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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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POWERTEX Zblocze linowe z szaklą PSBS-S2
Instrukcja obsługi (PL)

Przed użyciem zblocza linowego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprawidłowy dobór lub obsługa mogą 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji!

Opis produktu
Zblocze POWERTEX PSBS jest zbloczem do dużych obciążeń, które może być stosowane w tymczasowych lub stałych instalacjach do podno-
szenia i wyciągania. Zblocze może być użyte do przekierowania liny stalowej lub do zwiększenia obciążenia, które wciągarka linowa byłaby w 
stanie przenieść przy prostym obciążeniu bez zblocza. PSBS nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku, w którym istnieje potencjalne 
ryzyko eksplozji lub w agresywnej atmosferze. 

Otwarcie bloczka POWERTEX z szaklami następuje poprzez wyjęcie zawleczki, okręcenie sruby, po czym płyta boczna odchyla się otwierając 
bloczek i umożliwiając włożenie liny. 
Test obciążenia próbnego: Każde zblocze zostało przetestowane fabrycznie 2xWLL przed dostarczeniem.
Zakres temperatur: od -20°C do +50°C
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Dane
Model DOR Lina Ø Średnica koła. Średnica koła. Typ łożyska Waga

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 = Łożysko z brązu
RB = Łożysko wałeczkowe (stożkowe)

Wymiary
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

D
E

F

G

A

B
R

C

ø1 ø2

Pin blokujący

Śruba szybkowkrętna

Płytka boczna

Główna Oś

Koło linowe

Szakla

Smarowniczka

Zespół obrotowy

Zawleczka

Etykieta

RFID

Smarowniczka



6

Dobór zblocza linowego
WLL zaznaczone na zbloczu jest maksymalnym obciążeniem, które może być wywierane na blok i jego połączenie. Należy pamiętać, że cał-
kowite obciążenie bloku wynika z metody olinowania i może się różnić od ciężaru podnoszonego lub ciągniętego przez system dźwigowy lub ho-
lowniczy.  Dlatego konieczne jest określenie całkowitego obciążenia wywieranego na każdy blok w systemie, aby prawidłowo określić potrzebne 
dopuszczalne obciążenie zblocza.
Poniższy wykres podaje współczynnik kątowy, który należy pomnożyć przez siłę ciągnięcia liny, aby uzyskać całkowite obciążenie bloku.
Obciążenie całkowite = Siła ciągu liny x Współczynnik kątowy

Siła ciągu LinyKąt

Całkowite 
Obciążenie

Kąt Współczynnik kątowy
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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Na każdym bloku zapadkowym podany jest również zalecany rozmiar liny stalowej i średnica zewnętrzna koła linowego.
Uwaga: Ruch przekierowania liny stalowej nad krążkiem linowym powoduje jej zginanie. Niektóre liny mogą być wrażliwe na zginanie i podatne 
na zmęczenie. Należy wziąć to pod uwagę, szczególnie w przypadku pracy ciągłej. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta liny 
dotyczących minimalnego rozmiaru koła linowego.

Instrukcje bezpieczeństwa
Obsługa i serwisowanie muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel.
Nie wolno modyfikować produktu bez pisemnej zgody producenta.
Blok posiadający nieczytelne etykiety produktu, brakujące części lub wykazujący oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania musi być 
natychmiast wycofany z użytku.
Nie używać bloku do podnoszenia lub transportu osób.
Nie podnoś ani nie transportuj ładunków nad ludźmi i nie dopuszczaj, aby ludzie znajdowali się w strefie zagrożenia.
Nigdy nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia produktu.
Używać tylko lin o rozmiarach zalecanych przez producenta bloczka.
Upewnij się, że lina wchodzi do bloczka w tej samej płaszczyźnie co koło pasowe. Bloczek nie jest zaprojektowany dla liny wchodzącej w koło 
pasowe pod kątem. 
Upewnijcie się, że połączenie podtrzymujące bloczek zapewnia odpowiednią wytrzymałość.
Nigdy nie sięgać do części ruchomych.
Podnoszenie powinno być wykonywane w pionie, aby uniknąć kołysania się ładunku.
Nigdy nie pozostawiać wiszącego ładunku bez nadzoru.
Produkt zawiera części o wysokiej wytrzymałości i nie może wchodzić w kontakt z wolnym wodorem, kwasami, zasadami, oparami lub bardzo 
agresywnymi środkami czyszczącymi, ponieważ mogą one stać się kruche i pęknąć.  

