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FRANSK ER DET ORIGINALE SPRÅKET I
DETTE DOKUMENTET

INTRODUKSJON

Portable Winch Co. ønsker å takke deg for at du har kjøpt en Portable
Capstan WinchTM. Denne håndboken ble skrevet for å hjelpe deg med
å få best mulig utnyttelse av den nye maskinen din og å bruke den
på den sikreste måten.

LES NØYE FØR BRUK.
For eventuelle problemer eller spørsmål vennligst kontakt en
autorisert Portable Winch Co-forhandler eller kontakt oss direkte.

1. Retningslinjer for sikkerhet.

Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM er utformet for å løfte
objekter ved vinkler opp til vertikal. Den er utstyrt med et
taugripesystem som kan opprettholde lasten i posisjon, og lar deg
stoppe og starte.
TAUGRIPESYSTEMET ER IKKE DESIGNET FOR Å STOPPE EN
LAST SOM BEVEGER SEG RASKT ELLER TIL Å LØFTE PERSONER.
Bruk av løfteenhet innebærer alvorlig risiko for personskader,
materielle skader eller død.

IKKE UNDERVURDER DENS POTENSIELLE FARE.
1.1 Sikkerhetsmeldinger.

Din og andres sikkerhet og er svært viktig. Du finner viktige
sikkerhetsmeldinger i denne håndboken. Vennligst les dem nøye.
Disse sikkerhetsmeldingene advarer deg om potensielle skade for
deg selv eller andre. Hver sikkerhetsmelding står etter et
advarselssymbol.

1.2 Etiketter.
1.2.1 Serienummeretiketter.

Serienummeretiketten finnes på høyre side av maskinens
girkasse. I tillegg til serienummeret finnes også de grunnleggende
spesifikasjonene til modellen din der.

1.2.2 Støyvernetikett.
(Kun PCH1000/2000)

Vi anbefaler at du bruker hørselvern
under bruk for Portable Capstan
WinchTM.

1.2.3 Tau "DANGER" [FARE]-etikett.

Tauets "DANGER" [FARE}-etikket er
plassert på toppen av vinsjhuset.
Betydningen av ikonet i figur 1 på
høyre side er :
Det er VIKTIG å BARE bruke
dobbelflettet tau av polyester fra
Portable Winch Co. på 12-13 mm
(1/2") med begravd øyespleis og som
tåler minst 3150 kg (6945 lb) før det
ryker.

1.2.4 Installasjonsetikett.

Denne etiketten er plassert på
vinsjens hus. Det er en
påminnelse om hvordan du
installerer tauet.

1.2.5 Vinsjhastighet versus trommelens diameteretikett .
(Kun PCH1000)

Denne etiketten er plassert på
vinsjens hus. Meningen er at hvis
trommelen på 57 mm er installert er
maksimumhastigheten til vinsjen 12
meter per minutt, og hvis trommelen
på 85 mm er installert er
maksimumhastigheten 18 meter per
minutt.

1.2.6 Sikkerhetsinformasjon.

DE FLESTE SITUASJONER DER VINSJ BRUKES REPRESENTERER
POTENSIELLE FARER!

DET Å BRUKE SUNN FORNUFT NÅR DU FLYTTER EN LAST ER
NØKKELEN BAK SIKKER BRUK AV VINSJEN.

BRUK ALDRI SYSTEMET UTEN RIKTIG OPPLÆRING OG VEILEDNING.
HUSK AT HOVEDGRUNNEN TIL ULYKKER ER MENNESKELIGE FEIL.

SØRG FOR AT ALLE PERSON HAR MOTTATT RIKTIG OPPLÆRING FOR JOBBEN.

LA ALDRI NOEN UTEN OPPLÆRING BRUKE PORTABLE
CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM. PASS PÅ AT

BRUKEREN VET OM PROSEDYRENE FOR SIKKERHET OG BRUK, OG HAR LEST DENNE
HÅNDBOKEN OG HONDA-MOTORENS BRUKERHÅNDBOK (PCH1000/2000).
OPERATØREN SKAL KUNNE BETJENE EN LØFTEINNRETNING OG VÆRE OPPMERKSOM
PÅ ALLE ASPEKTER AV SLIKE OPERASJONER. HAN BØR OGSÅ VÆRE OPPMERKSOM
PÅ LOKALE REGULERINGER.

GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET OG RETNINGSLINJENE
FOR SIKKERHET FØR DU ARBEIDER MED VINSJEN.

INFORMER ALLE BRUKERE OM RETNINGSLINJENE FOR
SIKKERHET OG PROSEDYRENE FOR BRUK.

IKKE LA BARN BRUKE PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM.

SYMBOLE BETYDNING
DU VIL BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG
SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE
INSTRUKSJONENE..

DU KAN BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG
SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE
INSTRUKSJONENE.

DU KAN BLI SKADET HVIS DU IKKE
FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE

LES BRUKERVEILEDNINGEN.

ØYE- OG HÅRBESKYTTELSE.
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NOHOLD BARN OG DYR BORTE FRA ARBEIDSOMRÅDET.

NÅR DU LØFTER, GÅ ALDRI OVER DEN KLASSIFISERTE
LØFTEKAPASITETEN FOR ÉN LINJE (250 KG / 550 LB

PCH1000/PCT1800 -- 450 KG / 990 LB PCH2000).

NÅR DU LØFTER, OMGÅ ALDRI TAUGRIPESYSTEMET.

BRUK ALDRI PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM TIL Å LØFTE PERSONER.

LØFT ALDRI OBJEKTER OVER HODET PÅ PERSONER.

BRUK ALLTID PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING
WINCHTM HORISONTALT, OG BENYTT DEG AV EN TRINSE

ELLER DEN VERTIKALE TREKKVINSJSSTØTTEN TIL Å OMDIRIGERE TAUET VERTIKALT.

PCH1000 / PCH2000 : EKSOSGASSEN INNEHOLDER GIFTIG
KARBONMONOKSID. KJØR ALDRI MOTOREN I ET LUKKET

OMRÅDE UTEN TILSTREKKELIG VENTILASJON.

SKIFT EVENTUELLE SIKKERHETETIKETTER SOM ER ØDELAGT,
ULESELIGE ELLER MANGLER.

PLASSER ALDRI HENDENE PÅ TROMMELEN,
TAUGRIPESYSTEME, TRINSEN SOM MATER TAUET TIL

TROMMELEN ELLER I NÆRHETEN AV TAULEDEREN NÅR MOTOREN ER I GANG.

PASS PÅ AT KLÆRNE DINE IKKE SETTER SEG FAST I VINSJENS
MOBILE DELER.

BRUK BARE DOBBELFLETTET TAU AV POLYESTER MED EN
DIAMANTER PÅ 12 TIL 13 MM (1/2") FRA PORTABLE WINCH

CO. MED DENNE VINSJEN.

TREKK ALDRI RULLENDE OBJEKTER SOM KAN RULLE UT AV
KONTROLL.

PRØV ALDRI Å FLYTTE FAST ELLER BLOKKERT LAST.

UNNGÅ FOR MYE "KRYPING" (F.EKS. DET Å GI KORTE
PULSER TIL MOTOREN).

START ALLTID Å BEVEGE LASTEN MED DEN LAVESTE
TILGJENGELIGE HASTIGHETEN. TAUET SKAL VÆRE

STRAMMET OG IKKE I SLAKK TILSTAND NÅR LASTEN BEGYNNER Å BEVEGE SEG.

SIDETREKK AV LASTEN ER IKKE TILLATT MED PORTABLE
CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM.

HUSK AT OPPSETTET DITT BARE ER SÅ MOTSTANDSDYKTIG
SOM DET SVAKESTE LEDDET. DET ER DERFOR DET ER SVÆRT

VIKTIG Å BRUKE RIKTIG TILBEHØR SOM PASSER TIL DEN JOBBEN SOM SKAL GJØRES.
I DETTE TILFELLET (LØFTING), ANBEFALES DET Å HA EN 10 TIL 1-SIKKERHETSFAKTOR
FOR ALT TILBEHØR.

