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POWERTEX Snatch Block with Shackle PSBS-S2
Instruction for use (GB) (Original instructions)

Read through these user instructions carefully before using the Snatch block. Improper selection or operation may lead to hazardous 
situations!

Product description
The POWERTEX PSBS snatch block is a heavy duty snatch block that can be used for temporary or permanent lifting and pulling installations. 
The block can be used to redirect a wire rope or to increase the load that the wire rope winch arrangement would be able to handle in a straight 
loading without block. PSBS is not intended for use in environment where there is a potential risk of explosions or in aggressive atmospheres. 

The POWERTEX snatch block with shackles is opened by removing the hair needle pin, rotating the quick pin bolt and then the side plate can 
swing away opening the snatch block so that the rope can be inserted. 
Proof load testing: Each block has been tested 2xWLL at the factory prior delivering
Temperature range: -20°C up to +50°C
Safety factor: 4:1

Data
Model WLL Rope Ø Sheave dia. Sheave dia. Bearing type Weight

ton mm mm inch (kg)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 BB 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 BB 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 BB 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 RB 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 RB 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 RB 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 RB 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 RB 96

BB = Bronze bearing 
RB = Roller bearing (conical)

Dimensions
Model A B C D E F G R ø1 ø2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Selection of snatch block  
The WLL marked on the block is the maximum load that is allowed to be exerted on the block and it’s connection. Be aware that the Total load on 
the block is a result of the rigging method and could be different from the weight being lifted or pulled by the hoisting or hauling system. 
It is therefore necessary to determine the total load being imposed on each block in the system to properly determine the block capacity needed.
The following chart give the angle factor to be multiplied by the Line pull force to obtain the Total load on the block.
Total load = Line pull force x Angle factor

Line pull forceANGLE

TOTAL LOAD

Angle Angle factor
0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41

100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Each snatch block is also marked with recommended wire rope size and the sheave outer diameter.
Note: The redirection motion of the wire rope over the sheave will bend the rope. Some ropes may be sensitive to bending and suspicious to 
fatigue. This needs to be taken into consideration, especially for continuously running operations. Always follow the rope manufacturers recom-
mendations regarding min. sheave size.

Safety instructions 
Operation and servicing must be left strictly to authorized, trained personnel.
Do not modify the product without written consent by the manufacturer.
Block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or misfunction must be taken out of service immediately.
Do not use the block for lifting or transporting people.
Do not lift or transport loads over people and do not allow people to be in the danger zone.
Never exceed the load capacity of the product.
Use only with the block’s recommended rope sizes.
Make sure the rope enters the block in the same plane as the sheave. The block is not designed for the rope entering the sheave from an angle. 
Make sure the connection supporting the block provides adequate strength.
Never reach into moving parts.
Lifting should be made vertical to avoid the load to swing.
Never leave hanging load without supervision.
The product contains high strength parts and must not come into contact with free hydrogen, acids, alkalis, vapor or very aggressive cleaning 
products as they may become brittle and fracture.  

Connection of the block  
Remove the shackle in order to attach the block to the connection point.
The shackle is secured by a load bearing bolt, nut and a safety cotter pin.
Make sure to reassemble the shackle in the same way.

To insert the wire rope into the snatch block remove the safety hair needle pin and unscrew the quick bolt. The side plate can then be rotated 
around the main axle allowing the wire rope to be inserted onto the sheave. Make sure to reassemble the same way.

Storage
After each use check there are no damages to the block.
Clean the snatch block and store it in a dry, clean storage area.

Maintenance
Before every use check that the block is in good condition. Any block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or 
misfunction must be taken out of service immediately.
Lubricate the main axle and the swivel every 14 day of intermittent use and more frequent if used in continuous use.
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Thorough inspection
A thorough inspection should be conducted and registered at least every 12 month or more frequent if required by legislation or past experience, 
After cleaning the following should be checked:

Shackle: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
The bolt and nut threads must be lock well into each other and the safety cotter pin shall be in good condition.

Swivel assembly: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
When the snatch block is open the swivel assembly shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Quick bolt: 
There must be no signs of cracks, deformation or bending. 
The threads must be lock well into each other and the safety hair needle pin shall be in good condition. When the snatch block is open the quick 
bolt shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Sheave:
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation or bending. 
Wear on the groove must not exceed 10% of original dimensions.
The sheave shall align between the side plates without misalignment or wobble.

Main axle/nut:
The main axle shall be positively locked in place and secured with safety screw blocking the thread. The nut must not be able to come loose 
unintentionally.

Bearings
Check there is no excessive play in the bearings.

Side plates
The side plates shall be straight and without deformations or cracks.

After successful inspection the block should be lubricated using High temperature bearing grease and the inspection results registered.

End of use/Disposal

Snatch blocks shall be sorted/scrapped as general steel scrap.

Your POWERTEX distributor will assist you with the disposal, if required. 

