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O nas

Naszym priorytetem, wynikającym z ponad 20 lat doświadczenia w branży, jest 
jakość. Chcemy aby Kangaroowinch nigdy nie zawiódł, nawet w najbardziej eks-

tremalnych sytuacjach. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym pod-

czas budowy naszych wyciągarek oraz doświadczonemu personelowi mamy 
gwarancję, iż dostarczamy pewny i niezawodny sprzęt, co potwierdza wciąż ros-

nące grono Klientów w kraju i za granicą. 

Jesteśmy bardzo dumni, iż dzięki jakości naszych produktów jesteśmy obdarzeni 
zaufaniem przez wielu zadowolonych Użytkowników. Zaufali nam już m.in.: Strażacy, 
Żołnierze, Służby Ratunkowe, Straż Graniczna oraz wielu fanów i miłośników 
off-roadu. Zaopatrujemy również firmy zabudowujące pojazdy pomocy drogowej 
oraz (inne) auta specjalne w kraju i za granicą.

Mamy nadzieję, iż Wasze doświadczenia z produktami Kangaroowinch powiększą 
grono zadowolonych klientów. 

www.kangaroowinch.com2

Szczegółowe informacje na temat aktualnych cen, dostępności, aktualnych promocji oraz 
danych technicznych uzyskają Państwo pod naszym numerem telefonu: 12 266 27 54 oraz na 
stronie www.terenowiec.pl
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Szanowni Klienci,

 Na wstępie chciałbym Wam podziekować, bo to dzięki Wam odnieśliśmy sukces. 
Dzięki Wam mogliśmy rozwinąć markę naszych wyciągarek na skalę globalną. W tym 

Winch. Związane jest to z problemami zaistniałymi podczas rejestracji znaku 
towarowego w niektórych krajach. Rejestracja pod obecną marką nie dałaby nam 
odpowiedniej ochrony naszej własności intelektualnej. W związku z powyższym pod-
jęliśmy decyzję o zmianie marki produkowanych przez nas wyciągarek. Zmiana ma 
na celu umożliwienie dalszej, bezpiecznej ekspansji. 

magazynowego i sukcesywnie, zastępowane produktami z nowych dostaw pod 
marką KangarooWinch. Ciężko określić jak długo będzie trwał okres przejściowy. 
Niektóre wyciągarki już teraz będą dostępne tylko pod marką KangarooWinch, dla 
innych proces rotacji będzie dłuższy. W pierwszej  kolejności wysyłane będą produkty 

 Serie wyciągarek, które mamy obecnie w ofercie, ich specyfkacje techniczne 
oraz właściwości pozostają niezmienione. Zmienia się tylko marka oraz kolorystyka. 

mować niebawem.

Z poważaniem

KANGAROOWINCH - NOWA MARKA, TEN SAM POWER!



1. Po lewej – część z wyciągarki konkurencyjnej, 
po prawej – Kangaroowinch.

2. W Kangaroowinch, dzięki zastosowaniu 
mocnych stopów metali, pręty mogły zostać 
przesunięte wyżej, zwiększając przestrzeń dla 
liny i zmniejszając ryzyko uszkodzenia wy-

ciągarki. 

Dlaczego Kangaroowinch?

Poniższe porównanie przedstawia jakość materiałów użytych przy produkcji Kangaroo-
winch do popularnych modeli wyciągarek dostępnych na aukcjach internetowych.

www.kangaroowinch.com
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Konstrukcja



1. Bęben powyżej pochodzi z wyciągarki 
Kangaroowinch – jest starannie wykonany, 
o jednolitej powierzchni, z mocnej stali.
2. „Konkurencyjny” bęben, który widnieje 
poniżej – niska jakość wykonania, potenc-

jalne problemy z pękaniem bębna, uszkod-

zeniami liny.  

1. Przekładnia po lewej pochodzi z innej wy-

ciągarki, po prawej przekładnia Kanga-

roowinch
2. Przekładnia „konkurencji” wykonana z m.in. 
z miękkiego aluminium, Kangaroowinch – w 

całości z utwardzonej stali. W pełni stalowe 
przekładnie są znacznie bardziej wytrzy-

małe od odpowiedników ze stopów alumin-

ium. 

1. Przekładnia po lewej słaba, podatna na 
uszkodzenia konstrukcja. 
2. Po prawej – Kangaroowinch. Solidna, w 
pełni stalowa przekładnia, odporna na 
duże obciążenia. 

1. Po lewej stronie – bardzo słabe pręty 
ściągające z rdzeniem z tworzywa sztucz-

nego w wyciągarce konkurencji. 
2. Po prawej Kangaroowinch – całe pręty 
wykonane z wytrzymałej, mocnej stali. 