2. Før første gangs bruk.

2.1 Ved mottak av vinsjen.

Kontroller boksen for å se om det er eventuelle åpenbare skader.
Hvis det er skader eller mangler deler, informer transportøren om
dette umiddelbart.

2.2 Løfte Vinsj / bensin winch.
(PCH1000 / PCH2000 bare)

2.2.1 Motorolje.

Fyll Honda-motoren med SAE 10W-30 API SJ-olje :

· PCH1000 : 250 ml
· PCH2000 : 580 ml

For spesiell bruk eller forhold som ekstreme værforhold, se i Honda-
motorens brukerhåndbok. Kontroller oljenivået på en horisontal
overflate. Oljenivået bør være opp til kanten av åpningen.

2.2.2 Bensin.

Fyll på gasstanken med BLYFRI BENSIN. Bruk ikke
en blanding av olje/bensin. Din Portable Capstan Pulling/Lifting
WinchTM er utstyrt med en 4-takts motor. Se Honda-motorens
brukerhåndbok.

2.2.3 Oppstart av motoren.
Se Honda-motorens brukerhåndbok for instruksjoner om oppstart.

FØRSTE GANGS BRUK: LA MOTOREN GÅ FEM (5) MINUTTER PÅ
TOMGANG FØR FØRSTE TREKK.

Slå på slå på / av motor.

Pass på å dra i startanordningen i samme retning som tauet
kommer ut (figur 1 nedenfor). Hvis du trekker vertikalt (figur 2
nedenfor) vil friksjonen mellom tauet og plastdekselet kunne skade
tauet og dekselet.

2.2.4 Gnistfanger.

I enkelte områder er det forbudt å bruke en bensinmotor uten
gnistfanger. Sjekk lokale forskrifter. En valgfri gnistfanger er
tilgjengelig fra Portable Winch Co. og/eller Honda Power Products-
forhandlere.

1) Figur 1: Sett gnistfangeren inn i eksosrøret. Kontroller at
hullene treffer hverandre;

2) Figur 2: Fest metallskruen, som følger med, med passende
skrutrekker.

Se Honda-motorens brukerhåndbok for instruksjoner om rengjøring
av gnistfangeren..

PCH1000 PCH2000

1

1 2

1 2

PCH1000

2

PCH2000
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NO2.2.5 Elektrisk løfte-/trekkevinsj .
(Kun PCT1800)

Vinsjen må kobles til et jordet uttak.
Bruk av skjøteledning kan forårsake
effekttap ved full kapasitet. Som
angitt på produktetiketten (figur 1)
må du passe på at spenningen og
strømtypen respekteres. Enhetene
115V-60hz krever 20 amps mens
enhetene 220V-50hz krever 10
amps..

2.2.6 Arbeidssyklus.

The PCT1800 AC Electric Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM
er laget for intermitterende bruk. Motorprodusenten anbefaler en
arbeidsyklus for motoren på 25 %. Så for å få maksimal levetid av
motoren må den bare brukes i femten (15) minutters perioder hver
time. Denne verdien avhenger av lasten som trekkes eller løftes.
Lettere laster kan trekkes eller løftes kontinuerlig uten at dette har
noen innvirkning på motorens levetid. Kontinuerlig trekking er uansett
mindre skadelig for motoren enn hyppige stopp og nyt trekking.

2.2.7 Trommelen.

Din Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM er utstyrt med en av
disse trommer.

● PCH1000 : 2.2.7  Trommelen 57 mm (2-1/4") diameter.
● PCH2000 : Trommelen 108 mm (4-1/4") diameter.

Dette tromme-format er den eneste som kan brukes med PCH2000.

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

MERK : Maksimal trekkraft og løftekapasitet variere i henhold til
størrelsen på trommelen som brukes. Se avsnitt 5.5 tekniske data for
mulighetene av vinsjer med hver trommel. Den PCH2000 kan bare
brukes med en enkel tromme størrelse på 108 mm i diameter..

3. Bruk av vinsjen.

DE FLESTE SITUASJONER DER VINSJ BRUKES REPRESENTERER
POTENSIELLE FARER!

3.1 Type tau.

BRUK BARE DOBBELFLETTET TAU AV POLYESTER LAGET AV
PORTABLE WINCH CO. SOM STREKKER SEG LITE OG HAR

EN DIAMETER PÅ 12 ELLER 13 MM (1/2"), OG SOM TÅLER MINST 3150 KG (6945 LB)
FØR DET RYKER, MED DENNE VINSJEN. KONKTAKT OSS FOR EGNETHETEN TIL ANDRE
TYPER TAU.

BRUK IKKE 3-STRENGS GULT TAU AV POLYPROPYLEN!

● TAU AV POLYPROPYLEN OG POLYETYLEN ER FARLIG TIL TREKKING FORDI DE
HAR STOR ELASTISITET OG LAVT SMELTEPUNKT.

● PASS PÅ AT TAUET IKKE ER SKADET OG AT DET GIR TILSTREKKELIG MOTSTAND
TIL Å TREKKE LASTEN.

STREKKING = FARE !

● ET STRUKKET TAU KAN RYKE OG FORÅRSAKE ALVORLIGE BRANNSKADER NÅR
TAUET FORLATER HÅNDEN DIN.

● ALLE TAU STREKKER SEG: ET LENGRE TAU STREKKER SEG MER ENN ET KORT TAU.
JO MER DU TREKKER, DESTO MER STREKKER DET SEG.

● ET STRUKKET TAU KAN OGSÅ FLYTTE LASTEN PÅ EN UFORUTSIGBAR OG FARLIG
MÅTE.

● ET STRUKKET TAU KAN RYKE OG FØRE HÅNDEN DIN MOT VINSJEN, NOE SOM
KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER. ALDRI SNURR TAUET RUNDT HÅNDEN DIN.

BRUK ALLTID HANSKER .

3.1.1 Bruk av tau.

Bruk tauet korrekt, ikke misbruk det eller sjokkbelaste det. Respekter
anbefalte bruksfaktorer for bøying bruksbelastning. Hold taune rene
og unngå avsliping så fremt det er mulig.

1) Bruksbelastningen er belastningen som et tau utsettes for under
normal daglig aktivitet. For løfteformål anbefaler vi en minimum
sikkerhetsfaktor på 7 (omtrent 15 % av tauets minimums brudds-
tyrke), når tauet har delt ende. Hvis tauet er knyt med et påles-
tikk anbefaler vi en sikkerhetsfaktor på 10.

2) Alle eventuelle skarpe bøyninger på et tau under belastning
svekker tauets styrke betydelig og kan forårsake permanente
skader og svikt. Trinsediameteren bør være minst 8 ganger så
stor som tauets diameter.

3) Knuter er kjent for å redusere tauets styrke, men de er en
praktisk måte å foreta feste av tauet. Styrketapet skyldes de
krappe bøyningene som oppstår i knutene. Hvis du må ruke en
knute, bør du bruke et pålestikk eller et dobbelt pålestikk som
beskrevet i punkt 3.2.1.1.

4) Hold tauet så rent og tørt som mulig. Partikler og smuss finner
vei inn i tauet og kan forringe det raskt. Du kan vaske det i
vaskemaskinen og henge det til tørk.

5)  Oppbevar tauet i en taupose eller bøtte. Å kveile tauet vil lage
vridninger og knuter.

6) Sjokkbelatninger er en pluselig endring i strammingen fra avs-
lappet tilstand eller fra en lav belasning til en høy belastning. En
pluteslig belastning som overstiger arbeidskapasiteten med mer
enn 10 % er å anse som en sjokkbelastning. Jo lenger et objekt
faller, jo større er virkningen. Syntetiske fibre har et minne og
bevarer virkningene av å ha blitt overbelastet og kan svikte ved
en senere anledning selv om de da lastes innenfor anbefalinge-
ne.

