
  

 
 

OPPDAG DEN HELT NYE WINCH PCW4000! 
 
Det er med stor stolthet og entusiasme at Portable Winch Co., 

verdensledende innen design, produksjon og distribusjon av 

bærbare capstan-vinsjer, introduserer sin splitter nye vinsj 

PCW4000! 

PERFEKT KONTROLL MED ANTI ROLLBACK 

MEKANISMEN (ARM) 

Portable Winch Co. drar av seg 

en ny mester slag ved å tilby en 

vinsj som, mens den holder seg 

tro mot sine forgjengere med sin kraft, sin lette vekt og pålitelighet, 

skiller seg ut med en ny funksjon som gir perfekt kontroll over 

bevegelsen til en last: hurtigutløsende automatisk 

tilbakeslagsmekanisme, også kjent som ARM.   

'' Vi har jobbet med dette prosjektet i mer enn et år for å legge til en 

vinsj PRO-linje en modell som lar brukerne kontrollere og holde en last 

feilfritt mens de vinsjer. Denne nye 

vinsjen er utstyrt med en sentrifugalkobling. Som et resultat 

begynner ikke trommelen å snu umiddelbart ved start av motoren. 

Med PCW4000 aktiveres trommelen bare når føreren trekker i tauet som er satt inn i 

tilbakeslagsmekanismen.” forklarer Pierre Roy, administrerende direktør og designer.  

‘’ Under designprosessen til enheten hadde vi i tankene å lage den som den enkleste og mest intuitive 

å bruke på markedet, og vi laget den!” sier Mr. Roy. Etter å ha gjort et par tauomslag på trommelen, er 

det bare å sette det inn i kamklemmen, føre det på utløpsføreren og trekke i det når tiden kommer. 

Denne handlingen engasjerer deretter sentrifugalkoblingen, og vinsjen begynner å trekke. Så snart 

spenningen på tauet slippes, slutter trommelen å rotere, og anti-tilbakeslagsmekanismen gjør jobben 

sin ved å holde lasten på plass. For å frigjøre tauet er det behov for en enkel lateral bevegelse. Dette 

gir brukeren perfekt kontroll gjennom trekkeoperasjonen. 
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EN ALLSIDIG VINSJ SOM KOMBINERER YTELSE OG HOLDBARHET 

Måtte det være for å trekke 

tømmerstokker, gjøre 

retningsavvirkning, trekke ut 

et stort spill, et fast kjøretøy, 

en båt, en dock eller utføre 

andre oppgaver, PCW4000 

vil gi den ytelsen du trenger. 

Med 1000 kg trekkraft i en 

enkelt linje, en hastighet på 

opptil 13,4 meter per minutt, en vekt på bare 12 kg, en ubegrenset taulengde, en aluminiumslegering 

girkasse med varmebehandlet 3-trinns spiralformet og tannhjul montert på bærelager og en kraft på 2 

HP, vil denne bærbare capstan-vinsjen gjøre alle oppgaver som kan oppnås med sjelefred i mange år 

framover. '' Vi tilbyr faktisk 5 års garanti på dette nye produktet, samme dekning som de andre 

modellene i PRO-serien. " påpeker Christian Pelletier, visepresident. 

4-STROKE HONDA MOTOR GX50 360° TILTBAR 

Samarbeidet mellom Honda og Portable Winch Co. går tilbake 

til begynnelsen av selskapet. Noen modeller av serien er utstyrt 

med 4-takts Honda-motorer GXH50, GX160 eller GX35, som er 

360o tilbar. "Vi er stolte av å koble produktene våre med 

Honda-motorer som, la oss innse det, de mest effektive 

tilgjengeligog pålitelige motorer." sier Mr. Roy. Når det gjelder 

PCW4000, har den den nyeste motoren GX50, som gir høy 

ytelse mens den er 360o tiltbar I alle possisjoner. Blant de 

andre mange egenskapene, vær oppmerksom på konstant 

trekkraft, bevist pålitelighet, utslippskompatibel og enkel 

oppstart, drift og vedlikehold. Brukere vil derfor ha friheten til å bruke denne vinsjen under alle forhold 

og posisjoner! 

  

   

   

   

  
 



 

 

 

 

 

SNART TILGJENGELIG WORLDWIDE 

Å samarbeide med de riktige partnerne har alltid vært viktig for Mr. Roy og Pelletier, som har utvidet 

distribusjonsnettet over hele verden siden begynnelsen. “Vi er veldig glade for å tilby denne nye 

modellen til våre kunder. Den vil derved være tilgjengelig i Europa fra oktober 2020 og over hele 

verden i de første månedene av 2021. ” deler 

Mr. Pelletier. 

Faktisk trenger mennesker overalt i verden en 

bærbar vinsj, og det er derfor produsentens 

produkter er tilgjengelige hos mer enn 900 

forhandlere spredt i 35 land. "Våre 

hovedbrukere er jegere, sporadiske og 

profesjonelle tømmerhuggere, arborister, 

motorsportentusiaster, hytte og boligeiere. 

Den er også perfekt for industrielle oppgaver, 

kabeltrekking og mastebygging I terreng der 

trekking er en oppgave legger Mr. Pelletier til. Disse brukerne verdsetter forskjellen mellom en enkel 

vinsj og en bærbar vinsj. Det tilbys komplette løsninger slik at vinsjen kan løse en rekke oppgaver. Med 

stort utvalg av forankringssystemer spesielt designet for vinsjene og deres mange bruksområder kan 

vinsjen montere omtrent hvor som helst. Bæreutstyrs finnes også, og dens mange lengder på tau og 

taubager /vesker og så mange andre effektive tilbehør, skiller Portable Winch produktutvalget seg ut. 

Portable Winch Co. ubestridt suksess har vært på grunn av medeiernes konstante jakt på innovasjon. 

De har blitt verdensledende ved å designe vinsjer med eksklusiv teknologi og ved å tilby enkle og 

innovative produkter for å utføre møysommelige oppgaver med letthet.  
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For mer informasjon: 
  Halvor Sannes, Daglig leder 
  HSX Maskinutvikling As (Portable Winch Co.) 
  Bjønnveien 1 N-3962 STATHELLE, NORWAY 
  Tlf.: +47 35962020   Epost.: post@hsx.no 
  www.hsx.no  | www.pcw4000.com| www.portablewinch.com 
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