5
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Bęben

Przekładnia

Pręty ściągające

Przekładnia planetarna



Stalowa 

Wyciągarki elektryczne ATV

K2000 to kompaktowe urządzenie 
przeznaczone jest do zastosowań użytkowych, 
małych quadów, przyczep i pługów. Pobór 
prądu nie przekracza 120A przy maksymalnym 
obciążeniu. Szybkość zwijania liny od 3,2 do 0,9 
m/min. Mimo atrakcyjnej ceny, wyciągarkę 
cechuje wysoka jakość wykonania.

K2000E-12V

Stalowa lub syntetyczna

K3500/K3500SR

Stalowa lub syntetyczna

K3000/K3000SR

K3000

K3000 doskonale sprawdzi się podczas niejednej 
wyprawy. Dysponuje dobrze uszczelnionym silnikiem o 
niespotykanej w klasie mocy 3 KM i 1-stopniową 
przekładnią planetarną z przełożeniem 153:1, dzięki 
czemu jej uciąg to ponad 1361kg. Polecamy m.in. do 
rekreacji off-roadowej oraz zastosowań użytkowych.

K2000

Seria K3500, K4000 i K4500 to klasyczne 
wyciągarki dedykowane do zamontowania w 
pojedzie typu quad  ATV czy UTV.  Uciąg, rozmiar 
oraz  pobór prądu gwarantują, iż  sprawdzą się 
doskonale podczas pokonywania każdych 
bezdroży. Zintegrowany przekładnią hamulec 
oraz mocny silnik czynią je zdecydowanym 
leaderem rynku w danym przedziale cenowym.

K4500SR

www.kangaroowinch.com6

nr kat. 

180cm + 180cm 2



K6000 jest kompromisem pomiędzy wyciągarkami ATV, 
a urządzeniami standardowych rozmiarów o uciągu 
powyżej 4 ton. K6000E występuje w wersji na napięcie 12V 
oraz 24V, poradzi sobie z ładunkiem ważącym nawet 
2722 kg! Doskonale sprawdzi się na małych pomocach 
drogowych, pojazdach rolniczych oraz w zastosowani-
ach użytkowych, wymagających większej mocy.

K4500/K4500SR

Stalowa lub syntetyczna Stalowa lub syntetyczna

K6000E-12V-STB/
K6000E-SR-12V-STB*

*K6000E-24V-STB - Wyciągarka K6000E 24V ze sterowanie bezprzewodowym

K6000

Stalowa lub syntetyczna

K4000/K4000SR

7www.kangaroowinch.com

nr kat. 

200cm + 200cm 2 2



K12000-12V/
K12000-SR-12V*

Stalowa lub syntetycznaStalowa lub syntetyczna Stalowa lub syntetyczna

170cm + 180cm

nr kat. K8000E-12V/
K8000E-SR-12V 

K9500-12V/
K9500-SR-12V

K9500

K12000 jest najlepiej znanym i najdłużej produkowanym 
modelem wyciągarek Kangarowinch o uciągu 12000lbs. 
Kilka tysięcy sprzedanych egzemplarzy i znikomy 
odsetek awarii czynią z tego urządzenia niewątpliwego 
lidera sprzedaży. Wyciągarkę Kangaroowinch K12000 
polecamy m.in. do pojazdów pomocy drogowej, 
rekreacji off-roadowej oraz zastosowań użytkowych.

Wyciągarki elektryczne
Wyciągarke K9500 speed wyposażono w szeregowy, 
uszczelniony silnik o mocy 6.6 HP / 4.9 KW, bardzo 
precyzyjny szczotkotrzymacz oraz długi wirnik z lepszym 
momentem obrotowym. Zaawansowane, nowoczesne 
rozwiązania techniczne umożliwiają efektywną pracę z 
wciągarką przy poborze mocy nie przekraczającym 
350A przy pełnym obciążeniu!

K8000

K8000 dedykowana jest głównie  miłośnikom rekreacyj-
nego off roadu jak również właścicielom lekkich 
pojazdów pomocy drogowych. Idealnie sprawdza się na 
zabudowach czy przyczepach jako urządzenie 
wspomagające załadunek. Mocny, cierny hamulec 
wyciągarki, intuicyjna obsługa sprzęgła oraz  mocny 
silnik wraz ze sterowaniem bezprzewodowym w zestaw-
ie czynią ją niewątpliwe bardzo ciekawą ofertą na rynku.

