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PRINDERE CU ARICI 
LA MANȘETĂ

 

CURELE PENTRU PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA CĂPUȘELOR ȘI A ZĂPEZII

CÂRLIG PENTRU 
PRINDEREA ȘIRETURILOR

BUZUNAR CU FERMOAR 
PE PICIORUL STÂNG

 

BUZUNARE PE PIEPT OPTIMIZATE 
PENTRU TELEFONUL MOBIL 

BUZUNAR CU FERMOAR PE 
MÂNECA STÂNGĂ

 

BUZUNAR CU ARICI PENTRU 
TRUSĂ DE PRIM AJUTOR

 

BRETELE ELASTICE (INCLUSE)

ORIFICII DE VENTILAȚIE 
ÎN ZONA LOMBARĂ

ORIFICII DE VENTILAȚIE 
SUB MÂNECĂ

FERMOARE DE VENTILAȚIE 
PE SPATELE PICIORULUI

 

TEHNOLOGIA HUSQVARNA TECH-KNEE
CU STRATURI DE PROTECȚIE 
SUPLIMENTARĂ

BUZUNAR CU FERMOAR  PENTRU 
RIGL Ă PE PICIORUL DREPT

PRINDERE CU ARICI 
PENTRU REGLAREA TALIEI 

COSTUM DE LUCRU ÎN 
VERSIUNEA FORESTIERĂVERSIUNEA FORESTIERĂ

Ca exploatatori forestieri, trebuie să fiți productivi toată ziua - iar 
îmbrăcămintea dvs. trebuie să reziste. La fel ca sportivii de 
performanță, trebuie să vă îmbunătățiți performanțele și la fel ca 
oamenii de afaceri, trebuie să vă maximizați rezultatele.
Pentru atleții cu spirit de afaceri ai pădurilor, Husqvarna oferă patru 
linii de îmbrăcăminte de protecție personală. Începem cu 
funcționalitatea de bază a gamei Classic și avansăm până la 
sofisticarea gamei Technical Extreme - cea mai agilă și avansată 
linia de îmbrăcăminte forestieră.
Fiecare pas oferă mai puțină greutate, mobilitate mai mare și 
caracteristici mai inteligente. Cu toate acestea, performanțele de 
protecție au cea mai mare importanță, indiferent de produsul ales.

În următoarele pagini, veți putea găsi cel mai bun 
costum pentru nevoile dumneavoastră.

MĂRIMI PENTRU
 ÎNĂLȚIMI MARI1



CORDURA® REFLEX

Cordura® înseamnă durabilitate  
fără compromisuri. Materialul oferă  

rezistența la uzură necesară în  
zonele cele mai expuse. Firul 

reflectorizant al materialului oferă  
vizibilitate ridicată în condiții de 

întuneric și în condiții de vizibilitate  
redusă. Disponibil în gama noastră  

Technical Extreme.

335G/M2. 100% POLIAMIDĂ.

.

MATERIALELE ALESE 
PENTRU ARENA TA

Pentru utilizator, confortul este, în mare parte, o senzație. Sarcina noastră 
este  aceea de a afla exact cum se formează această senzație, cum poate fi  

îmbunătățită și ce tip de confort este necesar în fiecare caz. Materialele 
folosite  pentru îmbrăcămintea de protecție Husqvarna au fost fie dezvoltate, 
fie alese cu grijă de către noi și apoi, supuse la numeroase teste în laborator 

și în pădure pentru a ne asigura că sunt eligibile.

GHID PENTRU MATERIALE
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CORDURA® CADRILAT

Cordura® înseamnă durabilitate  
fără compromisuri. Materialul oferă  

rezistența la uzură necesară în  
zonele cele mai expuse. Căptușit pe 

spate pentru impermeabilitate  
îmbunătățită. Disponibil în gama 

noastră Technical Extreme.

225G/M2. 100% POLIAMIDĂ.

SUPRAELASTIC UȘOR

Cel mai ușor material cu elastic pe 2 
direcții este folosit pentru zone cu 

mobilitate ridicată.  Materialul oferă 
libertate de mișcare și confort 

ridicat. Disponibil în gama noastră 
Technical Extreme.

