
JOS ON VINTTURI,  
           ON RATKAISUKIN! 

TM



TUO TEHO
SINNE MISSÄ SITÄ TARVITSET! 

TM

Portable Winch Co. on maailman johtava polttomoottorivintturi valmistaja.

Toisin kuin muut vintturit, Portable Winch on todella pienikokoinen ja tehokas. 
Jos työskentelet kaukana muista voimanlähteistä tai jos tarvitset rajoittamatonta 
köysipituutta, vintturimme antavat sinulle tarvitsemasi voiman!



• Kannettava
• Rajaton köysipituus
• Tehokas
• Tasainen vetoteho
• Jatkuva käyttö
• Kevyt

• Nopea kiinnittää 
• Helppokäyttöinen
• Turvallinen
• Luotettava
• Ei huolta ylikuumenemisesta

EdUT



Tämän vintturin voimanlähteenä toimii Hondan 50-kuutioinen GXH-50 nelitahtimoottori. Vintturi painaa 
16 kg ja antaa 1  000 kg vetovoimaa yhdellä linjalla. Metsämiehet pitävät siitä, koska se tarjoaa paljon 
tehoa ja kaksi valittavaa nopeutta vaihdettavien kelarumpujen ansiosta. Kun tarvitset täyttä tehoa, käytä 
57 mm vakiokelarumpua, joka vetää 12 metriä minuutissa. Jos tarvitaan lisää nopeutta, valinnainen  
85 mm kelarumpu vetää 700 kg 18 metrin minuuttivauhdilla. Malli PCW5000 toimii tehokkaimmin 12 mm 
köydellä ja takaa omistajalleen vuosien tehokkaan käytön.

TekniseT TiedoT PCW5000        PCW3000

Suunniteltu erityisesti: PUUNKAATO        METSÄSTYS

Moottori: Hondan 50-kuutioinen GXH nelitahtimoottori      360o kallistettava 35-kuutioinen GX nelitahtimoottori

Paino: 16 kg          9,5 kg 

Kelarummut:    

    Asennettu:  57 mm halkaisija         76 mm halkaisija

    Lisävaruste:  85 mm halkaisija         ei saatavana

Kapasiteetti – Maksimivetokyky:     

    Yksi linja:  1 000 kg         700 kg 

    Kaksi linjaa:  2 000 kg         1 400 kg 

Nopeus: 57 mm kelarumpu: 12 m/min         8 m/min 

 85 mm kelarumpu: 18 m/min   

Välityssuhde: 110:1         200:1

Mitat 37,1 cm pitkä x 36,6 cm leveä x 36,6 cm korkea      35 cm pitkä x 28,9 cm leveä x 26,1 cm korkea

Köysi Kaksoispunospolyesteriköysi - rajoittamaton pituus      Kaksoispunospolyesteriköysi- rajoittamaton pituus

    Minimihalkaisija: 10 mm          10 mm 

    Maksimihalkaisija: 16 mm          12 mm 

Vaihdelaatikko ja vaihteet: Vaihdelaatikko alumiiniseosta. Lämpökäsitellyt 3-vaiheiset lieriöhammasratasvaihteet.    Vaihdelaatikko alumiiniseosta. Lämpökäsitellyt 3-vaiheiset lieriöhammasratasvaihteet.  

 Akselit asennettu kuulalaakereille. Öljykylpyvoitelu.      Akselit asennettu kuulalaakereille. Öljykylpyvoitelu.

Jarrut: Yhteen suuntaan pyörivä rullalaakerikytkin      Yhteen suuntaan pyörivä rullalaakerikytkin

Käyttöjakso: Jatkuva käyttö        Jatkuva käyttö

Sertifiointi: CE-sertifioitu        CE-sertifioitu

Ankkuri toimitetaan mukana: Polyesteriliina 60 mm x 2 m        Polyesteriliina 60 mm x 2 m

5 VUOTTA 
takuu

1 lISÄVUOSI
jos rekisteröit vintturin 

sivustollamme!