K12000

www.kangaroowinch.com
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*K12000-24V - Wyciągarka K12000 24V
  K12000-SR-24V - Wyciągarka K12000 24V z liną syntetyczną
  K12000-NR-12V - Wyciągarka K12000 12V bez liny z prowadnicą rolkową

2



K12500XT  to wyciągarka, którą nasi konstruktorzy 
stworzyli, by wyznaczyć nową jakość na rynku profes-
jonalnych wyciągarek do ekstremalnego użytku.  
Doskonałe uszczelnienia - IP68, wzmocniony hamulec 
oraz przekładnia, karbowana obudowa silnika i 
obniżony pobór prądu to tylko niektóre z cech 
wyróżniających model spod znaku Extreme. Mocny 
silnik 6 KM potrzebuje zaledwie 280 Amperów by 
pracować na najwyższych obrotach. 

K13000-12V/ 
K13000-SR-12V**

Stalowa lub syntetyczna

nr kat. 

Stalowa lub syntetyczna

K12500XT-12V/ 
K12500XT-SR-12V*

K12500XT

9
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* K12500XT-24V - Wyciągarka K12500 Extreme 24V
   K12500XT-SR-24V - Wyciągarka K12500 Extreme 24V
   z liną syntetyczną 

** K13000-24V - Wyciągarka K13000 24V
     K13000-SR-24V - Wyciągarka K13000 24V  z liną syntetyczną
     K13000-NR-12V - Wyciągarka K13000 12V bez liny z prowadnicą 
     rolkową

2 2



Stalowa lub syntetyczna

K12000PS-12V
K12000PS-SR-12V*

5443 kg/12000 lbs

6,5 KM, szeregowy

Hermetyczny zespolony 500A

Na przewodzie 3,40m i bezprzewodowe

3-st. planetarna

218:1

Świetnie wykonana i zaprojektowana wyciągarka. 
Charakteryzuje się komfortowym w obsłudze 
sprzęgłem typu „podnieś i przekręć”, które znane jest z  
modeli klasy premium. Mocne pręty ściągające 
poprawiające sztywność konstrukcji,  doskonały silnik i 
wytrzymały hamulec przywodzą na myśl profesjon-
alne konstrukcje renomowanych firm. 

K12000PS-SRK12000PS

nr kat. 

K12000 Performance Series to profesjonalna 
wyciągarka w rozsądnej cenie. Prawdziwy rywal 
drogich urządzeń, które stosowane są zawodowo w 
Pomocach Drogowych, Służbach Ratowniczych i 
offroadzie. Bezawaryjna, prosta i sprawdzona 
konstrukcja.  Dostępna z liną stalową, syntetyczną jak 
również w wersji na 24V.

Performance Series

www.kangaroowinch.com
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 *K12000PS-24V - Wyciągarka K12000 Performance Series 24V
   K12000PS-SR-24V -  Wyciągarka K12000 Performance Series 24V z liną syntetyczną
   K12000PS-NR-12V - Wyciągarka K12000 Performance Series 12V bez liny z prowadnicą ślizgową 

2



WYCIĄGARKA Z SERII TS

Korpus silnika   Wirnik Silnika   Obudowa przekładni   Stojan silnika   Przekaźniki 
KANGAROOWINCH PERFORMANCE SERIS (K12000 PS)

Na podstawie artykułów z magazynu  „4x4 OFFROAD PL” 8(216) 2018/ 9(217) 2018

K12000PS jest zaprojektowana i wykonana tak, aby zdeklasować konkurencję ceną i jakością wykonania, a 
niezależne testy w branżowej prasie wykazały, iż jest to rewelacyjna alternatywa dla pokrewnych modeli renom-
owanych firm od lat znanych na rynku. Po demontażu i rozkręceniu wyciągarek Kangaroowinch i konkurencji 
poszczególne części obu urządzeń prezentują się następująco:

11
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Seria Extreme HD 

K12000 EXTREME HD  - klasyczna wyciągarka serii 
Extreme, wodoszczelność – klasa IP68, mocny silnik 
szeregowy 6,5 HP Series Wound i wytrzymały hamulec. 
K12000 Extreme HD – postaw na nowoczesną, 
bezkonkurencyjną wyciągarkę najwyższej jakości!

K15000 Extreme HD  - najnowsza wyciągarka z serii 
Extreme o uciągu 15000 lbs. Mocniejsza wersja 
wyciągarki K12000 XT HD, dzięki przełożeniu 430:1. 
Dostępna w wersji z liną stalowa jak i syntetyczną. 