3.1.2 Vedlikehold av tau.

KONTROLLER TAUET VISUELT HVER GANG FØR BRUK. HVIS
DET VISER TEGN TIL SLITASJE (KUTTEDE TRÅDER, OVERDRE-

VEN SLITASJE) SÅ SKIFT DET.

HVIS TAUET ER SKITTEN, SÅ VASK DET. SKITNE TAU SVEKKES
RASKERE OG FORÅRSAKE TIDLIG SLITASJE PÅ DELER SOM

ER I KONTAKT MED TAUET, SOM TROMMELEN OG TAULEDEREN.

Alle tau som har vært i bruk i en viss periode vil vise tegn på normal
slitasje. Enkelte egenskaper ved et brukt tau vil ikke redusere tauets
styrke, mens andre vil det. Under finner du de betingelsene som må
inspiseres regelmessig.

Dobbelflettede tau består av en flettet kledning eller hylse over en
separat flettet kjerne. Styrken på de dobbelflettede tauet fordeles
mellom kledningen og kjernen. Skade på kledningen har også
vanligvis innvirkning på kjernen og til sist også på tauets styrke.

Tauet inspiseres ved å la begge hendene gli over hele lengden av
tauet mens du dreier det for å se alle sidene. Det er en visuell og en
taktil proses.

TVINNING :

Hver gang du setter tauet over kapstantrommelen tvinner du tauet.
Avhengig av lengden på tauet og hvor stor prosentandel av tauet du
bruker vil du før eller senere ha et tvunnet tau med redusert kapasitet
fordi strengene ikke er jevnt belastet. Du kan løsne tvinningen ved å
snu tauet til en ledig ende.

Det er en god regel å snu tauet - bruk begge endene. I tillegg til at
det hjelper på tvinneproblemet vil tauet på den måten også bli
jevnere slitt.
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GRÅ FARGE:

Dette skyldes aluminiumsrester fra
friksjonen på kapstantrommelen.
Hendene dine blir skitne, men dette
skader ikke tauet.

AVKUTTEDE STRENGER :

En streng består av en, to eller flere
grupper med tvunnet tråd. Flettede tauet
har vanligvis 16, 24 eller 32 strenger.
Disse kan kuttes av som følge av slitasje
mot skarpe kanter eller overflater, eller
som følge av syklisk slitasje.
Hvis tre eller flere strenger ved siden av
heverandre er avkuttet, må du ikke
bruke tauet.

REDUSERT VOLUM :

Tauet ken
bli mindre
grunnet
gnidninger
og syklisk
slitasje.
Hvis
tauets
volum
reduseres
med 50 % må du ikke bruke tauet mer. For et tau på 12 mm betyr det
at et tau med en omkrets på 19 mm skal tas ut av bruk.
Omkretsmåling er enklere enn å forsøke å måle diameteren.

SMELTEDE ELLER GLATTE FIBRE :

Friksjonen til tauet på kapstantrommelen generer varme. Hvis tauet
utsettes for høy friksjon over lengre tid
- for eksempel når belastningen er
større en vinsjens kapasitet - kan det
skades svært raskt.

Hvis tauet har smeltede fibre, synlig
brente eller smeltede fibre, tråder
og/eller strenger, er ekstremt stivt og
ikke bøyes, må det skiftes ut.

MISFARGING/DEGRADERING :

Kjemisk forurensning kan forårsake smeltede fibre, sprø fibre og
stivhet. Ikke bruk tauet.

INKONSISTENT DIAMETER :

Sjokkbelastning eller ødelagte
innvendige strenger kan føre til flate
områder eller humper og bulker på tauet.
Ikke bruk tauet.

HVIS DU ER I TVIL OM
TAUET ER EGNET -

IKKE BRUK TAUET!

3.1.3 Anbefalinger.

3.1.3.1 Trekking.

For å trekke laster må du feste lasten til enden av tauet. Selv om en
enkel knute kan gjøre jobben, anbefaler vi montering av en krok med
pålestikk-knuten (figur 1 til høyre) siden den kan enkelt kan gjøres

om hvis du må bytte kroken. Videre be-
holdes
omtrent 70 % av tauets kapasitet med
pålestikk, mens
de fleste andre knuter redusere den
med mer enn 50 %.
Og enda bedre, den doble pålestikk
knuten (figur 2 nedenfor) vil beholde
omtrent 75 % av tauets kapasitet.

3.2 Løfting - Tau med begravd øyespleis.

For å løfte laster må du feste lasten til
enden av tauet. Selv om du tror en
pålestikk-knuten kan gjøre jobben,
ANBEFALES DET PÅ DET
STERKESTE å bruke tau fra Portable
Winch Co. med begravd øyespleis.
Montering av en krok med en sterk nok
sikkerhetsfaktor på karabinkroken eller lenke til tauet vil bidra til å
hindre eventuelle problemer som kan oppstå i tilfelle knuten feiler.

MERK: Vennligst kontroller sikkerhetsreguleringene i ditt område
med lokale myndigheter.

3.3 Vinsjforankringer.

ALTERNATIV 1: I de fleste tilfeller er vinsjen forankret til et fast objekt
ved hjelp av en polyesterslynge eller et av våre valgfrie ankre og tauet
er festet til objektet du ønsker å flytte. Sistnevnte beveges mot vinsjen
når vinsjen trekker tauet.

ALTERNATIV 2: Noen ganger kan vinsjen bli forankret til objektet du
vil flytte, og tauet er festet til et fast objekt. Vinsjen og objektet som
blir flyttet, blir deretter trukket mot tauets forankringspunkt. Denne
metoden er nyttig når du trenger å styre lasten mens du bruker
vinsjen. Vinsjen leveres med en 2 meter lang polyesterslynge. For å
forankre vinsjen går du rundt forankringspunktet med slyngen. Sett
hver ende av slyngen i hver av de to sikkerhetskrokene plassert på
baksiden av vinsjen (fig. 1).

1

2

1
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Plasser vinsjen på linje med lasten. Når vinsjen er under spenning,
vil den forsøke å justere seg selv med lasten. Friksjonen til stroppen
mot ankerpunktet kan hindre riktig justering. Hvis det er tilfellet, løsne
spenningen på tauet og plasser stroppen på ankerpunktet så
spenningen er likt fordelt på begge vinsjens ankerkroker.

IKKE GJØR DETTE !
NÅR DU ANKRER VINSJEN, PASS PÅ AT DU IKKE SNURRER

STROPPEN HELT RUNDT ANKERPUNKTET (FIGUR 2 NEDENFOR). DETTE OPPSETTE VIL
HINDRE RIKTIG INNRETTING AV VINSJEN MED LASTEN, OG VIL FØRE TIL UJEVN
BELASTNING PÅ VINSJENS ANKERKROKER.

UNNGÅ MONTERING AV STROPPEN PÅ SKARPE KANTER
SOM KAN SKADE DEN. ENTEN DU BRUKER EN STOLPE, ET

TRE ELLER EN STUBBE, MONTER ALLTID STROPPEN I NÆRHETEN AV ANKERETS BASE.

NÅR DU BRUKER EN STUBBE SOM ANKERPUNKT MÅ DU
VÆRE SPESIELT OPPMERKSOMHET FOR Å HINDRE AT

STROPPEN SKLIR AV STUBBEN.

KONTROLLER AT ANKERPUNKTET ER STERKT NOK TIL Å
MOTSTÅ TREKKET UTEN Å BREKKE ELLER SKADES.

Vi tilbyr også et stort utvalg av forankringsutstyr til våre vinsjer. Se
www.portablewinch.com

3.4 Olje nivå (Oil AlertTM).
(Kun PCH1000 / PCH2000)

GHX-50 / GX160UT2-QX2 Honda-motoren er utstyrt med et Oil
AlertTM-system som automatisk slår av tenningen når oljenivået faller
under et trygt nivå. Oil AlertTM-systemet slår også av tenningen når
vinsjen brukes med en vinkel på mer enn 20 grader (± 4 grader). Pass
på at oppsettet ditt holder vinsjen relativt vannrett mens den trekker
og går på tomgang.

