
HUSQVARNA AIZSARGAPĢĒRBU SORTIMENTA ROKASGRĀMATA

DROŠĪBA
�
�

LIELĀKA KUSTĪBU 
BRĪVĪBA



Husqvarna Technical Extreme jaka un bikses ir radītas teicamai kustību brīvībai, 
nepārspējamam komfortam un labākam darba rezultātam.

PIEDURKŅU GALI AR 
VELCRO AIZDARI

PASTIPRINĀJUMS AIZSARDZĪBAI 
PRET ĒRCĒM UN SNIEGU

BIKŠU STIPRINĀJUMA ĀĶI

KABATA AR 
RĀVĒJSLĒDZĒJA AIZDARI 

UZ KREISĀS BIKŠU STARAS

KRŪŠU KABATAS, KAS PIELĀGOTAS 
MOBILĀ TĀLRUŅA UZGLABĀŠANAI 

KABATA AR RĀVĒJSLĒDZĒJA AIZDARI
UZ KREISĀS PIEDURKNES

PIRMĀS PALĪDZĪBAS KOMPLEKTA 
KABATA AR VELCRO AIZDARI

ELASTĪGI BIKŠTURI  
(IEKĻAUTI KOMPLEKTĀ)

VENTILĀCIJAS KABATAS 
MUGURAS LEJASDAĻĀ

VENTILĀCIJAS KABATAS 
ZEM PIEDURKNĒM

VENTILĀCIJAS 
RĀVĒJSLĒDZĒJI BIKŠU 
STARU MUGURPUSĒ 

HUSQVARNA TECH-CEĻGALS

KABATA AR RĀVĒJSLĒDZĒJA 
AIZDARI LINEĀLAM UZ LABĀS 
BIKŠU STARAS 

JOSTASVIETAS PIELĀGOŠANA 
AR AUKLAS SAVILCĒJU



BIZNESA UZVALKS,  
MEŽIZSTRĀDES VERSIJA

Kā mežstrādniekam jums jābūt ražīgam visu dienu, 
un jūsu apģērbam jāpalīdz. Jums tāpat kā 
profesionālam atlētam jāorganizē savs darbs un kā 
uzņēmējam jāpanāk maksimāli labi rezultāti.

Meža atlētiem ar uzņēmēja dotībām Husqvarna 
piedāvā četras aizsargapģērba līnijas. Apģērbu līnija 
sākas ar Classic pamata funkcionalitāti un beidzas ar 
Technical Extreme augstākās klases kvalitāti un 
izsmalcinātību – mūsu efektīvākais un labākais 
mežizstrādes apģērbs ko jebkad esam radījuši.

Katras nākamās līnijas apģērbs ir vieglāks, 
nodrošina lielāku kustību brīvību un aprīkots ar 
viedākām funkcijām. 

Tomēr neatkarīgi no tā kādu produktu jūs 
izvēlaties, svarīgākā nozīme ir aizsardzībai. 

Turpmākajās lapās jūs varēsiet noskaidrot, kurš 
darba apģērbs jums ir vispiemērotākais.



CORDURA® REFLEX

Cordura® nozīmē nevainojamu 
izturību. Audums nodrošina izturību 

pret uzplēšanu un nodilumu, kas 
nepieciešama pakļautākajām 
apģērba daļām. Atstarojošie 

pavedieni audumā nodrošina labu 
saredzamību tumsā un miglā. 

Izmantots Technical Extreme klāstā. 

335 G/M2. 100 % POLIAMĪDS.

CORDURA® CHECKERED

Cordura® nozīmē nevainojamu 
izturību. Audums nodrošina 
izturību pret uzplēšanu un 

nodilumu, kas nepieciešama 
pakļautākajām apģērba daļām. 

Pastiprināts ar papildu slāni labākai 
ūdensnecaurlaidībai. Izmantots 

Technical Extreme klāstā. 

225 G/M2. 100 % POLIAMĪDS.

ĻOTI VIEGLS UN ELASTĪGS

Mūsu vieglākais audums, kas 
elastīgi stiepjas divos virzienos, tiek 
izmantots vietās, kur nepieciešama 

liela kustība. Audums ir ērts un 
neierobežo kustību brīvību. Izmantots 

Technical Extreme klāstā.