185 G/M2. 66% POLIESTER / 
34% ELASTAN. 

GREUTATE REDUSĂ

Materialul nostru elastic se întinde în 
toate direcțiile, transversal și în 

lungime. Astfel, materialul respirabil 
vă permite o mobilitate mare în 

zonele unde este necesar și oferă 
confort maxim. Disponibil în gama 

noastră Technical Extreme.

190 G/M2. 88% POLIESTER   
(14% POLIESTER COOLMAX®) /  

12% ELASTAN (LYCRA®).

ARAMIDE MÉLANGE

O compoziție de fibre, compusă din fibre 
Kevlar®, rezistente la abraziune și fibre 
rezistente Cordura®, fac din amestecul 
de fibre aramide un material rezistent, 

folosit la întărirea zonelor expuse. 
Disponibil în gama noastră Technical.

240 G/M2. 45% CORDURA® /  
30% POLIAMIDE / 25% 

KEVLAR® ARAMIDE.

ELASTIC CONFORTABIL

Un material elastic care se întinde în 
toate direcțiile,  transversal și în 

lungime. Astfel,  materialul respirabil 
vă permite o mobilitate mare în 

zonele unde  este necesar și asigură 
mișcarea confortabilă. Disponibil în 

gama  noastră Technical.

235 G/M2. 92% POLIESTER /  
8% LYCRA®

CORDURA® HEAVY

Cordura® înseamnă durabilitate fără 
compromisuri. Materialul asigură  
funcționalitate ridicată și confort  

excepțional. Materialul Cordura®  Heavy 
este folosit pe cele mai expuse părți ale 

hainelor - de exemplu, în jurul gleznelor și 
al încheieturilor. Materialul are o finisare 

din Teflon® ce îi conferă  rezistență la 
apă, ulei și pete.  Disponibil în gamele 

noastre  Functional și Technical.

220 G/M2. 100% CORDURA®.

CORDURA® LIGHT

Cordura® înseamnă durabilitate fără 
compromisuri. Materialul asigură 
funcționalitate ridicată și confort 

excepțional. Disponibil în gama noastră 
Functional.

175 G/M2. 100% POLIAMIDĂ 
CORDURA®.

MICRO POLYESTER

Micro poliesterul este o țesătură 
simplă, moale. Este rezistent la 

rupere, întindere și pete. Disponibil în 
gama noastră Functional.

190 G/M2. 100% POLIESTER.

HAINE DE LUCRU CU 
ȚESĂTURĂ DIAGONALĂ

Țesătura diagonală are o 
performanță  fiabilă pentru hainele 
de lucru. Este  rezistentă la rupere, 

întindere și pete, ceea ce îi oferă 
rezistență ridicată. Disponibilă în 

gama noastră Classic.

270 G/M2. 65% POLIESTER / 
35% BUMBAC.

HAINE DE LUCRU CU ȚESĂTURĂ 
DIAGONALĂ CU FIR LUCIOS

Țesătura diagonală are o performanță  
fiabilă pentru hainele de lucru. Este 

rezistentă la rupere, întindere și pete, 
ceea ce îi conferă rezistență ridicată. 

Firul lucios din material oferă un 
aspect deosebit. Disponibil în gama 

noastră Classic.

240 G/M2. 70% POLIESTER / 
30% BUMBAC.



VĂ PUTEȚI AȘTEPTA LA PROTECȚIE MAXIMĂ, 
INDIFERENT DE NIVELUL DE PERFORMANȚĂ.

Fiecare sarcină are propriile cerințe. Gama noastră de îmbrăcăminte de protecție ia în 
considerare fiecare tip de lucrare. De fapt, gama noastră extinsă de îmbrăcăminte de 
siguranță, care oferă cele mai recente inovații în design și materiale, vă va oferi nivelurile de 
protecție și confort de care aveți nevoie pentru a vă duce sarcina la bun sfârșit.