3.5 Montere tauet.

1) Figur 1: Åpne taugripesystemet
(A) og lås det på plass med
fjærbolten (B);

2) Start motoren og la den gå på
tomgang i 30 sekunder for å varme
den opp.
(PCH1000/2000);

3) Figur 2: Før tauet OVER
tauholderen og trinsen som
mater tauet til trommelen (A),
og UNDER TROMMEL. Snurr
så tauet rundt trommelen 2
eller 6 ganger (B).
(se løfte figur i kapittel
3.6.1.2);

4)  Figur 3: Før tauet inn i
taugripesystemet ved å
trekke den fjærbelastede
kamspaken oppover (A).
Dette vil gi nok plass til å føre
inn tauet.

5) Figur 4: Pass på at tauet går
over knotten i rustfritt stål (A).
Skyv deretter den
fjærbelastede kammen
tilbake mot tauet, som
automatisk vil holde en last
dersom enden på tauet
slippes (B).

6) Figur 5: Når du trekker i tauet
(A), vil gassen slå inn og
lasten flytte seg. VIKTIG: Du
må trekke tauet
HORISONTALT for å få
lasten i gang. For å stoppe
lastensbevegelse, stopp
trekkingen av tauet.

7) Stå ca. 1 m (3") fra vinsjen og trekk forsiktig og horisontalt på
tauet for å få bort slakket og til du kjenner spenningen øke på
tauet;

8) Se på oppsettet ditt for å sørge for at vinsjens anker og trinsen
som mater tauet til trommelen er på linje med tauet;

9) Kontroller at tauet ikke gnisser mot objekter langs banen;

10) Trekk i tauet, gassen vil øke og trekkingen vil starte.

2
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3.6 Flytte en last.

Den store variasjon av situasjoner som oppstår når vinsjen brukes,
forhindrer oss i å gi spesifikke instruksjoner, men du må iallfall vurdere
følgende punkter :

DET Å BRUKE SUNN FORNUFT NÅR DU FLYTTER EN LAST ER
NØKKELEN BAK SIKKER BRUK AV VINSJEN.

MONTER TAUET PÅ EN SLIK MÅTE AT DET IKKE GNISSER MOT
ANDRE OBJEKTER ELLER GÅR GJENNOM EN HINDRING.

GENERELT, HVIS TAUET BERØRER BERØRER ET OBJEKT, ER
OPPSETTET DITT FEIL .

PLASSER ALDRI HENDENE PÅ TROMMELEN,
TAUGRIPESYSTEMET, TAULEDEREN ELLER TRINSEN SOM

MATER TAUET TIL TROMMELEN NÅR MOTOREN ER I GANG.

SE PÅ OPPSETTET DITT FOR Å SØRGE FOR AT VINSJENS
ANKRE OG TRINSEN SOM MATER TAUET TIL TROMMELEN

ER PÅ LINJE MED TAUET.

POSISJONER DEG SELV BORTE UNNA VINSJEN MENS DU
TREKKER SÅ DU SER BÅDE VINSJEN OG LASTEN. TREKK

HORISONTALT PÅ TAUET. SPENNINGEN DU ØVER PÅ TAUET VIL HOLDE VINSJ RETT.
IKKE BRUK VINSJEN TIPPET, ELLERS VIL OIL ALERT™ SLÅ INN (SE SEKSJON 3.4).

IKKE SNURR TAUET RUNDT HENDENE ELLER KROPPEN DIN!
VÆR OGSÅ OPPMERKSOM PÅ AT TAUET SAMLER SEG OPP

VED SIDEN AV DEG, SÅ PASS PÅ AT FØTTENE IKKE VIKLER SEG INN I DET.

SJEKK NØYE TROMMELEN UNDER OPERASJONEN, OG
KONTROLLER AT TAUET IKKE GÅR PÅ TVERS OVER DEN. HVIS

DET SKJER, LØSNE SPENNINGEN PÅ TAUET OG STOPP MOTOREN MENS DU FIKSER DET.

IKKE TREKK EN LAST DIREKTE MOT VINSJEN NÅR DET HELLER
NEDOVER, SIDEN LASTEN KAN STARTE Å GLI

UKONTROLLERT. I DEN SITUASJONEN BRUKER DU EN TRINSE I BUNNEN AV BAKKEN
OG PLASSERER VINSJEN UTENFOR LASTENS BANE.

PLASSER ALDRI HENDENE PÅ TROMMELEN ELLER TRINSEN SOM
MATER TAUET TIL TROMMELEN NÅR VINSJEN ER I GANG.

3.6.1 Løfting.

3.6.1.1 Kommunikasjoner.

Ved bruk av en signalperson skal kommunikasjonen mellom
operatøren og signalpersonen opprettholdes under alle vinsjens
bevegelser. Hvis kommunikasjonen skulle bli avbrutt eller ikke forstås
må operatøren avbryte all bevegelse av vinsjen til kommunikasjonen
er gjenopprettet.

Før signalerer av vinsjoperasjoner må alle signalpersoner være
komptente på følgende områder :

1) Grunnleggende forståeøse av vinsjoperasjoner;
2) Standard håndsignaler beskrevet under alltid når håndsignaler
 brukes;
3) Standard stemmesignaler beskrevet under alltid når
 stemmesignaler brukes.

Standard håndsignaler er:

HEV: Med underarmen vertikalt,
pekefingeren pekende oppover
beveger du hånden i små
horisontale sirkler.

BEVEG LANGSOMT : Bruk en
hånd til å gi signal om bevegelse
og plasser den andre hånden
urørlig sammen med hånden som
gir bevegelsessignalet. (Gå inn
langsomt er det viste eksempelet).

SENK eller GÅ UT : Med
armenstrekt ut nedover,
pekefingeren pekende nedover
beveger du hånden i små
horisontale sirkler.

STOPP : Armen strukket ut, håndflaten nedover, flytt armen for- og
bakover horisontalt.

NØDSTOPP : Begge armene strukket ut, håndflatene nedover, flytt
armene for- og bakover horisontalt.

Standard stemmesignaler skal diskuteres og avtales mellom
operatøren og signalpersonen før man begynner med
løfteoperasjoner med bruk av stemmesignaler.

Hvis det kreves spesialsignaler behøves, må disse avtales på
forhånd mellom vinsjoperatøren og signalpersonen. Disse signalene
må ikke være i konflikt med standardsignalene.

3.6.1.2 Løftetabell for last.

FØR DU FORSØKER Å LØFTE EN LAST, ER DET VIKTIG Å
EVALUERE DENS OMTRENTLIGE VEKT.

Når du løfter en last, kan du finne det minimale antallet runder med
tauet rundt trommelen som trengs for å flytte lasten. Nedenfor er to
tabeller som samsvarer med størrelsen på trommelen som brukes.

Disse tabellene er designet for å hjelpe til med å finne ut antallet
runder med tauet som trengs for å løfte og senke lasten. Friksjonen
på trommel er relativ til størrelsen på trommelen som er montert, antall
runder med tauet og lastens vekt, derfor kan for mange runder hindre
en last fra å kunne senkes.

2
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NOLøftediagram over en PCH1000 utstyrt med en 57 mm trommel (2-1/4'')
eller  en PCT1800 utstyrt med en 85 mm (3-3/8'') kapstantrommel.

Løftediagram for en PCH1000 utstyrt med en 85 mm (3-3/8'') kapstantrommel.

Løftediagram for en PCH2000 utstyrt med en 108 mm (4-1/2'') kapstantrommel.

3.6.1.3 Løfteoperasjon.

BRUK ALLTID HANSKER.

For å løfte en last, må du bestemme deg for hvilket forankringstilbehør
du vil bruke. Se vår hjemmeside www.portablewinch.com å vite den
fulle rekkevidden av båtplasser tilgjengelig.

HUSK AT OPPSETTET DITT BARE ER SÅ MOTSTANDSDYKTIG
SOM DET SVAKESTE LEDDET. DET ER DERFOR DET ER

SVÆRT VIKTIG Å BRUKE RIKTIG TILBEHØR SOM PASSER TIL DEN JOBBEN SOM SKAL
GJØRES. I DETTE TILFELLET (LØFTING), ANBEFALES DET Å HA EN 10 TIL 1-
SIKKERHETSFAKTOR FOR ALT TILBEHØR.