185 G/M2. 66 % POLIESTERS/34 % ELASTĀNS.

DARBA APSTĀKĻIEM PIEMĒROTU 
MATERIĀLU IZVĒLE

Lietotājam, komforts lielākoties ir sajūta. Mūsu uzdevums ir noskaidrot, kā šī 
sajūta rodas, kā to vairot un kādas tieši ērtības nepieciešamas katrā gadījumā. 

Mēs esam izstrādājuši vai izvēlējušies visus materiālus, kas izmantoti Husqvarna 
aizsargapģērbos; tika veiktas daudzas pārbaudes gan laboratorijā, gan meža 

apstākļos, lai materiālus pilnībā pielāgotu darba prasībām.

MATERIĀLU IZVĒLE



VIEGLS UN ELASTĪGS 

Mūsu vieglais četros virzienos elastīgais 
audums ir gaisu caurlaidīgs un nodrošina 

kustību brīvību vietās, kur tā nepieciešama; 
šāda auduma apģērbs ir ļoti ērts. Pieejams 

mūsu Technical Extreme klāstā. 

190 G/M2. 88 % POLIESTERS (14 % POLYESTER 
COOLMAX®)/12 % ELASTĀNS (LYCRA®).

CORDURA® BLĪVAIS

Cordura® nozīmē nevainojamu izturību. 
Audums nodrošina augstu funkcionalitāti 

un ir ļoti ērts. Mūsu Cordura® Heavy 
izmanto vietās, kas pakļautas 

pastiprinātam nodilumam, piemēram, 
ap potītēm un plaukstu locītavām. 

Audumam ir Teflon® apdare, kas atgrūž 
ūdeni, eļļu un netīrumus. Izmantots 

Functional un Technical klāstā.

220 G/M2. 100 % CORDURA®.

ARAMIDE MÉLANGE

Šķiedru kopums, ko veido pret nodilumu 
izturīgās Kevlar® un Cordura® škiedras ir 
mūsu Aramide mélange auduma pamatā; 
to lieto vietās, kas pakļautas pastiprinātai 

ietekmei. Izmantots Technical klāstā.

240 G/M2. 45 % CORDURA®/30 % POLIAMĪDS/25 % 
KEVLAR® ARAMIDE.

KOMFORTABLI ELASTĪGS

Mūsu vieglais četros virzienos 
elastīgais audums ir gaisu caurlaidīgs 
un nodrošina kustību brīvību vietās, 
kur tā nepieciešama; šāda auduma 

apģērbs ir ļoti ērts. Izmantots 
Technical klāstā.

235 G/M2. 92 % POLIESTERS/8 % LYCRA®.

SPĪDĪGS DARBA TVILLS

Izturīgs, austs, darba apģērba 
izgatavošanai piemērots audums. Tas 

neplīst, nestiepjas un atgrūž netīrumus, 
kas padara šo audumu par īpaši izturīgu. 

Spīdīgie pavedieni audumam rada 
pievilcīgu izskatu. Izmantots Classic 

klāstā.

240 G/M2. 70 % POLIESTERS/30 % KOKVILNA.

CORDURA® VIEGLAIS

Cordura® nozīmē nevainojamu 
izturību. Audums nodrošina augstu 

funkcionalitāti un ir ļoti ērts. 
Izmantots Functional klāstā.

175 G/M2. 100 % CORDURA® POLIAMĪDS.

 MIKROPOLIESTERS

Vienkāršs, vienkrāsains un viegls 
audums, kas neplīst, nestiepjas 
un atgrūž netīrumus. Izmantots 

Functional klāstā.

190 G/M2. 100 % POLIESTERS.

DARBA TVILLS

Izturīgs, austs, darba apģērba 
izgatavošanai piemērots audums. Tas 

neplīst, nestiepjas un atgrūž 
netīrumus, kas padara šo audumu par 
īpaši izturīgu. Izmantots Classic klāstā.

270 G/M2. 65 % POLIESTERS/35 % KOKVILNA.



SAGAIDIET MAKSIMĀLU AIZSARDZĪBU –  
NEATKARĪGI NO SLODZES

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



SAGAIDIET MAKSIMĀLU AIZSARDZĪBU –  
NEATKARĪGI NO SLODZES

Katram darbam ir noteiktas prasības. Mūsu aizsargapģērba klāsts 
ņem vērā katru darba veidu. Faktiski, mūsu plašais aizsargapģērbu 
klāsts piedāvājot jaunākās inovācijas dizainā un materiālos, 
nodrošinās jūs ar nepieciešamo aizsardzības līmeni un komfortu, 
kurš nepieciešams, lai darbs tiktu izdarīts. 

