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PORTABLE WINCH CO. FORNYER
DEN ALLER FØRSTE LITIUM-ION-BATTERIDREVNE GANGSPILLVINSJEN I VERDEN!
Sherbrooke, QC, Canada, 16. august 2018 – Sherbrooke-selskapet
Portable Winch Co. lanserer den aller første batteridrevne
gangspillvinsjen i verden!
Som leder innen design og kommersialisering av bærbare vinsjer i
15 år, innoverer Portable Winch Co. igjen og introduserer vinsjen
PCW30000-Li drevet av et 80/82-volts litium-ionbatteri.
Denne nye modellen følger den internasjonale trenden med
effektiv batteridrevet verktøyutvikling. Dette prosjektet har tatt
mer enn to års forskning og utvikling, samt meget betydelige investeringer.
Pierre Roy, administrerende direktør i selskapet, sa nylig: «Folk fra hele verden er
opptatt av å beskytte miljøet og ønsker derfor verktøy som er økologiske og som
får jobben gjort». Dette er det lederne hadde i tankene da de utviklet, i samarbeid
med det globale selskapet Greenworks, denne aller første batteridrevne bærbare
vinsjen. «Litium-ion-batteriteknologien har utviklet seg ekstremt raskt de siste
årene, og gir oss mulighet til å tilby en vinsj med enestående kapasitet når det
gjelder strøm, samt holdbarhet», la Roy til.
Med en 1,0 KW elektrisk motor, kan PCW3000-Li ta blant annet alle 80/82-volts litium-ionbatterier fra Greenworks'
merkevare (Amerika) og Powerworks' merkevare (Europa). «Vi ville ikke gjenoppfinne
batterier, men å tilby et komplementært produkt til eksisterende batteridrevne verktøy
fra et ledende merke. Derfor kan samarbeidet med Greenworks la forbrukerne bruke
samme batterier for den nye vinsjen PCW3000-Li så vel som for deres andre verktøy som
motorsag, bladblåser, hekketrimmer, kantklipper osv.», spesifiserte Roy.
Vinsjen vil være tilgjengelig i Nord-Amerika og i Europa høsten 2018.
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Selskapet konsoliderer sin posisjon som verdensleder innen bærbare gangspillvinsjer. Med dette tillegget tilbys det nå 8
modeller av vinsjer (gass og elektrisk), samt et stort utvalg av tilbehør. Det skal også skape to til fire nye jobber ved
utgangen av 2019, og totalt nær 30 ansatte!

Noen unike egenskaper for vinsjen PCW3000-Li
En miljøvennlig trekkvinsj, som krever null vedlikehold; den er alltid klar til
bruk. Kraftig, med en trekkraft på opptil 1000 kg, og lett, bare
9,5 kg. PCW3000-Li kan transporteres der det er nødvendig. Den når en
trekkhastighet på 11,6 meter per minutt og har opptil 90 minutters
batterilevetid. Brukere kan dermed enkelt utføre arbeidskrevende oppgaver.
EFFEKTEN DU TRENGER, VERKTØYET DU VIL HA
Denne vinsjen er perfekt for de som spiller utendørs og må trekke laster fra tid
til annen. Tenk på hytteeierne eller beboerne langs kysten, verktøyspersoner,
eiere av små skogsbruk, jegere, motorsportentusiaster og mange
flere. Denne vinsjen letter arbeid av alle slag.
LITIUM-ION-BATTERIER, EN AV DE STØRSTE OPPFINNELSENE PÅ NESTEN 20 ÅR
Litium-Ion-batterier opprettholder luftkvalitet uten utslipp og de er også resirkulerbare! De har en lav selvutladningsgrad
når de ikke brukes (1,25 % til 5 % per måned). Dessuten er de kompatible med andre batteridrevne verktøy. De er
oppladbare til full kapasitet når som helst i utslippssyklusen.

Derfor eksisterer Portable Winch Co.:
Tilbyr enkle og innovative produkter for å oppnå vanskelige oppgaver.
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www.portablewinch.com/pcw3000-li