Mocowanie zblocza  
Należy wyjąć szeklę w celu zamocowania zblocza w punkcie przyłączenia.
Szakla jest zabezpieczona za pomocą śruby, nakrętki i zawleczki zabezpieczającej.
Upewnij się, że szakla jest zamontowana ponownie w ten sam sposób.

Aby wprowadzić linę stalową do bloku blokady należy usunąć zawleczkę zabezpieczającą i odkręcić śrubę szybkowkrętną. Następnie można 
obrócić płytę boczną wokół osi głównej, umożliwiając włożenie liny stalowej na koło linowe.

Przechowywanie
Po każdym użyciu sprawdzić, czy blok nie jest uszkodzony.
Oczyścić blokadę i przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Konserwacja
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy blok jest w dobrym stanie. Każde zblocze z nieczytelnymi etykietami, brakującymi częściami lub 
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wykazujący oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania musi być natychmiast wycofany z użytku.
Smaruj oś główną i krętlik co 14 dni przy pracy przerywanej, a częściej przy pracy ciągłej.

Gruntowna inspekcja
Dokładna kontrola powinna być przeprowadzana i rejestrowana przynajmniej co 12 miesięcy lub częściej, jeśli wymagają tego przepisy lub doty-
chczasowe doświadczenia, 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić następujące elementy:

Szakla: 
Nie może być śladów rys, szczelin, pęknięć, odkształceń, zginania lub rozciągania. 
Zużycie nie może przekraczać 10% oryginalnych wymiarów.
Gwinty śruby i nakrętki muszą być dobrze do siebie dopasowane, a zawleczka zabezpieczająca powinna być w dobrym stanie.

Zespół obrotowy: 
Nie może być żadnych śladów rys, szczelin, pęknięć, odkształceń, zgięć i rozciągnięć. 
Zużycie nie może przekraczać 10% oryginalnych wymiarów.
Gdy blokada jest otwarta, zespół obrotowy powinien być zablokowany na swoim miejscu i nie może dać się przypadkowo poluzować.

Śruba szybkowkrętna: 
Nie może być śladów pęknięć, odkształceń ani zgięć. 
Gwinty muszą dobrze przylegać do siebie, a zawleczka zabezpieczająca powinna być w dobrym stanie. Gdy blokada jest otwarta, śruba szyb-
kowkrętna musi być zablokowana na swoim miejscu i nie może dać się przypadkowo poluzować.

Koło linowe:
Nie może być śladów rys, szczelin, pęknięć, odkształceń lub zgięć. 
Zużycie rowka nie może przekraczać 10% pierwotnych wymiarów.
Koło linowe powinno być ustawione w linii pomiędzy płytami bocznymi bez niewspółosiowości lub chybotliwości.

Oś główna/nakrętka:
Oś główna powinna być zablokowana w miejscu i zabezpieczona śrubą zabezpieczającą blokującą gwint. Nakrętka nie może dać się poluzować 
w sposób niezamierzony.

Łożyska:
Sprawdź, czy w łożyskach nie ma nadmiernego luzu.

Płyty boczne
Płyty boczne powinny być proste, bez odkształceń i pęknięć.

Po pomyślnym zakończeniu kontroli blok należy nasmarować smarem do łożysk wysokotemperaturowych i zarejestrować wyniki kontroli.

Zakończenie użytkowania/unieszkodliwianie

Bloki powinny być sortowane/złomowane jako ogólny złom stalowy.

W razie potrzeby dystrybutor POWERTEX pomoże Państwu w utylizacji. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukcji produktu, materiałów, specyfikacji lub instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez zobow-
iązań wobec innych osób.

Jeżeli produkt zostanie zmodyfikowany w jakikolwiek sposób lub jeżeli zostanie połączony z niekompatybilnym produktem/komponentem, nie 
ponosimy odpowiedzialności za skutki w odniesieniu do bezpieczeństwa produktu.

Deklaracja zgodności
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
FI-20780 Kaarina
Finlandia
www.powertex-products.com

niniejszym oświadcza, że opisany powyżej produkt POWERTEX jest zgodny z dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE.



8

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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