CLASSICFUNCTIONALTECHNICALTECHNICAL
EXTREME
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HAINE DE LUCRU 
CU ȚESĂTURĂ 

DIAGONALĂ CU 
FIR LUCIOS

HAINE DE LUCRU 
CU ȚESĂTURĂ 

DIAGONALĂ CU 
FIR LUCIOS

HAINE DE LUCRU 
CU ȚESĂTURĂ 

DIAGONALĂ CU 
FIR LUCIOS

HAINE DE 
LUCRU CU 
ȚESĂTURĂ 

DIAGONALĂ

ELASTIC 
CONFORTABIL

ELASTIC 
CONFORTABIL

ELASTICITATE 
UȘOARĂ

SUPRA-
ELASTIC 

UȘOR

HAINE DE 
LUCRU CU 
ȚESĂTURĂ 

DIAGONALĂ

ÎNTĂRIT PE PARTEA INTERIOARĂ INFERIOARĂ

Partea inferioară a căptușelii de protecție din interiorul 
pantalonilor este întărită pentru a feri de uzură protecția 
împotriva ferăstrăului și pentru a-i conferi acesteia o 
durabilitate mai mare.

CĂPTUȘEALĂ DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FERĂSTRĂULUI 
COMPLET ACOPERITĂ

Căptușeala de protecție împotriva ferăstrăului este acoperită 
complet, astfel încât rumegușul nu poate compromite 
performanța straturilor de fibre.

JONCȚIUNE DE VENTILAȚIE ȘI PE SPATELE PICIORULUI

Joncțiunea deschisă pe spatele jachetei și fermoarele de 
ventilație de pe spatele pantalonilor ajută la menținerea unei 
temperaturi confortabile în timpul lucrului.

BUZUNARE CU FERMOAR

Pentru a avea acces ușor la obiectele dumneavoastră, jacheta este 
prevăzută cu două buzunare frontale cu fermoar, precum și cu un 
buzunar la piept.

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
CLASSIC

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
CLASSIC

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
TECHNICAL

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
TECHNICAL 
VENT

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
TECHNICAL 
ARBOR

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
TECHNICAL 
HIGH VIZ

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
CLASSIC 
HIGH VIZ
(vizibilitate mare)

PANTALONI DE 
PROTECȚIE 
TALIE/DULGHER, 
CLASSIC

PANTALONI DE 
PROTECȚIE 
TALIE/DULGHER, 
CLASSIC

PANTALONI DE 
PROTECȚIE 

TECHNICAL

PANTALONI DE 
PROTECȚIE, 
TECHNICAL 
ROBUST

PANTALONI DE 
PROTECȚIE, 
TECHNICAL C

PANTALONI DE 
PROTECȚIE, 
FUNCTIONAL, 
CLASA 2PANTALONI 

DE PROTECȚIE, 
CLASSIC ENTRY

SUPRA-
PANTALONI 
DE PROTECȚIE, 
CLASSIC

CLASSIC
Fiabilă, accesibilă și potrivită pentru utilizatori 
ocazionali de motoferăstraie. Performanțele de 
protecție vă oferă încredere atunci când lucrați.

UTILIZARE OCAZIONALĂ

CROI 
DREPT

FUNCTIONAL
Inteligent, durabil și perfect pentru exploatarea ocazională a 
pădurilor. Croiul drept, caracteristicele de ventilație și 
ușurința utilizării vă permit să vă mișcați liber și să vă 
concentrați pe sarcinile dvs.

UTILIZARE ÎN REGIM SEMIPROFESIONAL

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
HEAVY

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

TECHNICAL
Optimizat în funcție de sarcini, potrivire fixă și conceput 
special pentru exploatarea profesionistă a pădurilor. 
Mobilitatea mare, durabilitatea și ventilația inteligentă vă 
permit să lucrați ore în șir.

TALIE/DULGHER, 

UTILIZARE PROFESIONALĂ

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

 

 

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

TECHNICAL EXTREME 
Stilul, croiala și performanța sunt duse la extrem. 
Confortul superior, asigurat de mobilitate și controlul  termic, vă 
pregătește pentru orice muncă, în orice condiții. 