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications or instructions without prior notice and without obligation to others.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-compatible product/component, we take no responsibility for the consequenc-
es in regard to the safety of the product.

EC Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina, Finland 
www.powertex-products.com 
hereby declares that the POWERTEX product as described above is in compliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC.

UK Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina, Finland 
www.powertex-products.com 
hereby declares that the POWERTEX product as described above is in compliance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
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Avattava POWERTEX-väkipyörä sakkelilla PSBS-S2
Käyttöopas (FI)

Lue käyttöohjeet huolella ennen avattavan väkipyörän käyttöä. Virheellinen työkalun valinta tai käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin!

Tuotteen kuvaus
POWERTEX PSBS -väkipyörä on raskaan sarjan avattava väkipyörä, jota voidaan käyttää väliaikaisiin tai pysyviin nosto- ja vetojärjestelmiin. 
Väkipyörää voidaan käyttää vaijerin uudelleenohjaamiseen tai vaijerivinssikokoonpanon kuormankantokyvyn lisäämiseen, sillä suoralla kuor-
mituksella kantokyky on pienempi. PSBS-väkipyörää ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa on räjähdysvaara tai aggressiivisia 
kaasuja. 

Sakkelilla varustettu POWERTEX-väkipyörä avataan irrottamalla ensin hiusneulatappi ja kiertämällä sitten pikapulttia. Sen jälkeen sivulevyn voi 
kiertää sivuun vaijerin asentamista varten. 
Kuormitustestaus: Jokainen väkipyörä on testattu tehtaalla ennen toimitusta painolla 2 x WLL.
Käyttölämpötilat: −20°C – +50°C.
Turvallisuuskerroin: 4:1

Data
Malli WLL Vaijeri Ø Vaijerirullan halkaisija Vaijerirullan halkaisija Laakerityyppi Paino

ton mm mm inch (kg)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 BB 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 BB 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 BB 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 RB 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 RB 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 RB 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 RB 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 RB 96

BB = pronssilaakeri
RB = rullalaakeri (kartiomainen)

Mitat
Malli A B C D E F G R ø1 ø2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Avattavan väkipyörän valitseminen  
Väkipyörän WLL-merkintä ilmaisee suurimman sallitun kuormituksen, joka väkipyörään ja sen kytkentään saa kohdistua. Ota huomioon, että 
väkipyörän kokonaiskuormitus riippuu sen kytkentätavasta. Se voi näin ollen olla eri kuin nosto- tai siirtojärjestelmällä nostettavan tai vedettävän 
kuorman paino. 
Onkin tarpeen määrittää järjestelmän jokaiseen väkipyörään kohdistuva kokonaiskuormitus, jotta väkipyöräkapasiteetti voidaan laskea oikein.
Tarkista seuraavasta taulukosta oikea kulmakerroin. Väkipyörän kokonaiskuormitus saadaan kertomalla linjan vetovoima tällä kulmakertoimella.
Kokonaiskuormitus = linjan vetovoima x kulmakerroin

Line pull forceANGLE

TOTAL LOAD

Angle Angle factor
0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41

100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Jokaiseen väkipyörään on myös merkitty suositeltu vaijerin koko ja vaijerirullan ulkohalkaisija.
Huomautus: Vaijeri taipuu, kun se kulkee vaijerirullan yli. Jotkut vaijerit eivät kestä taivuttamista kovin hyvin ja väsyvät ajan kuluessa. Tämä on 
otettava huomioon, varsinkin jatkuvassa käytössä. Noudata aina vaijerinvalmistajien antamia vaijerirullan vähimmäiskoon suosituksia.

Turvallisuusohjeet 
Käyttö ja huolto on ehdottomasti jätettävä valtuutetun ja koulutetun henkilöstön tehtäväksi.
Älä mukauta tuotetta ilman valmistajan kirjallista suostumusta.
Jos väkipyörässä on lukukelvottomia tuotetarroja, puuttuvia osia tai merkkejä vaurioista tai toimintahäiriöistä, se on poistettava käytöstä välit-
tömästi.
Älä käytä väkipyörää ihmisten nostamiseen tai siirtämiseen.
Älä nosta tai siirrä kuormia ihmisten yli, äläkä anna ihmisten olla vaaravyöhykkeellä.
Älä koskaan ylitä tuotteen kuormituskapasiteettia.
Käytä väkipyörässä vain sille suositeltuja vaijerikokoja.
Varmista, että vaijeri tulee väkipyörään vaijerirullan kanssa samassa tasossa. Väkipyörää ei ole suunniteltu toimimaan rullaan kulmittain tulevan 
vaijerin kanssa. 
Varmista, että väkipyörää tukeva kytkentä on riittävän luja.
Älä milloinkaan koske liikkuviin osiin.
Nosto on tehtävä pystysuoraan, jotta kuorma ei ala heilua.
Älä jätä kuormaa ilmaan roikkumaan valvomatta.
Tuote sisältää erittäin lujia osia, jotka eivät saa joutua kosketuksiin vapaan vedyn, happojen, emästen, höyryn tai erittäin aggressiivisten puhdistu-
saineiden kanssa, koska ne voivat sen seurauksena haurastua tai murtua.  