CLASSICFUNCTIONALTECHNICAL



SPĪDĪGS 
DARBA 
TVILLS

SPĪDĪGS 
DARBA 
TVILLS

SPĪDĪGS 
DARBA 
TVILLS 

PASTIPRINĀTA BIKŠU STARU APAKŠĒJĀ, IEKŠĒJĀ DAĻA

Aizsargpolstera apakšējā daļa, kā arī bikšu staru apakšējā daļa ir 
pastiprināta ar izturīgu un nodilumizturīgu audumu.

PILNĪBĀ PĀRKLĀTI PRETIEZĀĢĒŠANAS AIZSARGPOLSTERI

Aizsargpolsteri ir pilnībā pārklāti, lai zāģa skaidas neieķeroties 
materiālā, tādējādi nepazeminot sniegumu.

VENTILĀCIJAS KABATAS MUGURAS LEJASDAĻĀ UN BIKŠU STARU 
MUGURPUSES DAĻĀ

Ventilācijas kabata muguras lejasdaļā un ventilācijas rāvējslēdzēji 
bikšu staru mugurpuses daļā, lai nodrošinātu komfortablu 
temperatūru darba laikā.

KABATAS AR RĀVĒJSLĒDZĒJA AIZDARI

Vieglākai piekļūšanai pie mantām, jakai ir divas sānu kabatas un 
viena krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari.

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, CLASSIC

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, CLASSIC 
HIGH VIZ

Drošs, ekonomisks apģērbs, kas piemērots 
neregulāram darbam ar motorzāģi. Apģērba 
sniegtā aizsardzība nodrošina jums 
pārliecību darba laikā. 

CLASSIC

AIZSARGSTARAS 
CLASSIC

JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
CLASSIC ENTRY

LENČU/JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
CLASSIC

NEREGULĀRAI LIETOŠANAI

STANDARTA 
ŠUVUMS

DARBA 
TVILLS

DARBA 
TVILLS

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

PRODUKTU APSKATS



Gudrs, izturīgs un lieliski piemērots tiem, kas strādā 
ikdienā. Regulārs griezums, ventilācijas sistēma un  
valkāšanas vieglums, ļaus jums ērti kustēties un 
koncentrēties darbam.

FUNCTIONAL

PASTIPRINĀTA BIKŠU STARU APAKŠĒJĀ, IEKŠĒJĀ DAĻA

Aizsargpolstera apakšējā daļa, kā arī bikšu staru apakšējā daļa 
ir pastiprināta ar izturīgu un nodilumizturīgu audumu.

PILNĪBĀ PĀRKLĀTI PRETIEZĀĢĒŠANAS AIZSARGPOLSTERI

Aizsargpolsteri ir pilnībā pārklāti, lai zāģa skaidas neieķeroties 
materiālā, tādējādi nepazeminot sniegumu. 

VENTILĀCIJAS KABATAS MUGURAS LEJASDAĻĀ UN BIKŠU 
STARU MUGURPUSES DAĻĀ

Ventilācijas kabata muguras lejasdaļā un ventilācijas 
rāvējslēdzēju bikšu staru mugurpuses daļā, lai nodrošinātu 
komfortablu temperatūru darba laikā.

PILNĪBĀ PIELĀGOJAMS

Jakas vidusdaļā un apakšdaļā iestrādāti elastīgi auklas savilcēji, 
kas ļauj pilnībā pielāgot apģērbu augumam.

PERIODISKAI LIETOŠANAI

STANDARTA 
ŠUVUMS

MIKRO-
POLIESTERS

CORDURA® 
BLĪVAIS

MIKRO-
POLIESTERS

CORDURA® 
VIEGLAIS

CORDURA® 
BLĪVAIS

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, 
FUNCTIONAL

JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
FUNCTIONAL, 2. 
KLASE

LENČU/JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
FUNCTIONAL

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

PRODUKTU APSKATS



MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, TECHNICAL

TECHNICAL
Optimizēts, cieši pieguļošs un pārdomāti izgatavots, 
radīts profesionāliem mežstrādniekiem. Augsta 
kustību brīvība, izturība un gudra ventilācijas 
sistēma padara jūsu garās darba stundas vieglākas.