+ PCW5000
Täydellinen vintturi metsätöihin!

VAlITSE VINTTURI,
JOKA SOVElTUU SINUllE!



Tämän vintturin voimanlähteenä toimii Hondan kaikissa asennoissa toimiva 35-kuutioinen GX-35 
nelitahtimoottori. Täydellinen vintturi painaa 9,5 kg ja tarjoaa 700 kg vetotehoa yhdellä linjalla. 
Metsästäjät suosivat sitä koska se tarjoaa vahvaa tehoa kannettavassa muodossa! Sitä täydentää valikoima 
erityisvarusteita, jotka on tarkoitettu kuljetettavaksi pitkiä matkoja: Kevytrunkoisessa kehikossa tai 
ajoneuvoon sidottuna ja suojattuna omassa kestävässä muovikotelossa. Tämä innovatiivinen vintturi on 
ainutlaatuinen ja täydellinen metsästäjille. Riistä ei ole enää tavoittamattomissa, kiitos tämän uuden 
tekniikan.

TekniseT TiedoT PCW5000        PCW3000

Suunniteltu erityisesti: PUUNKAATO        METSÄSTYS

Moottori: Hondan 50-kuutioinen GXH nelitahtimoottori      360o kallistettava 35-kuutioinen GX nelitahtimoottori

Paino: 16 kg          9,5 kg 

Kelarummut:    

    Asennettu:  57 mm halkaisija         76 mm halkaisija

    Lisävaruste:  85 mm halkaisija         ei saatavana

Kapasiteetti – Maksimivetokyky:     

    Yksi linja:  1 000 kg         700 kg 

    Kaksi linjaa:  2 000 kg         1 400 kg 

Nopeus: 57 mm kelarumpu: 12 m/min         8 m/min 

 85 mm kelarumpu: 18 m/min   

Välityssuhde: 110:1         200:1

Mitat 37,1 cm pitkä x 36,6 cm leveä x 36,6 cm korkea      35 cm pitkä x 28,9 cm leveä x 26,1 cm korkea

Köysi Kaksoispunospolyesteriköysi - rajoittamaton pituus      Kaksoispunospolyesteriköysi- rajoittamaton pituus

    Minimihalkaisija: 10 mm          10 mm 

    Maksimihalkaisija: 16 mm          12 mm 

Vaihdelaatikko ja vaihteet: Vaihdelaatikko alumiiniseosta. Lämpökäsitellyt 3-vaiheiset lieriöhammasratasvaihteet.    Vaihdelaatikko alumiiniseosta. Lämpökäsitellyt 3-vaiheiset lieriöhammasratasvaihteet.  

 Akselit asennettu kuulalaakereille. Öljykylpyvoitelu.      Akselit asennettu kuulalaakereille. Öljykylpyvoitelu.

Jarrut: Yhteen suuntaan pyörivä rullalaakerikytkin      Yhteen suuntaan pyörivä rullalaakerikytkin

Käyttöjakso: Jatkuva käyttö        Jatkuva käyttö

Sertifiointi: CE-sertifioitu        CE-sertifioitu

Ankkuri toimitetaan mukana: Polyesteriliina 60 mm x 2 m        Polyesteriliina 60 mm x 2 m

1 VUOSI 
takuu

1 lISÄVUOSI
jos rekisteröit vintturin 

sivustollamme!

+PCW3000
Paras vintturi metsästäjille!

VAlITSE VINTTURI,
JOKA SOVElTUU SINUllE!



KULJETUS

ANKKURIT

lISÄVARUSTEET Portable Winch Co. kehittää jatkuvasti erikoisvarusteita, jotta      vintturimme olisivat mahdollisimman monikäyttöisiä.   Tarjoamme täydellisen valikoiman        lisävarusteita, jotta saat mahdollisimman paljon irti vintturistasi kaikissa tilanteissa.