Se i tabellene i avsnitt 3.6.1.2 for last for riktig trommelstørrelse og
antall runder med tauet du bør bruke.

3.6.2 Senke en last.

BRUK ALLTID HANSKER.

PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM ER UTSTYRT
MED ET TAUGRIPESYSTEM. DETTE SYSTEMET ER IKKE UTVIKLET

FOR Å STOPPE LASTER SOM BEVEGER SEG RASKT. SKADE KAN OPPSTÅ PÅ TAU
OG/ELLER TAUGRIPESYSTEMET NÅR DET SJOKKLASTES, OG MULIGENS OGSÅ LEDE
TIL KATASTROFAL FEIL.

IKKE SNURR TAUET RUNDT HENDENE ELLER KROPPEN DIN!
VÆR OGSÅ OPPMERKSOM PÅ AT TAUET SAMLER SEG OPP

VED SIDEN AV DEG, SÅ PASS PÅ AT FØTTENE IKKE VIKLER SEG INN I DET.

PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM ER IKKE
UTFORMET FOR SENKING AV TUNG LAST OVER LENGRE

AVSTANDER. FRIKSJON MELLOM TAUET OG TROMMELEN VIL GENERERE VARME
SOM KAN SVEKKES ELLER TIL OG MED SMELTE TAUET.
DU BØR KJØRE NOEN TESTER FOR Å EKSPERIMENTERE.

DU KAN OGSÅ BRUKE TRINSEBLOKKENE PÅ LASTEN FOR Å REDUSERE
FRIKSJON PÅ TROMMELEN.

ETTER HVER SENKING, ER DET VIKTIG Å KONTROLLERE
TAUETS TILSTAND.

GÅ ALDRI OVER DEN KLASSIFISERTE LØFTEKAPASITETEN SE
AVSNITT 5.5 TEKNISKE DATA.

OMGÅ ALDRI TAUGRIPESYSTEMET.

PÅFØR ALDRI SYSTEMET EN SJOKKLAST.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FLOKER PÅ TAUET NÅR DU SENKER.
HVIS TAUET FLOKER SEG/SETTER SEG FAST I NOE, TREKK I

TAUET MENS MOTOREN ER I GANG TIL TAUER ER FRITT.

IKKE RØR TROMMELEN RETT ETTER BRUK, SIDEN DEN BLIR
VARM OG BRENNER BAR HUD.

Når du stopper løfting med Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM

slår taugripesystemet inn, og holder dermed lasten i posisjon og tauet
i spenn. For å slippe det, følger du disse trinnene:

1) Figur 1 (A): Trekk horisontalt (og forsiktig) på trekktauet for å
 koble inn gassen. Dette vil løsne spennet som
 taugripesystemet  påfører trekktauet;

2) Figur 1 (B) : Trekk forsiktig i gummihåndtak på tauet festet til
 taugripesystemet for å koble fra systemet.

IKKE KOBLE FRA TAUGRIPESYSTEMET HELT. DERSOM DET
SKULLE OPPSTÅ EN NØDSITUASJON KAN DU DA BARE

SLIPPE GUMMIHÅNDTAKET FOR Å KOBLE TIL SYSTEMET IGJEN.

LA ALDRI TREKKTAUET SKLI PLUTSELIG DERSOM EN LAST ER
LØFTET.

3) Figur 2 (A) : Mat sakte ut trekktauet (skyv det mot vinsjen
om nødvendig - dette kan skje hvis du har fire runder med
tauet på trommelen og en lett last) mens du holder
taugripesystemet så vidt åpent.

4) Figur 2 (B) : Løsne spennet på gummihåndtak, og
taugripesystemet vil kobles til igjen. Du kan nå slippe
trekktauet og ta tak i det videre.

5) Gjenta trinnene 1 til 4 inntil lasten er i ønsket posisjon eller
helt senket.

6) Når ønsket posisjon er oppnådd, slipp gummihåndtak for å
koble til systemet igjen (hvis nødvendig).

7) Hvis nødvendig, stopp motoren med på/av-bryteren.
3.6.2.1 Sende tauet tilbake ned.

Etter å ha løftet objekter, vil du kanskje sende tauet ned igjen. Siden
det ikke er revers på vinsjen og friksjon er et problem, kobler du fra
taugripesystemet, fjerner tauet fra trommelen for å eliminere
friksjonen og slipper tauet ned igjen. Hvis tauet ikke kommer ned, må
du kanskje feste et lite tau til det (før du løfter) for å kunne dra det
ned igjen.

Antall
runder på
trommelen

med

Vekt
Kilogram Pund

Fra Til Fra Til

1 Bruk aldri bare én
runde på trommelen

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

Antall
runder på
trommelen

med

Vekt
Kilogram Pund

Fra Til Fra Til

1 Bruk aldri bare én
runde på trommelen

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

Antall
runder på
trommelen

med

Vekt
Kilogram Pund

Fra Til Fra Til

MINDRE
ENN 4

Gjør aldri mindre enn 4
runder.

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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NO3.6.2.2 Trekking.

For å trekke en last, følger du trinnene i avsnitt 3.5 . Drar du imidlertid
en last på bakken som ikke risikerer å falle eller rulle tilbake, ønsker
du kanskje å koble fra taugripesystemet. Hvis du ikke gjør det, og
lasten blir sittende fast, kan du få problemer med å få litt slakk i tauet
siden det allerede vil være strukket til det maksimale og
taugripesystmet vil være svært vanskelig å koble fra.
Ved å bruke vinsjen uten taugripesystemet kan du slakke opp spennet
på tauet og dra fordel av elastisiteten til tauet for å starte med å trekke
igjen og la motoren nå maksimalt antall omdreininger (O/MIN).

HVIS DET ER FARE FOR AT LASTEN KAN FALLE ELLER RULLE
TILBAKE, IKKE KOBLE FRA TAUGRIPESYSTEMET HELT.

3.6.2.3 koble fra taugripesystemet.

For å koble fra taugripesystemet åpner du den fjærbelastede kammen
oppover og lar den hvile på rammen av taugripesystemet (Figur 1,
A). For å koble det til igjen løfter du kammen opp igjen og bringer den
tilbake ned mot trekktauet (Figur 2, A).

3.6.2.4 Slippe opp spenningen.

BRUK ALLTID HANSKER.

STREKK = FARE !

IKKE SNURR TAUET RUNDT HENDENE ELLER KROPPEN DIN!
VÆR OGSÅ OPPMERKSOM PÅ AT TAUET SAMLER SEG OPP

VED SIDEN AV DEG, SÅ PASS PÅ AT FØTTENE IKKE VIKLER SEG INN I DET.

3.6.2.5 Når du trekker med taugripesystemet koblet til.

Hvis taugripesystemet brukes, og du stopper å trekke med Portable
Capstan Pulling/Lifting WinchTM, vil taugripesystemet slå inn og legge
press på tauet så det holdes under spenn. For å løsne det, følg
trinnene 1 til 7 i avsnitt 3.6.2

3.6.2.6 Når du trekker med taugripesystemet koblet fra.

Hvis taugripesystemet ikke brukes, og du stopper å trekke med
Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM, må du ganske enkelt
slippe opp spenningen gradvis for å senke vinsjen forsiktig til bakken.

3.6.2.7 Nødstoppbryter.
(Kun PCH2000)

PCH2000 er utstyrt med en nød-"STOPP"-bryter, som fungerer eksakt
som av/på-bryteren, bortsett fra at den er lettere å nå og bruke hvis
det skulle oppstå uventede situasjoner. Når den trykkes inn slår
nødstoppknappen automatisk av tenningen til motoren og bryteren
forblir blokkert. For å frigjøre bryteren dreier du bare knappen i
pilretningene.