RŪPNIECISKI IELOCĪTA BIKŠU CEĻGALU DAĻA

Šūšanas procesā rūpnieciski ielocīta elkoņu un ceļgalu daļa, 
maksimālai kustību brīvībai un bezkompromisa drošībai.

PASTIPRINĀJUMI VIETĀS AR LIELU NODILUMU

Apģērba ceļgalu, elkoņu, potīšu un plaukstas locītavu daļas ir 
pastiprinātas, lai izturētu lielu slodzi un apģērbu varētu valkāt ilgāk.

VENTILĀCIJAS KABATAS JAKAS MUGURPUSES LEJASDAĻĀ, ZEM 
PIEDURKNĒM UN BIKŠU STARU MUGURPUSĒ

Ventilācijas kabata mugurpuses lejasdaļā nodrošina labu vetilāciju. 
Ventilācijas rāvējslēdzēji padusēs un bikšu staru mugurpusē gaisa 
plūsmas kontrolei.

ELASTĪGS AUDUMS LIELĀKAM KOMFORTAM

Iestrādāts vietās, kur nepieciešams, lai nodrošinātu maksimālu 
kustību brīvību, drošību un komfortu.

PILNĪBĀ PIELĀGOJAMS

Jakas vidus daļā un lejasdaļā iestrādāti elastīgi auklas savilcēji, kas 
ļauj pilnībā pielāgot apģērbu augumam.

PAROCĪGAS KABATAS

Jakai ir divas krūšu kabatas un īpaša kabata pirmās palīdzības 
komplektam. Biksēm ir divas sānu kabatas un divas kabatas 
mugurpusē, viena kabata uz bikšu stara un dubultā lineāla kabata.

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, TECHNICA 
HIGH VIZ

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, TECHNICAL 
ARBOR

LENČU/JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
TECHNICAL

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, TECHNICAL 
VENT

JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
TECHNICAL 
ROBUST

JOSTAS 
AIZSARGBIKSES 
TECHNICAL C

PILNAS DARBA DIENAS LIETOŠANAI

CIEŠI PIE-
GUĻOŠS

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

KOMFORTABLI 
ELASTĪGS

KOMFORTABLI 
ELASTĪGS

CORDURA® 

BLĪVAIS

CORDURA® 

BLĪVAIS

PRODUKTU APSKATS

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS



ĻOTI VIEGLS 
UN ELASTĪGS

TECHNICAL EXTREME 
Stila, ērtības un veiktspējas augstākais punkts.
Nepārspējamais komforts, kustību brīvība un termoregulācija 
sagatavos jūs jebkuram darbam un jebkuriem apstākļiem.

MEŽSTRĀDNIEKA 
JAKA, TECHNICAL 
EXTREME

JOSTAS AIZSARGBIKSES 
TECHNICAL EXTREME

PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

HUSQVARNA TECH-CEĻGALS

Tech-Ceļgals papildu šķiedras slāņi nodrošina teicamu aizsardzību 
darbam ar zāģi. Lielāka drošība — it īpaši gadījumos, kad bikšu staras cieši 
pieguļ ceļgaliem. Bikšu ceļgalu daļas ūdensnecaurlaidīgais oderējums 
nesamitrina ceļgalus, tos balstot pret mitru augsni.

RŪPNIECISKI IELOCĪTA BIKŠU CEĻGALU DAĻA

Šūšanas procesā rūpnieciski ielocīta elkoņu un ceļgalu daļa, maksimālai 
kustību brīvībai un bezkompromisa drošībai.

JOSTASVIETAS PIELĀGOŠANA AR AUKLAS SAVILCĒJU

Elastīgais auklas savilcējs vidusdaļā, ļauj pilnībā pielāgot apģērbu 
augumam.

BIKŠU STIPRINĀJUMA ĀĶI NOTUR BIKSES VIETĀ

Piestipriniet bikšes pie zābaku šņorēm ar bikšu stiprinājuma āķiem, lai 
pilnībā piegultu.  

BIKŠTURI IEKĻAUTI KOMPLEKTĀ

Biksēm ir kvalitatīvi bikšturi, kas visu dienu notur tās vietā.

VENTILĀCIJAS KABATAS JAKAS MUGURPUSES LEJASDAĻĀ, ZEM 
PIEDURKNĒM UN BIKŠU STARU MUGURPUSĒ

Ventilācijas kabata mugurpuses lejasdaļā nodrošina labu vetilāciju. 
Ventilācijas rāvējslēdzēji padusēs un bikšu staru mugurpusē gaisa 
plūsmas kontrolei.