Ei ole merkitystä minne vintturin viet, kuljetuskotelo suojaa sitä. Voit kantaa PCW3000-vintturin jopa selässä muotoillun pakkauskehikon ansiosta.

Valitse ankkurointipiste, meillä on siihen ankkuri. Olipa se puu, ajoneuvo, pylväs tai mikä tahansa vedettävää painavampi, voit valita työhön oikean ankkurin.

PolyeSteriliiNAt
60 mm leveät. 
Kapasiteetti U-muotoinen: 4 000 kg 
PCA-1258 - 3 m 
PCA-1259 - 2,5 m
PCA-1260 - 2 m 

PCA-0340
Vesitiivis, pehmustettu salkku 
irrotettavilla pyörillä. 
Mallin PCW5000 vintturille ja lisävarusteille.

PCA-1261 
Kiinnityssarja, sopii kuulavetolaitteisiin, joissa 
on halkaisijaltaan korkeintaan 50 mm suuruinen 
vetokuula.

PCA-0100
Muovinen kuljetussalkku vintturille ja 
lisävarusteille. 
Mallin PCW5000 vintturille ja lisävarusteille.

PCA-1264 
Vintturituki kohtisuoraan vetoon.
Sopii malliin PCA-1263, PCA-1265  
tai PCA-1267.

PCA-0102
Muovinen kuljetussalkku vintturille ja 
lisävarusteille.
Mallin PCW3000 vintturille ja lisävarusteille.

PCA-1263 
Puu-/pylväskiinnitys, ankkurihihna  
50 mm x 3 m. Sopii malliin PCA-1264 tai 
PCA-1268.

PCA-0104 
Muovinen kantokehikko kujetussalkulle 
(PCA-0102) ja köysirepulle (PCA-0103).

PCA-1269 
Puukiinnitysankkuri kiinnityshihnalla 
50 mm x 3 m.

PCA-1266 
Heck-Pack-ankkurointijärjestelmä.
Kiinnittyy kunnolla kaikkiin 50 mm
kuulavetolaitteisiin ja tarjoaa nopean,            
voimakkaan kiinnityspisteen, kun se on 

pultattu malliin PCA-1265 ja kytketty joko 
malliin PCA-1264 tai PCA-1268.

PCA-1268
Vintturin tukilevy, taivutettu tappi. 
Sopii malleihin PCA-1263, PCA-1265 tai 
PCA-1267.

PCA-1265
Heck-Pack-ankkurointijärjestelmän sovitin.
Pultit PCA-1266 mukana.
Käytettäväksi malleihin PCA-1264 tai PCA-1268 kanssa.

PCA-1267
Nelikulmaisen putken kiinnitystuki  
50 mm, taivutettu tappi.
Käytettäväksi malleihin PCA-1264 tai PCA-1268 kanssa.

C

D

C.

A

A.
B

B.

D.



VÄKIPYÖRÄT

KÖYDET JUONTOKARTIO

Portable Winch Co. kehittää jatkuvasti erikoisvarusteita, jotta      vintturimme olisivat mahdollisimman monikäyttöisiä.   Tarjoamme täydellisen valikoiman        lisävarusteita, jotta saat mahdollisimman paljon irti vintturistasi kaikissa tilanteissa.

Väkipyörä on yleensä hyödyllinen kuorman vetolinjan muuttamisessa, köyden nostossa ja vetotehon kaksinkertaistamisessa, kolminkertaistamisessa tai jopa 
nelinkertaistamisessa.  

Juontokartio estää tukkeja pysähtymästä juurin, kantoihin tai jäännöspuihin. Se 
suojelee myös arvokkaat puut liukupolulla vahingoilta.

PCA-1271
Avattava itselukkiutuva yksipyöräinen väkipyörä 
alumiinista -  Köysipyörän halkaisija 62 mm.
MBS: 40 kN

PCA-1290
Juontokartio tukeille, joiden halkaisija on enintään 50 cm.