UTILIZARE EXTREMĂ

CORDURA®  
CADRILAT

CORDURA®  
CADRILAT

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA®  
REFLEX

CARACTERISTICI PRINCIPALE

MÂNECI ȘI GENUNCHI PRE-ÎNDOIȚI

Mânecile și genunchii sunt pre-îndoiți și au fost croiți pentru  a oferi 
mobilitate maximă, fără compromisuri privind siguranța.

ÎNTĂRITURI ACOLO UNDE AVEȚI NEVOIE

Genunchii, coatele, gleznele și încheieturile au fost întărite  pentru a 
rezista la utilizare în condiții dificile și pentru a face îmbrăcămintea 
mai durabilă.

JONCȚIUNE DE VENTILAȚIE, ZONA LOMBARĂ A JACHETEI, 
SUB MÂNECI ȘI PE SPATELE PICIORULUI

Deschizăturile de pe spate și din zona lombară asigură o ventilație 
corespunzătoare. Fermoarele din zona axilei și de pe partea din 
spate a piciorului vă permit să reglați după preferință fluxul de aer.

ELASTICITATE PENTRU CONFORT

Dacă este cazul, îmbrăcămintea este confecționată din material 
elastic, care vă permite să vă mișcați în voie, în siguranță și comod.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ

Îmbrăcămintea este concepută cu șnururi elastice pe talie și în 
partea inferioară a jachetei, permițându-vă să ajustați echipamentul 
pentru o potrivire perfectă.

BUZUNARE UȘOR ACCESIBILE

Jacheta are două buzunare pe piept și un buzunar dedicat pentru 
trusa de prim ajutor. Pantalonii sunt prevăzuți cu două buzunare 
frontale, două buzunare la spate, un buzunar pe picior și un buzunar 
dublu pentru riglă.

HUSQVARNA TECH-KNEE

Tech-Knee asigură o protecție excelentă împotriva ferăstrăului,  
datorită straturilor suplimentare din fibră. Acest lucru sporește 
siguranța, mai ales atunci când pantalonii au croială fixă pe 
genunchi. Căptușeala impermeabilă menține genunchiul uscat, 
atunci când genunchiul este în contact cu pământul ud.

MÂNECI ȘI GENUNCHI PRE-ÎNDOIȚI

Mânecile și genunchii sunt pre-îndoiți și au fost croiți pentru a oferi 
mobilitate maximă, fără compromisuri privind siguranța. 
REGLARE CU ARICI LA NIVELUL TALIEI

Șnururile elastice pe talie vă permit să ajustați echipamentul pentru 
o potrivire perfectă.

ATAȘAMENTUL CU CÂRLIG PENTRU ȘIRETURI ȚINE PANTALONII 
FIXAȚI 

Prindeți cârligul de pe interiorul părții inferioare a pantalonilor la 
șireturi, pentru o fixare bună.  

BRETELE INCLUSE

Pantalonii sunt prevăzuți cu bretele de calitate, pentru o fixare 
sigură și confortabilă pe parcursul întregii zile.

JONCȚIUNE DE VENTILAȚIE, ZONA LOMBARĂ A JACHETEI, SUB 
MÂNECI ȘI PE SPATELE PICIORULUI

Deschizăturile de pe spate și din zona lombară asigură o ventilație 
corespunzătoare. Fermoarele din zona axilei și de pe partea din 
spate a piciorului vă permit să reglați după preferință fluxul de aer.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ

Pantalonii sunt prevăzuți cu curele la glezne, precum și cu șnururi 
elastice pe talie și în partea inferioară a jachetei, permițându-vă să 
ajustați echipamentul pentru o fixare perfectă.

BUZUNARE PENTRU TELEFONUL MOBIL

Buzunarele de la piept au o căptușeală pentru telefonul mobil, astfel 
încât acesta să fie bine protejat și la îndemână tot timpul.

BUZUNARE UȘOR ACCESIBILE

Jacheta are două buzunare pe piept, unul pe mânecă și un buzunar 
special pentru trusa de prim ajutor. Pantalonii sunt prevăzuți cu 
două  buzunare frontale, două buzunare la spate, un buzunar pe 
picior și un buzunar dublu pentru riglă.