K12000 XT HD

K15000 XT HD

www.kangaroowinch.com
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Wyciągarki Kangaroowinch z serii Exterme HD kierowane są dla najbardziej wymagających użytkowników.  Seria 
Extreme HD wyróżnia się na tle innych wyciągarek  atrakcyjnym designem, wzmocnioną konstrukcją, innowacyj-
nym sterowaniem bezprzewodowym (jeden pilot łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe). Nasze 
wyciągarki z serii Extreme zostały sprawdzone i przetestowane wielokrotnie przez użytkowników w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. 



Stalowa lub syntetyczna

Wyciągarka pomimo zastosowania wysokiej jakości 
materiałów i rozwiązań technicznych, jest przystępna 
cenowo. Poszczególne podzespoły, w tym: hamulce, 
sprzęgło czy elementy elektryki, są znane i sprawdzone 
w innych modelach, ale po raz pierwszy zastosowane w 
jednym urządzeniu. Porównując parametry K12000 
Extreme HD czy K15000 Extreme HD z innymi dostępnymi 
na rynku wyciągarkami, możemy śmiało stwierdzić, że 
to jedne z lepszych produktów. 

Stalowa lub syntetyczna

K12000XT-HD-12V/
K12000XT-HD-SR-12V* 

K15000XT-HD-12V/
K15000XT-HD-SR-12V nr kat. 

 *K12000XT-HD-NR-12V - Wyciągarka K12000 Extreme HD 12V bez liny ze ślizgiem aluminiowym

13www.kangaroowinch.com
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Wyciągarki elektryczne

K20000E-24V

Stalowa Stalowa 

nr kat. K18000XT-24V SET*

K20000E - najmocniejsza wyciągarka elektryczna w 
ofercie marki Kangaroowinch. Dzięki uciągowi 
przekraczającemu 9 ton i stosunkowo kompaktowym 
rozmiarom (tylko 55kg wagi) staje się bardzo uniwersalną 
wyciągarką, w bezkonkurencyjnej cenie.  Polecamy do 
większych pojazdów i dla użytkowników, dla których moc i 
niezawodność to najważniejsze cechy wyciągarki.

K20000

2 2

K18000 XT to wyciągarka, której prawdziwa moc ponad 
ośmiu ton uciągu za sprawą 8 konnego silnika oraz 4-stop-

niowej przekładni planetarnej sprawi, że wykonasz każdą, 
nawet najcięższą pracę.  Wyciągarka posiada wzmocnione 
żeliwne stopy montażowe,  dobry balans poboru prądu do 
oddawanej mocy, wytrzymały hamulec, ergonomiczne 
sprzęgło typu „podnieś przekręć”, a także jeden z najlepszych 
przekaźników dostępnych na rynku. W zestawie dodatkowo 
znajduje się napinacz oraz sterowanie bezprzewodowe. 

K18000XT

www.kangaroowinch.com14

*K18000XT-24V SET - Wyciągarka K18000 Extreme 24V, lina 11mm x 31m, pilot na przewodzie 10m, bezpiecznik termiczny, napinacz liny, 
  prowadnica rolkowa, hak
**K18000XT-24V - Wyciągarka K18000 Extreme 24V 



DYSTRYBUTORZY
KANGAROOWINCH
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Stalowa lub syntetycznaStalowa  lub  syntetyczna

K45ADV/
K45ADV-SR

Wyciągarki elektryczne ATV PREMIUM

K45ADV

K35ADV to wyciągarka która jest wyposażona w 
najlepsze komponenty, mamy tutaj znakomicie uszczeln-
iony silnik, przekładnie planetarną z niespotkaną w tak 
małych wyciągarkach 3-stopniową przekładnią z 
przełożeniem 187:1, co owocuje bardzo szybkim i 
sprawnym zwijaniem / rozwijaniem liny, wraz z silnikiem o 
mocy 1.2 HP i wysokim momencie obrotowym. 

K45ADV to wyciągarka klasy premium skierowana do 
Użytkowników, którzy w ekstremalnie trudnych warunk-
ach terenowych są w stanie nawet zaryzykować swoje 
bezpieczeństwo opierając się na zaufaniu do sprzętu z 
którego korzystają.  Jest to seria przeznaczona dla tych,  
którzy nie wahają się wybrać swoim quadem w najtrud-
niejszy teren i często od jakości sprzętu zależy 
powodzenie wyprawy.

K35ADV/
K35ADV-SR

K35ADV-SR

nr kat. 

www.kangaroowinch.com16

160cm + 160cm 160cm + 160cm

55 × 87.5mm 59 × 131.5mm



wirnik 
silnika

stopnie
przekładni

wałek
napędowy

zestaw
szczotkotrzymacza

Hermetyczny przekaźnik możemy zamontować w dowolnym miejscu, a 
dzięki długim kablom zasilającym bez problemu podłączymy wyciągarkę 
pod akumulator.