PCA-1274
Avattava yksipyöräinen väkipyörä 
ruostumattomasta teräksestä - Alumiinisen 
köysipyörän halkaisija 100 mm.
WLL: 22 kN

PCA-1272
Avattava itselukkiutuva kaksipyöräinen 
väkipyörä alumiinista -  
Köysipyörien halkaisija 62 mm.
MBS: 40 kN

PCA-1275 
Avattava yksipyöräinen väkipyörä 
ruostumattomasta teräksestä - Alumiinisen 
köysipyörän halkaisija 76 mm.
WLL: 16 kN

PCA-1292 
Avattava yksipyöräinen alumiininen väkipyörä -
Köysipyörän halkaisija 63 mm.
MBS: 50 kN.

KAKSoiSPuNotut PolyeSteriKöyDet

Parhaan suorituskyvyn saamiseksi käytä aina alkuperäisiä Portable Winch Co. -köysiä 
vintturissasi! Kaksoispalmikoitu rakenne tarkoittaa kestävyyttä ja vähäistä venymistä.

10 mm - MBS: 2 200 kg
12 mm - MBS: 3 300 kg

PCA-1205M – 10 mm x 50 m

PCA-1203M – 10 mm x 100 m*

PCA-1206M – 10 mm x 200 m

PCA-1215M – 12 mm x 50 m

PCA-1213M – 12 mm x 100 m*

PCA-1214M – 12 mm x 150 m

PCA-1216M – 12 mm x 200 m*

PCA-1218M – 12 mm x 300 m*

PCA-1270
Avonainen köysiohjain. 
Teräksinen väkipyörä, halkaisija 100 mm. Malliin PCA-1291.
WLL: 20 kN

PCA-1273
Avattava kaksipyöräinen väkipyörä 
ruostumattomasta teräksestä - Alumiinisten 
köysipyörien halkaisija 100 mm.
WLL: 44 kN

PCA-1291
Automaattinen vapautin malliin 
PCA-1270.

Käy sivustollamme ja katso miten 
voit käyttää näitä varusteita 
sekä mallia PCA-1310 ja muuntaa 
mönkijäsi vetokoneeksi!

*

* Saatavana molemmat 
päät varustettuina 
silmäpujoksella ja 
kaapelikengällä.



KÖYSIPUSSIT

MUUT

Portable Winch Co. kehittää jatkuvasti erikoisvarusteita, jotta      vintturimme olisivat mahdollisimman monikäyttöisiä.   Tarjoamme täydellisen valikoiman        lisävarusteita, jotta saat mahdollisimman paljon irti vintturistasi kaikissa tilanteissa.

Nämä reput sopivat täydellisesti köyden ja pienten lisävarusteiden kantamiseen/säilyttämiseen metsikössä tai missä tahansa muualla sekä estää köysien sotkeutumisen.

Voit myös valita näistä lisävarusteista mallisi mukaan.

Nostokoukut
WLL : 20 kN
    PCA-1280  
    PCA-1282 ja salpa

PCA-1255
Pieni reppu.
Vetää 50 m 12 mm:n köyttä.

PCA-1372
HPPE-köysitarrain
10 mm x 2,1 m ja terästanko
MBS: 69 kN

PCA-1256
Keskikokoinen reppu (olkahihnoilla). - 
Vetää 100 m 
12 mm:n köyttä.

PCA-1295
Kuristusketju 6 mm x 2,1 m ja C-koukku 
sekä terästanko.
MBS: 55 kN

PCA-1281
Turvakoukku ja salpa.
WLL : 7,3 kN

PCA-1257
Suuri reppu.
Vetää 150 m 12 mm:n köyttä.

PCA-1310 
Kuulavetokoukun levy köydelle tai 
ketjulle. Sopii kuulavetolaitteisiin, 
joiden halkaisija on enintään 50 mm.

