tel: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

VERKLAREN, ONDER ONZE VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID, DAT HET PRODUCT :

Portable Capstan
Pulling/Lifting WinchTM

PCH1000, PCH2000

ONTWORPEN VOOR DIT DOEL :

Voor het beoogde doel Voorwerpen trekken en hijsen onder verticale hoeken

In overeenstemming is met de bepalingen van de
Machinerichtlijn 2006/42/EG

En ook overeenkomt met de bepalingen vans:

-2004/30/UE
EMC-richtlijn.

-2000/14/CE
Richtlijn Omgevingslawaai.

Mr. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
Is gemachtigd om het technische bestand op te stellen.

Getekend door:

Naam: Pierre Roy
Positie:  Algemeen directeur

Gedaan te Sherbrooke, QC, Canada
Le 15 april 2019.

6.0 Verklaring van overeenstemming
(PCH1000 / PCH2000)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WIJ ZIJN
GEVESTIGDOP: PORTABLE WINCH CO.

1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, QC J1G 5G5
CANADA
Tel: +1 819 563-2193
www.portablewinch.com

VERKLAREN, ONDER ONZE VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID, DAT HET PRODUCT :

Portable Capstan 
Pulling/Lifting WinchTM 

PCT1800-50Hz-P-230V 
PCT1800-60Hz-P-120V

ONTWORPEN VOOR DIT DOEL :

Voor het beoogde doel Voorwerpen trekken en hijsen onder verticale hoeken

In overeenstemming is met de bepalingen van de
Machinerichtlijn 2006/42/EG

En ook overeenkomt met de bepalingen vans:

-2004/30/UE
EMC-richtlijn.
-2006/95/CE
Laagspanningsrichtlijn
-2000/14/CE
Richtlijn Omgevingslawaai.
- 2015/863
Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur.

Mr. Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
Is gemachtigd om het technische bestand op te stellen.

Getekend door:

Naam: Pierre Roy
Positie:  Algemeen directeur

Gedaan te Sherbrooke, QC, Canada
Le 15 april 2019.

6.1 Verklaring van overeenstemming
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
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NLAnnex
(PCH1000)
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NLAnnex
(PCH2000)



16

NLAnnex
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)
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NLAnnex - diagramme
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)
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SERIENUMMER LIER: S / N:    ____________________

(Meer dan 600 uren, druk meer van deze pagina's af
op www.portablewinch.com)

EERSTE
INSPECTIE #1 #2 #3 #4 #5 #6

DATUM
AFLEZING URENMETER (JA / NEE)
VERSNELLINGSBAK
Waarschuwingslabels aanwezig en
leesbaar
Lekkages aangetroffen
Olieniveau versnellingsbak OK
Alle schroeven en bouten stevig
aangedraaid

Ankerhaken - geen scheuren, klem werkt

Speling aseinde minder dan 0,5 mm
(0.020'')

Spiebaan van trommel is krap

Lieras & afdichting zijn schoon

Katrol touwingang (koperen katrol)
roteert, geen vlak gedeelte
Scheuren aangetroffen in de behuizing
TOUWGRIJPSYSTEEM/LIERCONTROLEMECHA
NISME
Hoofdplaat draait vrij rond
Spiebout is stevig vastgedraaid
Geen buitensporige slijtage op
ronddraaiende delen
Gashendel werkt
KOPPELING
Koppelingsrotor zit stevig vast, geen
scheuren of ongelijkmatige slijtage
Koppelingstrommel zit stevig vast, draait
vrij rond, wand is >2 mm
MOTOR (alleen thermisch)

Bougie is schoon met juiste vonkafstand

Stationaire snelheid is afgesteld
Klepspeling binnen de specificaties
Brandstoftank/filter zijn schoon
Vonkvanger is schoon
Olie is vers en niveau is goed
Luchtfilter is schoon
TOUWEN, HAKEN, VERBINDINGSSTUKKEN
Touw is in goede conditie - de hele lengte
Touwuiteinde is niet beschadigd
Haken zijn in goede conditie
Verbindingsstukken (sluitingen,
karabijnhaken, enz.) zijn goed

Annex - elke 100 bedrijfsuren
Deel 1
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(Plus de 600 heures, veuillez
vous rendre sur le site www.portablewinch.com)

INSPECTION
INITIALE #1 #2 #3 #4 #5 #6

TEST
Aan/Uit schakelaar werkt
Noodschakelaar werkt

Trommel roteert niet bij stationair draaien

Drum roteert bij volgas
Gashendel haalt maximaal bereik
Touwgrijpsysteem (rem) werkt
Er zijn geen ongebruikelijke geluiden te horen
ALGEMENE LIERCONDITIE
Uitstekend
Goed
Behoeft reparatie
Dient verder geëvalueerd te worden
Overige
NOTITIES

Annex - elke 100 bedrijfsuren
Deel 2

Annex - Touwinspectie logboek (elke dag):

Zoals gespecificeerd in sectie 3.1.2 Touwinspectie en onderhoud, dient de volledige lengte van het touw en de uiteinden ervan dagelijks
geïnspecteerd te worden op slijtage. Op deze pagina kunt u gegevens over dit onderwerp neerschrijven. Dit document is indicatief en kan
gekopieerd en aangewend worden bij de dagelijkse controle van uw touw.

DATE Ø FABRIKANT INGEBRUIKNAM
EDATUM LENGTH INSPECTIE

INCIDENT NOTA'S EN HANDTEKENING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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