Silnik zbudowano na stałych magnesach. Wirnik posiada uzwojenie wyko-
nane z grubego drutu miedzianego. Oś wirnika podparta jest w dwóch 
miejscach. Z przodu w stopie na łożysku i z tyłu w tulei prowadzącej. W 
zestawie znajduje się solidny szczotkotrzymacz z uchwytem i masywnymi 
szczotkami węglowymi.

Materiały użyte do produkcji oraz jakość wykonania części są na bardzo 
dobrym poziomie. Dzięki takiej konstrukcji silnik generuje bardzo duży 
moment obrotowy, co przekłada się na duży komfort użytkowania

Trzy stopniowa przekładnia planetarna nie występuje dość często w kompa-
ktowych wyciągarkach  typu ATV/UTV. W obu wersjach K35ADV, K45ADV taką 
konstrukcje przekładni planetarnej zastosowano. Koła zębate przekładni 
wykonane są z materiałów o bardzo dużej wytrzymałości. 

Dzięki przełożeniu 166:1 w wyciągarce K35ADV 12V uzyskujemy prędkość 
uciągu na poziomie 2m/min przy pełnym obciążeniu 1587kg oraz 7.4m/min 
bez żadnego obciążenia. Wyciągarka K45ADV 12V przy przełożeniu 187:1 przy 
pełnym obciążeniu 2040 kg generuje szybkość 1.5m/min, a bez obciążenia 
zwiniemy linę z prędkością 5.8m/min.

Solidna oś bębna i sam bęben wykonany z mocnego stopu zapewniają duża 
odporność na obciążenia mechaniczne generowane podczas pracy 
urządzenia.

Hamulec jest kolejnym elementem, który w trudnych warunkach terenowych 
ma wielkie znaczenie dla każdego użytkownika wyciągarki. Kangaroowinch 
Adventure są wyposażone w hamulec cierny, który wytrzymuje 100% obciąże-
nia wyciągarki.

Asekuracja na stromych podjazdach, gdzie siła hamulca decyduje czy odważ-
ymy się na dany podjazd czy nie w tych wyciągarkach nie powinna stanowić 
problemu. Warto zwrócić uwagę na wielkość i budowę hamulca, który w tak 
małej wyciągarce wydaje się naprawdę nieproporcjonalnie duży.hamulec

17www.kangaroowinch.com



nr kat. 

Wyciągarka Adventure zotała stworzona do zastosowań w 
ekstremanlnych warunkach. Przekładnia planetarna z 
przełożeniem 173:1 pozwala zwijać linę z prędkością nawet 9 
metrów na minutę. Jednocześnie nawet przy maksymal-
nym obciążeniu wyciągarka potrzebuje jedynie 285 
Amperów.

Wyciągarka Adventure stworzona do zastosowań w 
ekstremanlnych warunkach. Przekładnia planetarna z 
przełożeniem 173:1 pozwala zwijać linę z prędkością nawet 9 
metrów na minutę. Jednocześnie nawet przy maksymal-
nym obciążeniu wyciągarka potrzebuje jedynie 285 
Amperów.

Stalowa lub syntetyczna

K9.5ADV-12V/
K9.5ADV-SR-12V

poza bębnem 

K20ADV-24K12ADV-12V/
K12ADV-SR-12V

StalowaStalowa lub syntetyczna

poza bębnem 

Wyciągarki elektryczne premium

K12.0-ADV

poza bębnem 

K9.5ADV-SR

www.kangaroowinch.com18
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Ponad 20 lat doświadczeń z budową, sprzedażą i eksploatacją wyciągarek zainspirowało nas do stworzenia wyciągarki 
premium z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. ADVENTURE charakteryzuje się solidną budową, która została wykonana 
z dbałością o każdy detal, posiada unikatowy podwójny hamulec stożkowy, zamontowany na końcu przekładni. Takie 
rozwiązanie znacznie zwiększa odporność na przeciążenia i eliminuje nagrzewanie się bębna. Jest to najszybsza wyciągar-

ka z oferty, idealna do profesjonalnych zastosowań. 

Po rozmontowaniu urządzenia można zaobserwować kilka ważnych cech. W kwestii silnika są to: obustronne łożyskowanie, 
grube uzwojenie, solidnie wykonany szczotkotrzymacz oraz szczotki o dużej powierzchni styku z komutatorem. Większą 
żywotność silnika zapewnia znajdujący się na dole obudowy otwór spustowy odprowadzający wodę, która może dostać się 
do środka. Przekaźniki charakteryzują się wysoką wodoszczelnością IP68. Należy też zwrócić uwagę na grubsze niż w 
większości wyciągarek przewody zasilające. Kangaroowinch Adventure jest sterowana przewodowo pilotem w gumowej 
oprawie i z wyraźnymi oznaczeniami kierunku zwijania liny. Poszczególne podzespoły, w tym: hamulec, sprzęgło czy 
elementy elektryki, są znane i doceniane w innych modelach, ale po raz pierwszy zastosowane w jednym urządzeniu. 