PCA-1151
Kipinänsammutin                   Honda-
moottoriin GXH-50.

Työkuormarajoitus (WLL) on 
maksimikuormitus, jota ei saa ylittää 
missään olosuhteissa. 

Minimimurtumislujuus (MBS) on todettu 
rikkovassa laitetestissä. Se tulee jakaa 
sopivalla turvakertoimella.

Sakkelit 
PCA-1279 – 13 mm – WLL: 19,6 kN
PCA-1277 – 16 mm – WLL: 31,9 kN
PCA-1278 – 20 mm – WLL: 46,6 kN

PCA-1257Xl
Ekstrasuuri reppu.
Vetää 200 m 12 mm:n köyttä.

Kelarummut ja köysiohjaimet
PCA-1100 – 85 mm PCW5000
PCA-1110 – 57 mm PCW5000
PCA-1120 – 76 mm PCW3000

MuuNtotAuluKKo

PCA-1299
C-koukku 6–7 mm halkaisijan koukulla. 
WLL: 20 kN

PCA-0103
Vinyyliköysireppu kantokehikkoon 
(PCA-0104). Vetää 50 m 10 mm:n 
köyttä.

lukittuvat teräskarabiinit
    PCA-1276 – MBS: 25 kN
    PCA-1701 – MBS: 70 kN
    PCA-1702 – MBS: 50 kN
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kN toNNi (M) KG lB

1 0,1 101,97 225

9,81 1 1 000 2 200

0,01 -- 1 2,2

-- -- 0,45 1

Newton on voiman 
kansainvälinen yksikkö, se 
vastaa nettovoimaa, joka antaa 
yhden kilogramman massalle 
kiihtyvyyden 1 m/s2.



Tehokkaaseen työskentelyyn vintturin kanssa tarvitset oikeat lisävarusteet. Eri varustepakettimme ovat tarkoitettu erikoissovelluksiin. 
Niissä suositellaan oikeita lisävarusteita, jotta työ saadaan tehtyä. 

Metsätöissä tämä paketti auttaa sinua eri tilanteissa, 
joita työn aikana voi maastossa esiin tulla. Voit 
vähentää tukin kitkaa maata vasten, uudelleenohjata 
tai kaksinkertaistaa linjan, ja siten saada jokaisesta 
vedosta irti maksimitehon.

MeTsäTyövarusTeeT
PCW5000-FK

MeTsäsTysvarusTeeT
PCW3000-HK

VARUSTEPAKETIT

Jos sinulla on erikoistarpeita, voit luoda oman 
pakettisi! Mene osoitteeseen 
www.portablewinch.com

Metsästäjän sinun kannattaa ehdottomasti harkita tätä pakettia. Siihen 
sisältyvät kaikki varusteet, joita tarvitset kuljettamisessa ja vintturin 
käytössä, jotta suurriistan siirtäminen on vaivatonta. 



MeTsäsTysvarusTeeT
PCW3000-HK

Portable Winch Co. -yhteisö
Ole osa Portable Winch Co. -yhteisöä ja pysy ajan tasalla uutuuksista, 
vinkeistä ja hyödyllisistä ohjeista. 

    •  Kysy suoraan suunnittelijoilta mieltäsi askarruttavia kysymyksiä; 
    •  Näe mitä muut ajattelevat vinttureistaan ja käyttävät niitä;
    •  Jaa kokemuksesi, kuvasi, videosi ja paljon muuta. 

Älä unohda tilata 
uutiskirjettämme! MEidÄT LÖYdÄT         

MYÖS TÄÄLTÄ

Portable Winch Co. 
1170, Thomas-Tremblay Street
Sherbrooke, Quebec  J1G 5G5 KANAdA

Maksuton (Yhdysvallat ja Kanada): 1 888 388-PULL (7855)
Puh.: +1 819 563-2193
Faksi: +1 514 227-5196

info@portablewinch.com

www.portablewinch.com

Maahantuoja:Jakelija:


