
Vinschar 
 

Handdrivna vinschar 

63 - 750 kg 
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Handvinschar 

I Tyskland finns Friedrich Köster GmbH & Co som vi samarbetar med när det gäller 

vinschar, främst handdrivna med varumärket ”Adler”. Eldrivna vinschar byggs 

utifrån kundbehov så kontakta oss om du behöver en eldriven vinsch. 

 

Handvinscharna eller ”vägghissar” som de också kallas, är avsedda att monteras på 

en vägg för att hissa eller sänka laster med hjälp av en wire. Applikationerna kan  

variera mycket, här är några exempel: 

• Luckor som ska öppnas/ stängas 

• Lyft av diverse gods 

• Redskap i gymnastiksalar/ sporthallar 

 

Hur mycket vinschen lyfter per varv beror på hur många lager med wire som finns 

på lintrumman, i tabellen på nästa sida anges lyftlängden vid tom trumma (1a lagret). 

 

Vinscharna levereras utan vire. 

VH-244/500,  500 kg 

VH-244/250,  250 kg.   

Nymålad och klar för leverans. 
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VH-241,  125 kg 

VH-240,  63 kg 

Upp = Medurs  Ned = Moturs 

I tabellen nedan finns grundläggande data om Adler´s handvinschar.  

Måttskisser till vinscharna finns att ladda ner på vår hemsida: 

www.bengtssons-tools.se 

 

Har du frågor på handvinschar eller något annat du vill veta så kontakta oss per 

telefon    040 - 680 73 20   eller  mail:  info@bengtssons-tools.se   

Modell      

Vårt nr: 

(Adler nr:) 

Lyftkraft  

kg 

Lindiameter       

mm 

Linlängd i för-

sta lagret, m 

Max Linlängd 

vid full trumma, 

m 

Lyfthöjd per 

varv,  mm      

(1.a lager) 

Vevtryck vid 

max last, kp  

(1.a lager) 

Vikt utan 

vire,        

kg 

VH-240 

(WH 050) 
63 4 2,4 28 204 10 6,5 

VH-241 

(WH 1) 
125 4 2,3 27 210 15 9 

VH-244/250 

(WH 2 S)      
250 5 4,8 11 20 9,2 12,5 

VH-244/500 

(WH 5 S)      
500 6 7,9 29 26 14,5 21 

VH-244/750 

(WH 7 S)      
750 8 9,2 49 20 16 42 

Tekniska data: 

Behöver du en ny vev till din handvinsch? 

Vev till: Art nr: 

VH-240 VH-240/16 

VH-241 VH-241/16-01 



Bengtssons Maskin AB 
Box 501 

232 24  Arlöv 
040 - 680 73 00 

www.bengtssons-tools.se 
info@bengtssons-tools.se 

Produkter, Kunskap och Service 

inom 

Lyft, Hydraulik och Moment 

Bengtssons Tools är en del av Bengtssons Maskin AB, ett genuint företag med 

många år i branschen. Vi är ödmjuka nog att förstå att vi nu, som i framtiden, är 
helt beroende av bra leverantörer och bra kunder. Vår uppgift är att förmedla 

produkter, kunskap och service mellan våra kunder, oss och våra leverantörer 