Porównując parametry serii Adventure z innymi dostępnymi na rynku wyciągarkami, możemy śmiało stwierdzić, że to jeden 
z najlepszych produktów.

SERIA ADVENTURE 

Wirnik Silnika   Szczotkorzymacz   Stopa od strony silnika   Obudowa przekładni  

 Przekładnia   3-stopniowa przekładnia planetarna  Hamulec stożkowy  

  

19www.kangaroowinch.com



Wyciągarki elektryczne
PW60PRO

K39PRO i K50PRO  to wyciągarki normowe o uciągu 
3972kg i 5323kg, spełniające równocześnie 
wymagania normy EN14492-1.  Posiadają 3 
i  4-stopniową przekładnie planetarną, mocny silnik 
oraz hamulec cierny o wysokiej skuteczności. 

nr kat. 

Stalowa 

K50PRO-24K39PRO-12V/ 
K39PRO-SR-12V

K50PRO

Wyciągarka PROfessional zgodna z normą EN-14492-1
Norma EN-14492-1 została wprowadzona przez Komsję Europejską w celu bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
dźwigowych. W roku 2009 norma ta zaczęła dotyczyć również wyciągarek hydraulicznych i elektrycznych. Wytyczne 
są bardzo szczegółowe i niewiele urządzeń spełnia jej wymogi. Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo 
Użytkownika, co przekłada się na rygorystyczne projektowanie, wykonanie oraz sposób eksploatacji. 

www.kangaroowinch.com20
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Kangaroowinch Adventure K12.5 to wyciągarka 
z przekładnią ślimakową. Silnik, w tego typu 
wyciągarkach, napędza przekładnię planetarną, która 
przenosi napęd na przeładnie ślimakową poprzez 
którą bęben zaczyna się kręcić. Jeśli silnik nie pracuje, 
to przekładnia ślimakowa pełni rolę hamulca. 

Wyciągarka ślimakowa Adventure 

K12.5ADV-12V

Wyciągarka ślimakowa to jedna z wyciągarek przystosowanych do ciężkiej pracy, co prawda nie należy do 
najszybszych, ale w jej budowie skupiono się głównie na dużej mocy i ogromnej wytrzymałości przeznaczonej do 
trudnych warunków pracy. Przekładnia ślimakowa pracuje w tak zwanej "kąpieli olejowej" co oznacza, że cały czas jest 
pokryta olejem, nie ma problemu z jego brakiem czy koniecznością smarowania.

Stalowa

K12.5ADV-12V*nr kat. 

12500lbs / 5670kg

6,2 KM, szeregowy

Zespolony hermetyczny 500A

Na przewodzie

Ślimakowa 

424.5:1

21www.kangaroowinch.com
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PHS120PRO PHS160PRO PHS200

-

255mm

290mm

13mm

104,4 kN

-

60m

70m 

Krótki

Średni
Długi 

Krótki

Średni
Długi 

-

255mm

290mm

12mm

143,9 kN

-

36m

41m 

205mm

255mm

290mm

12mm

133,44 kN

41m

51m

58m 

POJEMNOŚĆ BĘBNA 

MAX. DŁUGOŚĆ LINY**  

**Więcej informacji, odnośnie specyfikacji liny, uzyskasz u jednego z naszych handlowców.

Wyciągarki z serii MILITARY i FIRE zostały opracowane 
specjalnie do ciężkich pojazdów strażackich jak i 
militarnych. Wyciągarki spełniają restrykcyjne wymogi 
Wojska Polskiego. Dzięki najlepszym komponentom 
oraz testom, jakim były poddawane, marka 
Powerwinch mogła stworzyć produkt najwyższej klasy. 
Wykorzystywane przez czołowych krajowych 
producentów pojazdów miliatarnych.  