PILNĪBĀ PIELĀGOJAMS

Jakas vidus daļā un lejasdaļā iestrādāti elastīgi auklas savilcēji, kas ļauj 
pilnībā pielāgot apģērbu augumam.

KABATAS MOBILAJAM TĀLRUNIM

Krūšu kabatām ir polsterēts oderējums, kas aizsargā mobilo tālruni un ļauj 
tam ērti piekļūt jebkurā laikā.

PAROCĪGAS KABATAS

Jakai ir divas krūšu kabatas un īpaša kabata pirmās palīdzības 
komplektam. Biksēm ir divas sānu kabatas un divas kabatas mugurpusē, 
viena kabata uz bikšu stara un dubultā lineāla kabata.

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA® 
REFLEX

CIEŠI 
PIEGUĻOŠS

VIEGLS UN 
ELASTĪGS

PRODUKTU APSKATS

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS



ATRODI SAVU IZMĒRU

IZMĒRU NORĀDES

Katrs apģērba modelis jūsu augumam var piegult atšķirīgi.
Classic un Functional apģērbam ir standarta šuvums, savukārt Technical 
un Technical Extreme apģērbs ir cieši pieguļošs. Savu apģērba izmēru jūs 

varat noteikt, izmantojot zemāk norādīto apģērba izmēru tabulu. Lai atrastu 
vispiemērotako modeli, mēs rekomendējam, to vienmēr pielaikot.

Jostas bikšu modeļi Technical ir pieejami ar pagarinātām bikšu starām, bet  lenču bikšu modeļi Technical ar 

saīsinātām bikšu starām. Pamatā Husqvarna lenču bikses ir platākas par jostas biksēm.

 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

 XS S M L XL XXL

 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194

 82 86/90 94/98 102/106 110/114 118/122

 79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

     MAZIE IZMĒRI2 S -7 cm M -7 cm L -7 cm XL -7 cm

  165–171 171–177 171–177 177–183

  86-90 94-98 102-106 110-114

  67 68 69 70

LENČU BIKSES

 IZMĒRI 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

  XS S M L XL XXL 

 GARUMS 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194 

 VIDUKLIS 79 82/8 5 88/91 94/97 100/103 106/109

 STARAS IEKŠPUSE  79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

 LIELIE IZMĒRI1 S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm

 GARUMS  175–181 181–187 181–187 187–193

 VIDUKLIS  82–85 88–91 94–97 100–103

 STARAS IEKŠPUSE 87 88 89 90

JOSTAS BIKSES

 1 Pieejams jostas biksēm Technical. 
2 Pieejams lenču biksēm Technical.

MEŽSTRĀDNIEKA JAKAS/STANDARTA IZMĒRI

IZMĒRS S M L XL XXL

KRŪŠU IZMĒRS 92–100 100–108 108–116 116–124 124–128

IZMĒRS XS S M 

KRŪŠU IZMĒRS 80–86 86–92 92–100

 Pieejami Technical Extreme modeļiem.

MEŽSTRĀDNIEKA JAKAS/IZMĒRI SIEVIETĒM



Ievērojiet! Visi izmēri ir auguma izmēri, izņemot 

bikšu staras iekšpuses izmērus, kas ir apģērba 

izmērs. Ja zem aizsargaprīkojuma tiks vilkts 

pamatapģērbs, tas jāņem vērā izvēloties apģērbu. 

Krūšu izmērs: tiek mērīta platākā krūšu daļa. 

Garums: no galvas līdz kāju pirkstgaliem. Viduklis: 

vidukļa apkārtmērs. Bikšu staras iekšpuse: mēra no 

kājstarpes vēlamajā garumā. Visi izmēri norādīti 

centimetros (cm). 

 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

 XS S M L XL XXL

 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194

 82 86/90 94/98 102/106 110/114 118/122

 79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

     MAZIE IZMĒRI2 S -7 cm M -7 cm L -7 cm XL -7 cm

  165–171 171–177 171–177 177–183

  86-90 94-98 102-106 110-114

  67 68 69 70

VIDUKLIS

BIKŠU 
STARAS 

IEKŠPUSE

GARUMS

KRŪŠU IZMĒRS



Aizsargapģērbs tiek patstāvīgi pakļauts sviedru un eļļas ietekmei. 
Šīs vielas var sasniegt aizsargslāni, samazinot tā efektivitāti.
Tādēļ mazgājiet apģērbu regulāri saskaņā ar norādījumiem  

apģērba marķējumā. Ja apģērbs ir ļoti netīrs, mazgājiet  
to iespējami ātrāk.