ÎNTĂRIT PE PARTEA INTERIOARĂ INFERIOARĂ

Partea inferioară a căptușelii de protecție din interiorul pantalonilor 
este întărită pentru a feri de uzură protecția împotriva ferăstrăului și 
pentru a-i conferi acesteia o durabilitate mai mare.

ÎNTĂRIT PENTRU UTILIZĂRI ÎN CONDIȚII DIFICILE
Coatele și încheieturile jachetei, partea din față și inferioară a 
pantalonilor sunt confecționate din material Cordura pentru a rezista 
la utilizare intensă. 

JONCȚIUNE PENTRU VENTILAȚIE, SUB MÂNECI ȘI PICIOARE

Deschizăturile de pe spate asigură o ventilație 
corespunzătoare. Fermoarele din zona axilei și de pe partea din spate 
a piciorului vă permit să reglați după preferință fluxul de aer.

REGLAȚI PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ

Îmbrăcămintea este concepută cu șnururi elastice pe talie și în partea 
inferioară a jachetei, permițându-vă să ajustați echipamentul pentru o 
potrivire perfectă.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

CARACTERISTICI PRINCIPALE

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ARAMIDE 
MÉLANGE

CROI 
DREPT

CROI 
FIX

CROI 
CAMBRAT

JACHETĂ 
FORESTIERĂ, 
EXTREME

PANTALONI DE PROTECȚIE, 
TECHNICAL EXTREME
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GHID DE MĂRIMI

GĂSIȚI MĂSURA POTRIVITĂ
În funcție de modelul pe care îl achiziționați, hainele se vor potrivi diferit 
pe corpul dumneavoastră. Liniile Classic și Functional au un croi drept, 

Technical un croi strâmt, iar Technical Extreme are un croi cambrat. 
Verificați dimensiunile dumneavoastră, raportându-vă la ghidul  de mai 

jos pentru a găsi mărimea potrivită. Vă recomandăm să probați 
întotdeauna hainele pentru a vă asigură că sunt mărimea potrivită.

Rețineți:
Toate măsurătorile sunt dimensiuni ale corpului, cu 
excepția interiorului piciorului, care este o măsurătoare 
a hainei. Dacă se poartă un strat de bază pe sub 
îmbrăcăminte, acesta trebuie purtat în timpul 
măsurătorii. 
Piept: măsurat în jurul celei mai late părți a pieptului. 
Înălțime: de la creștetul capului până la degetele de la 
picioare. 
Talie: măsurat în jurul taliei. 
Interior picior: măsurat din partea de sus a coapsei 
până la lungimea dorită. 
Toate măsurătorile sunt exprimate în centimetri.Pantalonii cu talie Technical sunt disponibili cu crac mai lung, iar pantalonii de dulgher Technical sunt disponibili cu  crac mai scurt. 

În general, pantalonii de dulgher de la Husqvarna au o croială mai largă decât pantalonii cu talie.

Toate măsurătorile sunt exprimate în centimetri.

44 

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

S -7 cm M -7 cm L -7 cm XL -7 cm

165–171 171–177 171–177 177–183

86–90 94–98 102–10 6 110–114

67 68 69 70

PANTALONI DE PROTECȚIE DULGHER 

46/48               50/52              54/56            58/60             62/64MĂRIMI 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/6 4

XS S M L XL X XL 

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

TALIE  79 82/85 88/91 94/97 100/103 106/ 109

INTERIOR 
PICIOR

PICIOR

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

S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm 

ÎNĂLȚIME 175–181 181–187 181–187 187–193 

TALIE  82–85 88–91 94–97 100–103 

 INTERIOR 87 88 89 90 

PANTALONI DE PROTECȚIE CU TALIE

1 Disponibil în Pantaloni cu talie Technical. 

2 Disponibil în Pantaloni de dulgher Technical.

JACHETE FORESTIERE / MĂRIMI STANDARD
MĂRIME S M L XL XXL

PIEPT 92–100     100–108 108–116 116–124 124–128

MĂRIME XS S M 

PIEPT 80–86 86–92 92–100

Disponibil în gama Technical Extreme.