FIRE z liną
stalową

MILITARY z liną 
syntetyczną

Military & Fire Rescue

EN-14492-1

 

Wojskowy Instytut Techniki
Pancernej i Samochodowej

PHS160PRO* EN 14492-1 PHS200PHS120PRO* EN 14492-1 

www.kangaroowinch.com
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PRĘDKOŚĆ LINY PIERWSZY ZWÓJ - 0 KG
POBÓR PRĄDU
WAGA (WYCIĄGARKA)
WAGA (SKRZYNKA) 

TBA  - wysrodkowac
30-270A

66.5 kg
5 kg

TBA

30-270A

58.5 kg
5 kg

TBA

30-270A

66 kg
5 kg

153.2

306.4

2
7
0

339 (B)

290 (A)

 

 

 

205mm bęben 255mm bęben 290mm bęben
205

254

255

304

290

339

23
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Kangaroowinch Farm jack jest odpowiedni zarówno 
do profesjonalnych zastosowań jak i do domowego 
użytku. Znajdzie zastosowanie w warsztacie, gosp-
odarstwie rolniczym jak i w wojsku czy służbach 
ratowniczych. Stopa wykonana jest z kutej stali. 
Podnoszenie i opuszczanie przebiega szybko, płynnie, 
urządzenie nie zacina się nawet w trudnych warunk-
ach pracy takich jak piasek czy błoto.

KHL-60KHL-48

KHL-48

K08 K16 K32

A

B

C

D

Wyciągarki ręczne i podnośniki

Kifor - przeciągarka linowa bardzo wysokiej jakości, 
sygnowana logo Kangaroowinch jest urządzeniem 
wszechstronnym. Pozwala na przeciąganie, opuszcza-
nie czy też zabezpieczanie ładunku. Wyciągarka 
posiada zabezpieczenie, dwa uchwyty pracy (w przód 
i w tył), uchwyt uwalniający linę (pozwala na szybkie 
wprowadzenie lub wyciągnięcie liny).

K08

www.kangaroowinch.com
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HLM-100

Uchwyt Kangaroowinch do felgi  jest specjalnym 
adapterem do podnośnika, który sprawdzi się w 
sytuacji gdy konieczne jest podniesienie samochodu 
za felgę, zderzak lub inny element samochodu. 

Wyciągarka linowa - doskonale nadaje się do 
małych warsztatów i placów budowy. Wciągarka jest 
dostosowana do bezpiecznego opuszczania oraz 
podnoszenia ciężkich materiałów budowlanych czy 
przedmiotów takich jak silniki lub ciężkie narzędzia. 

DAWKD1524 DAWKD1525 DAWKD1526

DAWKD152

25
www.kangaroowinch.com



Liny POWERLINE

nr kat. lina syntetyczna z metra

Sprzedajemy liny na metry wraz z akcesoriami, 

które możemy zakończyć kauszą i hakiem na życzenie. 

Lina na metry Standard 

Lina na metry Eco/Ecoline 

nr kat. lina syntetyczna z metra

Lina syntetyczna standard 
nr kat. lina syntetyczna

Lina na metry 
Ecoline

PLN10x28KCH 

PLN9x28KH

Liny syntetyczne Powerline wykonane są z obecnie najlepszego na rynku tworzywa Ultra – High Molecular Weight 
Polyethylene (Dyneema® SK75). Standardowa lina Powerline zakończona jest z jednej strony „kabeloczkiem”, umożliwia-
jącym montaż jej do bębna wyciągarki. Z drugiej strony fabrycznie zakończona jest kauszą rurową wraz z hakiem 
oczkowym z zabezpieczeniem lub samą kauszą. Oferta Powerline dotycząca lin syntetycznych składa się z dwóch grup:
-Liny syntetyczne Powerline Standard, o rozciągliwości 4,8% (2 ostatnie metry liny  są oznaczone kolorem czerwonym)
-Liny syntetyczne Powerline Eco/Ecoline, które charakteryzują się luźniejszym splotem, mniejszym MBL przy danej 
średnicy i większą rozciągliwością 6%. 

www.kangaroowinch.com26



Lina kinetyczna 
Black Mamba*

Lina syntetyczna Eco/Ecoline 
nr kat. lina syntetyczna

nr kat. lina syntetyczna

Lina syntetyczna Standard, bez haka 

Lina syntetyczna Eco/Ecoline, bez haka 
nr kat. lina syntetyczna

nr kat. lina syntetyczna

Lina syntetyczna w oplocie VipeRope

Lina kinetyczna 
standard

PLNE6X15KH

PLN12x25KP

PLNE10x25KP

PLNPM12x50KH

27www.kangaroowinch.com

*W naszej ofercie znajdują się zarówno 
standardowe liny kinetyczne jak i wysokiej 

jakości nylonowe liny Black Mamba.

nr kat. lina kinetyczna

Lina kinetyczna 



KALU-S

Akcesoria offroad

nr kat. opis

Aluminiowa prowadnica rolkowa Kangaroowinch ADVENTURE

Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV czerwona z LOGO
Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV do wyciągarki 4500 czerwona z LOGO

Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch czerwona z LOGO
Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch Silver z LOGO
Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch ATV Standard