4. Inspeksjon.

Denne delen gjelder for vinsjer som brukes til løfting. Begrepet
inspiser betyr at alle eventuelle mindre reparasjoner, utskifting av
deler, rengjøring, regulering, etc., som kan gjennomføres under
inspeksjonen blir gjort.

Proedyrene under er ment for å gi en veiledning til sluttbrukeren for
å hjelp til å opprettholde samsvaret med ASME/ANSI Standard
B30.7-201 og ISO Standard 14492-1:2006. Lokale myndigheter kan
kreve andre, regelmessige testprosedyrer.

4.1 Inspeksjon og testing.

Når en ny eller renovert vinsjen er satt i drift for første gang, må du
gjøre følgende:

4.1.1 Motor.
(Kun PCH1000 og PCH2000)

1)  Sjekk oljenivået (se Hondas brukerveiledning),

2)  Sjekk luftfilter (se Hondas brukerveiledning),

3) Sjekk drivstoffnivået (se Hondas brukerveiledning),

4) Test av-/på-bryteren ved å starte motoren med bryteren på,
og så slå den av. Hvis motoren ikke slukkes kan du gjøre
dette ved å stenge choken.

5)  Test nødstoppknappen ved å slå på maskinen med
  bryteren  på, og så trykke på nødstoppbryteren etterpå for
  å slå motoren av. Hvis motoren ikke slukkes kan du gjøre
  dette ved hjelp av av-/på-bryteren. (Kun PCH2000).

4.1.2 Vinsjfunksjon.

4.1.2.1 Test gassjustering.

Uten tau på trommelen:

1) Dra på platen og bekreft av maksimalt løp er nådd (Figur 1, A);

2) Kontroller at trommelen roterer under full gass,

3) Frigjør platen og bekreft at minimumsbanen når ved fjærens
returbevegelse (Figur 1, B);

4) Se at trommelen ikke roterer når motoren går på tomgang.

5) Hvis du må foreta noen justeringer, gjør dette og test på nytt.

6) Lytt etter eventuell unormal støy.
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NO4.1.2.2 Test taugripesystemet.

1) Med taugripesystemet (bremsen) på: Fest vinsjen til en
passende forankring og fest tauet til et fast punkt i en viss
avstand, direkte foran vinsjen (se figuren under),

2) Trekk i tauet til det er stramt og slipp det deretter,
3) Observer at spenningen opprettholdes av taugripesystemet.
4) For å frigjøre denne spenningen, følg trinnene fra 1 til 7 i

punkt 3.6.2 Senk en last.

4.1.2.3 Teste vinsjens forankring.

1) Med taugripesystemet (brems) frigjort (se punkt 3.6.2.3):
Test forankringen ved å sette dobbelt av maksimal trekkraft
på vinsjen, bruk en blokk festet til et fast punkt og feste
tauenden til fornakringspunktet (se figuren ved siden av).

IKKE FORANKRE TAUET TILBAKE PÅ VINSJEN.

2) Hvis forankringen beveges eller viser tegn på potensiell
bevegelse må du finne et nytt forankringspunkt og foreta
testen på nytt.

3) VIKTIG: Registrer denne første inspeksjonen som den
første periodiske inspeksjonen i loggen nederst i dette
dokumentet.

4.2 Daglig inspeksjon og test.

Disse testene må gjennomføres hver dag (skriftlige notater er ikke
nødvendig):

1) Inspiser
 taugripesystemet for
 tegn på slitasje eller
 løse deler.

2)  PCH1000 og PCH2000:

Sjekk motorolje og
 luftfilter.

3) Test vinsjstyringene
uten last ved å trekke i
tauendene.

a. Se at gassen øker til
maksimum og trommelen dreier normalt,

b.  Lytt etter unormal støy,

c. Slipp tauet og se at gassen går over i
 tomgang ved hjelp av fjærretur og trommelen
 stopper å rotere ved tomgang.

d. PCT1800: Sjekk strømkilden hvis vinsjen ikke fungerer.
 Pass på at spenningen og/eller frekvensen brukes korrekt.
 Koble kabelen fra det elektriske uttaket og fjern lokket fra
 kontrollboksen. Pass på at det ikke er noen ukoblede
 kabler, dårlig koblede releer er løsnede skruer. Hvis
 enheten fremdeles Ikke fungerer, kontakt en kvalifisert
 elektriker eller forhandleren din.

FØR DU INSPISERER ELLER REPARERER VINSJEN MÅ DU
PASSE PÅ AT DU KOBLER DEN FRA STRØMKILDEN.

4) PCH1000 og PCH2000: Test funksjonen til av/på-bryteren.

5) PCH2000: Test funksjonen til nødstoppbryteren.

6) Sjekk at trinsen som mater tauet til trommelen
 (messingtrinse) roterer fritt, hvis ikke må du rengjøre og
 smøre. Skift ut trinsen hvis det finnes nen flate flekker.

7) Inspiser tauet for overdreven slitasje, skade eller
 vridninger (se punkt 3.1.2 inspeksjon og vedlikehold av
 tauet).

8) Inspiser slynger og stropper som brukes til å forankre
 vinsjen etter kutt og slitasje.

9) Hvis du bruker et nytt forankringspunkt må du teste det (se
 punkt 4.1.2.3).

4.3 Hyppig inspeksjon (hver 25. brukstime).

Dette må gjennomføres hver 25. brukstime (skriftlig registrering er
ikke nødvendig):

1) Inspiser kontrollmekanismen for tegn på slitasje eller løse deler.

2) PCH1000 og PCH2000: Rengjør motorens luftfilter. Foreta
 service hyppigere når du arbeider på støvete steder.

3) PCH1000 og PCH2000: Bytt ut motoroljen.

4) Test vinsjstyringene uten last ved å trekke i tauendene.

a. Se at gassen øker til maksimum og trommelen dreier normalt,

b. Lytt etter unormal støy,

c. Slipp tauet og se at gassen går over i tomgang ved hjelp av
 fjærretur og trommelen stopper å rotere ved tomgang.

5) PCH1000 og PCH2000: Test funksjonen til av/på-bryteren.

6) PCH2000: Test funksjonen til nødstoppbryteren.

7) Inspiser tauet for overdreven slitasje, skade eller vridninger (se
 punkt 3.1.2 inspeksjon og vedlikehold av tauet).

8) Inspiser alle sikringene i tauendene (kroker, sjakler, karabiner,
 etc.). Se etter sprekker, støtmerker, deformering, korrosjon,
 punkttæring, portenes funksjon, etc. Ikke nøl med å ta delen ut
 av bruk hvis du er tvil.

9) Inspiser alle advarsler og instruksjonsetiketter for skader og
 slitasje.

10)  Kontroller at instruksjonsveiledningen finnes og er leselig.

11) Se etter lekkasjer rundt girkassen. Hvis du finner noen må du
sjekke oljenivået i girkassen.

12) Fjern kapstantrommelen og fjern eventuell smuss som kan ha
samlet seg rundt akselen og nær oljetetningen. Påfør litt olje på
akselen før du monterer enheten på nytt.

13) I tvilstilfeller må en kvalifisert person bestemme om situasjonen
krever ytterligere reparasjon eller utstyret må tas ut av bruk. Alternativt
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NOkan utstyres sendes til et autorisert serviceverksted for bærbare
vinsjer for evaluering.

4.4 Regelmessig inspeksjon (hver 100. brukstime).

4.4.1 Girkasse.

1)  Se etter lekkasjer. Hvis du finner noen må du sjekke oljenivået
i girkassen.

2)  Se etter løse skruer eller bolter, og se særlig på bolten og
låsemutteren som fester sikkerhetskrokene. Det skal være
minst en synlig gjenge på bolten bak låsemutteren.

3)  Inspiser forankringskrokene for sprekker of deformasjon.
Sjekk at sikkerhetsklemmene fungerer.

4)  Sjekk endespillet vi å trekke og skyve kapstantrommelen. En
liten bevegelse er normalt, mer enn 0,5 mm indikerer at
trommelens festeskrue kan være løs eller at lageret kan være
skadet.

