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Skogstillbehör
Krokar och tillbehör för din Vinsch



Fördelen med denna löpkrok är att vajern ligger i en mjuk 
böj runt linhjulet när man snarar stocken, och inte i en vass 
böj som när man använder en vanlig krok. Löpkroken skonar 
vajern som annars blir förstörd av vassa veck.

Löpkroken består av fyra delar: Ögla, Kil, Krok och Linhjul.

Öglan monteras på vajern med vajerkilen. Linhjulet monteras 
i vajerkroken när man trätt på denna på vajern. Vajern med 
öglan läggs sedan runt stocken (en eller flera stockar), öglan 
fästs sedan i vajerkroken och man kan börja vinscha in.

Löpkrok

Stocksaxen tillverkas i två olika
storlekar.

Den stora timmersaxen används till 
vajerkranar och vinschar drivna av 
jordbrukstraktorer.

Den lilla saxen används till mindre
maskiner till exempel ATV.
Stocksaxarna är fjäderbelastade för 
att de inte skall släppa greppet om 
stocken.

Kastblock

Stocksax Krok med låsbygel
Används till bland annat lyftstroppar och stocksaxar. Finns 
även som en variant utan låsbygel.

Med detta galvade kastblock kan man få
vajern att ändra riktning så att man kan
vinscha runt stubbar, träd, stenar och annat. 

Kastblocket fästs i ett lämpligt träd med
tillhörande band som läggs som en snara 
runt trädet. Vajern läggs i kastblockets hjul 
utan att man behöver dela eller demontera 
något.

Vajern hålls på plats i kastblocket med två 
stycken rundjärnstappar, så att den inte
ofrivilligt hoppar ur sitt läge. Detta brytblock 
är avsett för att ändra vajerns riktning och 
inte för att använda som part vid bärgning.



Kastblock

Krok med låsbygel

Detta hjälpmedel är till för att kunna fjärrmanövrera
vajerkranar och vinschar. Skogskompisen är en kapslad 
lintrumma med fjäderretur och ryggsele.

Man hänger skogskompisen på ryggen likt en ryggsäck och 
kopplar fast skogskompisens lina i vinschens manöverlina. 
Man kan sedan dra med sig vinschens vajer och koppla fast i 
stocken/stockarna. För att börja vinscha in drar man i
manöverlinan som man har med sig via skogskompisen.

När man går intill stocken tillbaka till vinschen rullas 
skogskompisens manöverlina in igen. Med skogskompisens 
hjälp spar man många steg i skogen.

Skogskompis Lunningsvinschpulka Stor

Lunningsvinschpulka Liten Wireglidare

Fördelen med att använda Lunningspulkan är att stockarna 
glider lättare och fastnar inte mot rötter, stubbar, träd eller 
stenar. Att använda pulka skonar även skogen.

Denna större pulka används när man lunnar flera träd eller 
stockar, men kan naturligtvis även användas när man bara 
drar en stock.

Man lägger stockändan 
i pulkan, vajern snaras 
runt stocken och sedan 
lägger man vajern i 
pulkans vajerskåra och 
börjar vinscha in.

Fördelen med att använda Lunningspulkan är att stockarna 
glider lättare och fastnar inte mot rötter, stubbar, träd eller 
stenar. Att använda pulka skonar även skogen.

Den lilla pulka används mestadels när man lunnar en stock 
eller mindre knippen.

Man lägger stockändan 
i pulkan, vajern snaras 
runt stocken och sedan 
lägger man vajern i 
pulkans vajerskåra och 
börjar vinscha in.

Vajerglidaren är ett löpande fäste för lunnedragskätting och 
man kan med fördel använda flera vajerglidare på samma 
vajer. 

Om man har flera vajerglidare på vajern kan 
man fästa fast flera stockar samtidigt och de 
behöver inte ligga intill varandra, även om de 
ligger flera meter från varandra så kommer de 
samlat fram till vinschen.

Vajerglidarna träs på vinschvajern, gärna 2-3 
stycken och i ändan på vajern måste man ha 
ett stopp till exempel en vajerkrok. Man lägger 
lunnedragskättingen runt stocken och sedan 
fäster man man kättingen i spåret på
vajerglidaren.



Lunnedragskättingen är ca 2 meter lång och har en
päronögla i ena änden och en sprint i andra ändan. Sprinten 
är till för att det skall vara lätt att trä kättingen under stocken 
och lätt få tag i densamma på andra sidan. Päronöglan
används så att den breda delen är till för att snara stocken, 
och den smala delen kan användas för att skarva i flera
kättingar i det fall man behöver längre. Lunnedragskätting är 
klass 8 vilket innebär att den är av hög kvalitet.

Lunnedragskätting klass 8 Vajerkrokar
Krok för Lunnedragskätting
Denna krok används framförallt till att koppla lunnedrags-
kätting men kan även användas till andra redskap.
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