JACHETE FORESTIERE / MĂRIMI FEMEI TALIE  

INTERIOR 
PICIOR

ÎNĂLȚIME  

PIEPT
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HAINELE CURĂTE
SUNT HAINE SIGURE.

Îmbrăcămintea de protecție este expusă în mod regulat la transpirație și ulei.  
Aceste substanțe pot ajunge la stratul de protecție,  reducându-i 

funcționalitatea. De aceea, trebuie să vă spălați hainele în mod regulat, 
respectând indicațiile de pe etichetă. Dacă hainele sunt foarte murdare, 

trebuie să le spălați cât mai repede posibil după utilizare.

HAINELE ÎNTREGI 
SUNT HAINE SIGURE.
Pe lângă spălarea și curățarea echipamentului de protecție, trebuie să 

verificați dacă există zone foarte uzate, deteriorări și rupturi ale 
materialului. Funcțiile de protecție pot fi reduse semnificativ dacă 

zonele nu sunt reparate corespunzător. Folosiți ghidul de mai jos ca 
referință și contactați întotdeauna dealer-ul dumneavoastră dacă 

aveți nelămuriri.

Materialul exterior deteriorat 
trebuie reparat imediat pentru a 
preveni deteriorarea materialului 

de protecție.

Nu folosiți adezivi pentru a face 
reparații, întrucât acest lucru poate 
afecta materialul de protecție și îi 

poate reduce calitățile.

Echipamentele și materialele rezistente la tăiere sunt supuse unui 
anumit grad de învechire. În exploatarea forestieră profesională, 
perioada maximă de utilizare este considerată a fi de aproape 12 
luni de zile. Pentru utilizarea neprofesională sau ocazională, este 

considerată acceptabilă o perioadă de până la 5 ani.

După spălare, hainele trebuie 
întinse înainte de a fi uscate. 

Uscați încet la aer. 

Nu spălați hainele de protecție pe 
dos. De asemenea, nu folosiți 

înălbitor, nu curățați chimic sau în 
uscătorul cu tambur. Călcați la 

temperatură scăzută.

Curățați îmbrăcămintea imediat 
dacă a fost expusă la benzină, 
ulei, grăsime sau alte materiale 
inflamabile. Pericol de incendiu!

Spălați îmbrăcămintea în mod 
regulat, conform instrucțiunilor 

de pe eticheta interioară.

Țineți îmbrăcămintea departe de  
obiecte ascuțite, acizi, uleiuri, 

combustibili și deșeuri de animale.

Spălați la mașina de spălat. 
Pentru temperatură, consultați  

eticheta interioară.

Dacă efectuați o reparație a 
materialului exterior, nu coaseți în 

materialul de protecție, întrucât acest 
lucru poate reduce funcțiile de 

protecție.

Îmbrăcămintea nu mai trebuie folosită 
și trebuie aruncată dacă materialul de 

protecție a fost: deteriorat, spălat 
incorect sau modificat față de forma 

lui originală. 

Acest produs nu este un înlocuitor pentru manipularea unui 
motoferăstrău și nu oferă protecție totală.

GHID PENTRU SPĂLAREA HAINELOR GHID DE REPARAȚII



MĂRIMI PENTRU
 ÎNĂLȚIMI MARI1Doborârea copacilor reprezintă doar una 

dintre provocările zilnice ale unui 
exploatator forestier. Pentru a ajunge la 
locul de muncă, adesea trebuie să 
înlăturați multe alte obstacole. Vă 
cățărați, săriți, vă întindeți și vă răsuciți 
pe măsură ce înaintați prin desișuri și 
apă, peste stânci și pante.

De aceea, echipamentul 
dumneavoastră de protecție trebuie să 
vă ofere mai mult decât siguranță. 
Trebuie să vă urmeze fiecare mișcare. 
Trebuie să fie cât mai ușor posibil, să se 
adapteze la frig, căldură și la 
temperatura corpului.  

Și trebuie să fie confortabil, indiferent de 
ceea ce faceți și oriunde mergeți.

VIZITAȚI-NE PE HUSQVARNA.COM PENTRU A VEDEA CUM PUTEȚI SĂ 
MUNCIȚI MAI INTELIGENT ȘI CU EFORT MINIM
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