5)  Sjekk trommelens kilespor ved å dreie trommelen fram og
tilbake. En liten bevegelse er akseptabelt og indikerer korrekt
girklaring. Stor bevegelse kan indikere slitasje på kilesporet,
hvis dette er tilfellet må du fjerne endreskruen og inspisere.

6)  Sjekk at trinsen som mater tauet til trommelen (messingtrinse)
roterer fritt, hvis ikke må du rengjøre og smøre. Skift ut trinsen
hvis det finnes nen flate flekker.

7)  Taugripesystem, Sjekk at platen roterer fritt og at det ikke er
noen overdreven slitasje på roteringsoverflatene. Sjekk at
roteringsbolten sitter godt.

8) Sjekk huset for sprekker, særlig i forankringsområdet.

9)  Fjern motoren fra girkassen ved å løsne de 6 boltene.

a.  Inspiser clutchjrotoren (girkasseide) for:

 i. Sprekker,

 ii. Løse skruer,

 iii. Ujevn slitasje eller andre skader.

b.  Inspiser kløtsjtrommelen (girkasseide) for:

i. Slitasje: minimumstykkelse: 2 mm (0,080"),

ii. Stramhet: ingen merkbar aksial bevegelse,

iii. Lagertilstand: dreier jevnt og glatt for hånd.

4.4.2 Motor.
(Kun PCH1000 / PCH2000)

1) Ren/justere tennpluggen;

2)  Sjekk / justere tomgangsturtallet;

3)  Kontroller / juster ventil reise;

4)  Rengjør filteret og tank;

5)  Rengjør spark vakt hvis den er installert.

a.  MERK: disse elementene bør gjøres av Din Honda-
servicesenter hvis du har de riktige verktøyene og mekaniske
ferdigheter. Se Honda service manual for detaljerte prosedyrer.

4.5 Generelle tilstanden til vinsjen.

Foreta en vurdering av den generelle tilstanden av vinsjen på en
tydelig måte slik som Utmerket, God, trenger reparasjon, krever
ytterligere evaluering, osv.

4.6 Vinsjer som ikke brukes regelmessig.

1) En vinsj som ikke har vært i bruk i mer enn
 en måned, men mindre enn seks måneder, må
 inspiseres ofte før blir satt inn i tjeneste.
2) En vinsj som ikke har vært i bruk i mer enn 6 måneder må
 være periodisk kontrollert før de ble satt inn i tjeneste.

5. Ekstra informasjon.

5.1 Tilbehør.

En komplett liste med tilbehør er tilgjengelig. Bare gå til
www.portablewinch.com

5.2 Garanti.

Portable Winch Co.-produkter har garanti mot defekter i materiale og
håndverk så lenge de eies av en "opprinnelige kjøperen". Den
"opprinnelige kjøperen" er definert som foretak eller enhet som kjøper
vinsjen og/eller tilbehør fra en autorisert Portable Winch Co.-
forhandler som vist av den originale fakturaen. Garantien er
overførbar, forutsatt at sluttbrukeren har en kopi av den opprinnelige
kjøperens faktura/kvittering. Denne garantien gjelder ikke for
"slitedeler", definert som å være i kontakt med tauet mens det trekkes.

Portable PCH1000, PCH2000, PCT1800 Capstan Pulling/Lifting
WinchTM dekkes som følger:

● Vinsjkomponenter :
Privat bruk: To (2) års garanti (service av Portable Winch Co. og/eller
dets forhandlere) ;
Kommersiell bruk: Ett (1) års garanti (service av Portable Winch Co.
og/eller dets forhandlere);

● PCH1000 / PCH2000 : Honda-motoren har garanti gitt av Honda
Motor Corporation, og varigheten varierer i henhold til land og
bruk. Alle Honda-servicesentre kan reparere vinsjens motor
under garantien. Ta vare på ditt kjøpsbevis (faktura med
serienummer). Det vil brukes til å finne ut når garantiperioden
startet.

● PCT1800: Baldor-motoren garanteres av Baldor, og varigheten
varierer på bakgrunn av land og bruk. Alle Baldor
serviceverksteder kan reparere en vinsjmotor under garanti. Ta
vare på kjøpsbeviset ditt (faktura med serienummer). Det brukes
til å bestemme starten på garantiperioden.

Portable Winch Co. vil skifte ut eller reparere, etter eget valg, alle defekte
produkter. Alt annet Portable WinchTM-tilbehør er dekket av en komplett
ett (1) års garanti. Vennligst se Portable Winch Co. sine retningslinjer
for garanti på www.portablewinch.com hvis du har spørsmål.

Utvid garantien din gratis

Vi vil gjerne takke deg for ditt kjøp. Ved å gjøre det vil vi gjerne tilby
deg ETT (1) ÅR EKSTRA GARANTI GRATIS! Det er enkelt, bare
registrere vinsjen på www.portablewinch.com, eller på telefon 1-888
-388-PULL (7855) eller +1 819 563-2193.

5.3 Feilsøkingsområde.

I tilfelle av problemer, se avsnittet Feilsøking på
www.portablewinch.com under veiledninger og instruksjoner.

5.4 Perspektivsnitt.

For å se perspektivsnitt over vinsjen din, se Exploded views på
www.portablewinch.com på siden for veiledninger og instruksjoner
eller se slutten av veiledningen.
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NO5.5 Tekniske data.

5.6 Produsent.

Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM produseres av :
Portable Winch Co.
1170, rue Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5
CANADA
Telefon : +1 819 563-2193
Gratisnummer (CAN & É.-U.): 1-888-388-7855
Faks : + 1 514 227-5196
E-post : info@portablewinch.com
Nettsted: www.portablewinch.com

SPESIFIKASJONER PCH2000
MOTOR Honda GX160UT2-QX2 4-takts motor

TROMMELDIMENSJONER 108 mm hard eloksert 4 til 6 slår av tau

MAKSIMAL TREKKRAFT
(ENKELTLINE) 1150 Kg

LØFTEKAPASITET
(ENKELTLINE) 450 kg

HASTIGHET 20 m/min

GIRKASSE Aluminiumslegeringsboks 53:1

VEKT (TØRR) 34.5 kg
CLUTCH Sentrifugal

TAU RESTRAINT SYSTEM Inkludert (kan være løsrevet)

DIMENSJONER
(SAMLET) 48.3 cm x 56 cm x 35.6 cm

TAU Dobbel flettet polyester med lav elastisitet
(ikke inkludert)

LENGDE UBEGRENSET
MINSTE DIAMETER 12 mm
STØRSTE DIAMETER 13 mm
FOR Å LØFTE Tau med splint anbefales

CLASSIFICATION (ISO) M3

Garantert
lydstyrkenivå
LwA dB(A)

100 dB(A)

Usikkerhetsfaktor
KwA dB(A) 2.5 dB(A)

Målt lydstyrkenivå
LpA dB(A) 86 dB(A)

SPESIFIKASJONER PCH1000
MOTOR Honda GX-50cc 4-takts motor

TROMMELDIMENSJONER
SERIEN EKSTRAUTSTYR

Ø 57 mm , 2 til 4 slår av
tau

Ø 85 mm , 2 til 3 runder
av tau

MAKSIMAL TREKKRAFT
(ENKELTLINE) 775 kg 540 kg

LØFTEKAPASITET
(ENKELTLINE) 250 kg 175 kg

HASTIGHET 12 m/min 18 m/min
GIRKASSE Aluminiumslegeringsboks 110:1
VEKT (TØRR) 19 kg
CLUTCH Sentrifugal

TAU RESTRAINT SYSTEM Inkludert (kan være løsrevet)

DIMENSJONER
(SAMLET) 50,5 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

TAU Dobbel flettet polyester med lav elastisitet
(ikke inkludert)

LENGDE UBEGRENSET
MINSTE DIAMETER 12 mm
STØRSTE DIAMETER 13 mm
FOR Å LØFTE Tau med splint anbefales
CLASSIFICATION (ISO) M3
Garantert
lydstyrkenivå
LwA dB(A)