Väkipyörän kytkeminen  
Irrota sakkeli, jotta voit kytkeä väkipyörän kiinnityskohtaan.
Sakkeli kiinnitetään kantavalla pultilla, mutterilla ja turvasokalla.
Muista koota sakkeli samalla tavalla.

Jotta voit asentaa vaijerin väkipyörään, irrota hiusneulatappi ja pikapultti. Kierrä sitten sivulevy pääakselin ympäri, niin että voit työntää vaijerin 
vaijerirullaan. Muista koota se samalla tavalla.

Varastointi
Tarkista jokaisen käyttökerran jälkeen, ettei väkipyörässä ole vaurioita.
Puhdista väkipyörä ja säilytä se kuivassa, puhtaassa varastotilassa.

Kunnossapito
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että väkipyörä on hyvässä kunnossa. Jos väkipyörässä on lukukelvottomia tuotetarroja, puuttuvia osia tai 
merkkejä vaurioista tai toimintahäiriöistä, se on poistettava käytöstä välittömästi.
Voitele pääakseli ja leikari 14 päivän välein, jos käyttö on epäsäännöllistä, mutta useammin, jos käyttö on jatkuvaa.



6 7

Perusteellinen tarkastus
Perusteellinen tarkastus on tehtävä ja rekisteröitävä vähintään 12 kuukauden välein tai useammin, jos lainsäädäntö tai aiempi kokemus sitä 
vaatii. 
Puhdistuksen jälkeen on tarkistettava seuraavat asiat:

Sakkeli: 
Siinä ei saa olla merkkejä kolhuista, murtumista, halkeamista, muodonmuutoksista, taipumisesta tai venymisestä. 
Kuluma ei saa olla enempää kuin 10 % alkuperäisistä mitoista.
Pulttien ja muttereiden kierteiden on lukkiuduttava kunnolla yhteen, ja turvasokan on oltava hyvässä kunnossa.

Leikarikokoonpano: 
Siinä ei saa olla merkkejä kolhuista, murtumista, halkeamista, muodonmuutoksista, taipumisesta tai venymisestä. 
Kuluma ei saa olla enempää kuin 10 % alkuperäisistä mitoista.
Kun väkipyörä avataan, leikarikokoonpano on lukittava paikalleen, ettei se voi vahingossa irrota.

Pikapultti: 
Siinä ei saa olla merkkejä halkeamista, muodonmuutoksista tai taipumisesta. 
Kierteiden on lukkiuduttava kunnolla yhteen, ja turvahiusneulatapin on oltava hyvässä kunnossa. Kun väkipyörä avataan, pikapultin on oltava 
lujasti paikallaan, ettei se voi vahingossa irrota.

Vaijerirulla:
Siinä ei saa olla merkkejä kolhuista, murtumista, halkeamista, muodonmuutoksista tai taipumisesta. 
Uran kuluma ei saa olla enempää kuin 10 % alkuperäisistä mitoista.
Vaijerirullan on kohdistuttava sivulevyjen väliin vinoutumatta ja heilumatta.

Pääakseli ja mutteri:
Pääakseli on lukittava paikalleen ja kiinnitettävä kierteen peittävällä turvaruuvilla. Varmista, ettei mutteri voi irrota vahingossa.

Laakerit
Tarkista, ettei laakereissa ole liikaa välystä.

Sivulevyt
Sivulevyjen on oltava suoria eikä niissä saa olla muodonmuutoksia tai halkeamia.

Kun väkipyörä on läpäissyt tarkastuksen, voitele se korkean lämpötilan laakerirasvalla ja rekisteröi tarkastustulokset.

Käytöstä poistaminen ja hävittäminen
Väkipyörät lajitellaan tai romutetaan aina yleisenä teräsjätteenä.

Paikallinen POWERTEX-jälleenmyyjä auttaa tarvittaessa tuotteen hävittämisessä. 

Vastuuvapauslauseke
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen suunnittelua, materiaaleja, teknisiä määritelmiä tai käyttöohjeita ilman etukäteisilmoitusta ja ilman velvoit-
teita muita kohtaan.

Jos tuotetta muokataan millään tavalla tai jos se yhdistetään epäyhteensopivaan tuotteeseen/komponenttiin, emme ota vastuuta seurauksista, 
mitä tulee tuotteen turvallisuuteen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
FI-20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com

vakuuttaa, että edellä kuvatut POWERTEX-tuotteet noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/42/EY.
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
The POWERTEX Snatch Block is equipped with a RFID (Radio-Frequency 
IDentification) tag, which is a small electronic device, that consist of a small 
chip and an antenna. It provides a unique identifier for the block.

The POWERTEX Snatch Blocks are CE marked in accordance with Machine 
Directive 2006/42/EC

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!

Product compliance and conformity 

SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com
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