TĪRS APĢĒRBS IR 
DROŠS APĢĒRBS

Kad apģērbs ir izmazgāts, 
pirms žāvēšanas tas 

jānostiepj. Lēni žāvēt izkarot.

Mazgājot aizsargapģērbu neizgriezt to ar 
iekšpusi uz āru. Nebaliniet, neveiciet 
ķīmisko tīrīšanu un nežāvējiet veļas 

žāvētājā. Gludināt neliela karstuma režīmā.

Mazgājiet apģērbu regulāri 
saskaņā ar norādījumiem 

apģērba marķējumā.

Turiet aizsargapģērbu tālāk no 
ķīmiskām vielām, skābēm, eļļām, 

šķīdinātājiem, degvielas un 
dzīvnieku ekskrementiem.

Mazgāt veļas mašīnā. 
Temperatūras vērtības 

skatiet apģērba marķējumā. 

Nekavējoties iztīriet aizsargapģērbu, 
ja tas apliets ar benzīnu, 

eļļu, smērvielām vai citām 
ugunsnedrošām vielām. Aizdegšanās 

draudi!

MAZGĀŠANAS NORĀDES



Papildus aizsargapģērba mazgāšanai un tīrīšanai jāpārbauda arī, vai 
tas nav izdilis, bojāts un saplīsis. Ja apģērba labošana netiek veikta 

pareizi, var tikt būtiski ietekmētas tā aizsargfunkcijas. Uzziņām 
izmantojiet zemāk sniegtās norādes un, ja rodas šaubas, vienmēr 

sazinieties ar apģērba izplatītāju.

PILNĪGS APĢĒRBA 
KOMPLEKTS IR DROŠS 

KOMPLEKTS

Ja tiek veikta ārējā materiāla 
labošana, uzmanieties, lai tas 

netiktu iešūts aizsargmateriālā, 
jo tādējādi var tikt samazināta 

aizsargfunkcija. 

Labojot materiālu, nelietojiet 
līmi, jo tā var ietekmēt 

aizsargmateriālu, samazinot tā 
aizsargfunkciju.

Bojātais ārējais materiāls 
ir jāsalabo nekavējoties, lai 
novērstu aizsargmateriāla 

sabojāšanos.

Ja aizsargmateriāls ir bojāts, 
nepareizi mazgāts vai ir mainīts 
tā sākotnējais izskats, apģērbu 

nedrīkst izmantot un tas jāizmet.

Pretiezāģēšanas auduma materiāls laika gaitā noveco. 
Profesionālas mežizstrādes darbos šāda apģērba maksimālais 

lietošanas laiks ir aptuveni 12 mēneši. Neprofesionāliem mērķiem 
un neregulārai lietošanai to var lietot līdz 5 gadiem.

Produkta izmantošana neatbrīvo no saprātīgas un drošas motorzāģa 
lietošanas, un tas nenodrošina pilnīgu aizsardzību.

LABOŠANAS NORĀDES



Koku gāšana ir tikai viena 
mežstrādnieka ikdienas 
izaicinājumu daļa. Lai nokļūtu līdz 
darba vietai, bieži vien ir jāpārvar 
virkne šķēršļu. Spraucoties cauri 
brikšņiem, brienot pa ūdeni, kāpjot 

pāri akmeņiem un šķērsojot 
nogāzes, jūs kāpjat, lecat, stiepjaties 
un izvairāties no šķēršļiem.

Tādēļ jūsu aizsargapģērbam 
jāgādā par drošību un ne tikai to 
vien. Tam jāpielāgojas jums ik uz 

soļa. Tam jābūt iespējami vieglākam, 
piemērotam zemām un augstām 
temperatūrām, kā arī jūsu ķermeņa 
temperatūrai. 

Tam jābūt arī ērtam, lai ko jūs 
darītu, neatkarīgi no darba vietas.

LAI UZZINĀTU, KĀ STRĀDĀT PĀRDOMĀTI UN VIEGLI, APMEKLĒJIET VIETNI WWW.HUSQVARNA.LV
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