105 dB(A)

Usikkerhetsfaktor
KwA dB(A) 2.5 dB(A)

Målt lydstyrkenivå
LpA dB(A) 89 dB(A)

SPESIFIKASJONER PCT1800-50HZ-P-230V

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

TROMMELDIMENSJONER
SERIEN EKSTRAUTSTYR

Ø 85 mm , 2 til 3 runder
av tau

Ø 57 mm , 2 til 4 slår av
tau

MAKSIMAL TREKKRAFT
(ENKELTLINE) 820 kg 1000 kg

LØFTEKAPASITET
(ENKELTLINE) 250 kg 250 kg

HASTIGHET 7,2 m/min 4,8 m/min
ANBEFALT
ARBEIDSSYKLUS 25% (15 min. per hour)

GIRKASSE Aluminiumslegeringsboks 110:1

VEKT (TØRR) 27 kg

TAU RESTRAINT SYSTEM Inkludert (kan være løsrevet)

DIMENSJONER
(SAMLET) 55,6 cm long x 36,6 cm large x 36,6 cm haut

TAU Dobbel flettet polyester med lav elastisitet (ikke inkludert)
LENGDE UBEGRENSET
MINSTE DIAMETER 12 mm
STØRSTE DIAMETER 13 mm
FOR Å LØFTE Tau med splint anbefales
CLASSIFICATION (ISO) M3
CLASSIFICATION
NEMA IP54

SPESIFIKASJONER PCT1800-60HZ-P-120V

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

TROMMELDIMENSJONER
SERIEN EKSTRAUTSTYR

Ø 85 mm , 2 til 3 runder
av tau

Ø 57 mm , 2 til 4 slår av
tau

MAKSIMAL TREKKRAFT
(ENKELTLINE) 820 kg 1000 kg

LØFTEKAPASITET
(ENKELTLINE) 250 kg 250 kg

HASTIGHET 8,8 m/min 5,8 m/min
ANBEFALT
ARBEIDSSYKLUS 25% (15 min. per hour)

GIRKASSE Aluminiumslegeringsboks 110:1

VEKT (TØRR) 24 kg

TAU RESTRAINT SYSTEM Tau med splint anbefales

DIMENSJONER
(SAMLET) 55,6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

TAU Dobbel flettet polyester med lav elastisitet (ikke inkludert)
LENGDE UBEGRENSET
MINSTE DIAMETER 12 mm
STØRSTE DIAMETER 13 mm
FOR Å LØFTE Tau med splint anbefales
CLASSIFICATION (ISO) M3
CLASSIFICATION
NEMA IP54
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VI PORTABLE WINCH CO.
PÅ 1170, rue Thomas-Tremblay
 Sherbrooke, QC J1G 5G5
 CANADA
 Tel: +1 819 563-2193

www.portablewinch.com

ERKLÆRER UNDER EGET
ANSVAR AT PRODUKTET:

Portable Capstan WinchMD

Modell PCH1000, PCH2000

FOR TILTENKT FORMÅL :

Trekking og løfting av objekter ved vinkler opp til vertikal

I samsvar med « Maskiner » direk vet 2006/42/EF, samt
folgende direktiver:

-2004/30/UE
Direk vet om elektromagne sk kompa bilitet.

-2000/14/CE
Direk vet om miljøstøyutslipp.

Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
er autorisert l å fylle ut den tekniske filen.

Undertegnet av:

Navn: Pierre Roy
Posisjon: Président directeur général

I Sherbrooke, QC, Canada,
15 april 2019.

6.0 CE-samsvarserklæring
(PCH1000 / PCH2000)

SAMSVARSERKLÆRING

VI PORTABLE WINCH CO.
PÅ 1170, rue Thomas-Tremblay
 Sherbrooke, QC J1G 5G5
 CANADA
 Tel: +1 819 563-2193

www.portablewinch.com

ERKLÆRER UNDER EGET
ANSVAR AT PRODUKTET:

Portable Capstan WinchMD

Modell
PCT1800-50Hz-P-230V

 PCT1800-60Hz-P-120V
FOR TILTENKT FORMÅL :

rekking og løfting av objekter ved vinkler opp til vertikal

I samsvar med « Maskiner » direk vet 2006/42/EF, samt
folgende direktiver:

-2004/30/UE
Direk vet om elektromagne sk kompa bilitet.
-2006/95/CE
Lavspenningsdirektivet
-2000/14/CE
Direk vet om miljøstøyutslipp.
- 2015/863
Direktiv om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk utstyr.

Gerold Vonblon,
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders
er autorisert l å fylle ut den tekniske filen.

Undertegnet av:

Navn: Pierre Roy
Posisjon: Président directeur général

I Sherbrooke, QC, Canada,
15 april 2019.

6.1 CE-samsvarserklæring
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)

SAMSVARSERKLÆRING
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NOAnnex
(PCH1000)
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NOAnnex
(PCH2000)
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NOAnnex
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)
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NOAnnex - diagramme
(PCT1800-50Hz-P / PCT1800-60Hz-P)
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NO

SERIENUMMER S / N:    ____________________

(over 600 timer, skriv ut flere av disse sidene på
www.portablewinch.com)

STARTINSPEKS
JON #1 #2 #3 #4 #5 #6

Dato
Timetellerlesing (ja/nei)
GIRKASSE

Etikett med advarsel til stede og leselig

Eventuelle påviste lekkasjer
Oljenivået til girkassen OK
Alle skruver og bolter sitter godt
Ankerkroker - ingen sprekker, kroker
fungerer
Akselen har mindre slingring enn 0,5 mm
(0.020'')

Trommelens nøkkelvei er tett

Trommelens aksel og forsegling er ren

Trinsen som mater tauet til trommelen
(messingtrinse) roterer, ingen flat del
Sprekker i huset funnet

TAUGRIPESYSTEM/VINSJKONTROLLER

Hovedplate roterer fritt
Roteringsbolt sitter godt
Ingen usedvanlig stor slitasje på roterende
deler
Gasskontrollen fungerer
CLUTCH (KUN PCH1000 / PCH2000)
Clutchrotoren sitter godt, ingen sprekker
eller ujevn slitasje
Clutchtrommelen sitter godt, roterer fritt,
veggen er >2 mm
MOTOR (KUN PCH1000 / PCH2000)

Tennplugg er ren og har riktig åpning

Farten ved tomgang justeres
Ventilklarering innenfor spesifikasjoner
Drivstofftank/-filter rent
Gnistfanger er ren
Oljen er ny og mengden er tilstrekkelig
Luftfilteret er rent
TAU, KROKER OG LEDD
Tauet er i god stand - hele lengden
Tauets avslutning er ikke skadet
Krokene er i god stand
Ledd (bøyler, karabiner, osv.) er i god
stand

Annex - 100 timers Ettersyn
Del 1
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NO

(over 600 timer, skriv ut flere av disse sidene på
www.portablewinch.com)

FØRSTE
INSPEKSJON #1 #2 #3 #4 #5 #6

TESTER
På/av-knappen fungerer
Nødstoppknappen fungerer

Trommelen roterer ikke på tomgang

Trommelen roterer ved full gass

Gassen når maks

Taugripesystemet (bremsen) fungerer

Ingen uvanlige lyder kan høres
GENRELL TILSTAND PÅ VINSJEN
Strålende
Bra
Trenger reparasjoner
Krever ytterligere vurdering
Annet
MERKNADER

Annex - 100 timers Ettersyn
Del 2

Annex - Loggark for tauinspeksjon (hver dag):

Som spesifisert i punkt 3.1.2. Inspeksjon og vedlikehold av tauet, må tauet og endene inspiseres daglig, i hele sin lengde, for å avdekke
eventuell slitasje. Denne siden lar deg hente inn informasjon. Den er veiledende og kan kopieres for daglig kontroll av tauet ditt.

DATO Ø PRODUSENT ANSKAFFELSES
DATO LENGDE KONTROLL ELLER

HENDELSE KOMMENTARER OG UNDERSKRIFT

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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