Aluminiowa prowadnica ślizgowa Kangaroowinch Silver bez LOGO
Prowadnica rolkowa Kangaroowinch – uniwersalna

Prowadnica ślizgowa liny stalowej Kangaroowinch
Osłona na rolki wyciągarki

Aluminiowa prowadnica czarna POWERLINE
Aluminiowa prowadnica czarna ATV POWERLINE

Mocowanie rejestracj na ślizgu wyciągarki

KRC

nr kat. opis

KAK86

AK54

KAK43

KHAWSE-WR

P
ro

w
a

d
c

n
ic

e
 lin

 

KALU-ATV

28
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Zestaw
y akcesoriów

KROL

KRPM
KRPM

KALU-B 

KALU-S-L



nr kat. opis

KZP3M2T

nr kat. opis

nr kat.

KOM325

opis

H
a

ki
Pa

sy
 d

o 
dr

ze
w

a
Sz

ek
le

H320A3

KHG80-1.12

KZP3M3T

KZP3M4T

www.kangaroowinch.com
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Z
b

lo
c

z
a

Płyty m
ontażow

e

KPB20000XT

KPB4000ATV

KPB12000XT

KPB10000XT

nr kat. opis

KPB12000PL

opisnr kat.

KTENSIONER

nr kat. opis

KMP-S

Oferujemy płyty montażowe odpowiednie do każdego pojazdu. Dostępne są na zamówienie.

Napinacze 

30
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In
ne

nr kat. opis

Pil
ot

y d
o 

w
yc

ią
ga

re
k

*KSTB24V - Sterowanie radiowe CLASSIC - 24V
**KSTBLT24V - Sterowanie radiowe PROFI - 24V
***KSTBXT24V - Sterowanie radiowe Extreme - 24V

nr kat. opis

KSTBXT12V KSTBLT12V

KSTB12V

KSTB24V

KREK

KPOKR

KTOR

KPOKR-L

 KREK_ROB

KTLUM

www.kangaroowinch.com
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Przekaźniki

KSOL200A-12V

K20E-500A-12V

K500A-12V

K51XT-24V

K200A-12V

Przekaźnik zespolony ATV Kangaroowinch 200A 12V
Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 250A 12V do wyciągarki K6000

Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A 12V*
Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A 12V wyciagarki K20000**

Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A Extreme HD 12V***
Przekaźnik zespolony 500A ADV - 24V****

Szybkozłącze duże
Osłona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch czarna

Osłona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch czerwona
Osłona gumowa przewodu fajka Kangaroowinch żółta

Wyłącznik bezpieczeństwa Kangaroowinch - Hebel
Wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy Kangaroowinch 400A (hebel)

Bezpiecznik wielokrotnego użytku do wyciągarek 12000 13000 20000 LBS 150A - 12V
Bezpiecznik wielokrotnego użytku do wyciągarek 12000 13000 20000 LBS 80A - 24V

*Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A 24V
**Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A 24V wyciagarki     

K20000

***Przekaźnik zespolony Kangaroowinch 500A Extreme HD 24V 

****Przekaźnik wyciągarki Adventure 12.0 HS 24V
*****Przekaźnik baryłkowy Kangaroowinch 200A 24V

KTC-B KTC-R

KTC-Y K150-CBK881668

KQUICK

Akcesoria elektryczne

32 www.kangaroowinch.com

nr kat.

nr kat.

opis

opis

Przekaźnik barłkowy 200A 12V*****
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Aby poznać aktualne ceny zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży pod 
numerem 12 266 27 54 od Pn-Pt od godziny 8:00 do 16:00, lub poprzez przesłanie 
maila na info@terenowiec.pl.

Zamówienia i wysyłki

Oferta hurtowa

Nasza siedziba

Ceny

Większość oferowanych przez nas towarów znajduje się w naszym magazynie, co 
gwarantuje dostawę do Państwa w ciągu 1-2 dni roboczych. Wysyłki realizujemy za 
pomocą różnych firm kurierskich. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą hurtową prosimy o kontakt  z działem hand
lowym 12 296 69 26, 12 296 69 50 lub 12 296 69 55. 

Nasz sklep znajduje się w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1D, gdzie posiadamy również 
magazyn i serwis. Oferujemy na miejscu zakres napraw gwarancyjnych jak i pog
warancyjnych po uprzednim zgłoszeniu formularza serwisowego. 

Poznaj naszą ofertę na stronie internetowej: www.terenowiec.pl 
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info@terenowiec.pl
+48 12 266 24 54 

www.kangaroowinch.com

Kangaroowinch
ul. Na Załęczu 1D
37-587 Kraków 


