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Husqvarna Technical Extreme jakke og bukser er designet til at give dig 
fremragende bevægelighed, overlegen komfort og bedre resultater.

VELCRO PÅ 
ÆRMELUKNING

STROPPER TIL BESKYTTELSE 
MOD TÆGER OG SNE

KROGE TIL 
SNØREBÅND 

LOMME MED LYNLÅS 
PÅ VENSTRE BEN

BRYSTLOMMER TILPASSET 
TIL MOBILTELEFON 

LOMME MED LYNLÅS 
PÅ VENSTRE ARM

VELCROLOMME TIL 
FØRSTEHJÆLPSSÆT

ELASTISKE SELER (MEDFØLGER)

VENTILATIONSÅBNINGER 
NEDERST PÅ RYGGEN

VENTILATIONSÅBNINGER 
UNDER ÆRMERNE

VENTILATIONSLYNLÅSE 
BAG PÅ BENENE 

HUSQVARNA TECH-KNEE

LOMME MED LYNLÅS TIL 
TOMMESTOK PÅ HØJRE BEN 

VELCROJUSTERING 
I TALJEN



SKOVBRUGSVERSIONEN 
AF ET JAKKESÆT.
En skovhugger skal holde sig produktiv hele dagen - 
og dit tøj skal kunne holde til det. Ligesom en 
professionel atlet skal du optimere din performance, 
og ligesom en forretningsmand skal du maksimere 
dine resultater.

Husqvarna tilbyder fire serier af beskyttelsestøj til 
skovens professionelle atleter. Det starter med de 
basale funktioner i Classic-serien og fortsætter til 
den avancerede sofistikerede Technical Extreme-
serie - vores mest fleksible og avancerede tøj til 
skovbrug nogensinde.

Hvert trin op giver lavere vægt, højere 
bevægelighed og smartere funktioner. Men 
beskyttelsesfunktionen har allerstørst betydning, 
uanset hvilket produkt du vælger.

De følgende sider hjælper dig med at finde det 
perfekte sæt tøj til dine behov.



CORDURA® REFLEX

Cordura® betyder holdbarhed uden 
kompromis. Stoffet har den 

nødvendige modstandsdygtighed 
over for slid og den nødvendige 

slidstyrke til de mest udsatte 
områder. Reflekstråden i materialet 

giver høj synlighed under mørke 
forhold. Fås i vores Technical 

Extreme-serie. 

335 G/M2. 100 % POLYAMID.

CORDURA® CHECKERED

Cordura® betyder holdbarhed 
uden kompromis. Stoffet har den 
nødvendige modstandsdygtighed 

over for slid og den nødvendige 
slidstyrke til de mest udsatte 

områder. Med belægning på bagsiden 
for forbedret modstandsdygtighed 
over for vand. Fås i vores Technical 

Extreme-serie. 

225 G/M2. 100% POLYAMID.

FEATHER STRETCH

Vores letteste stof med 2-vejs stræk 
bruges til områder, der kræver stor 

bevægelighed. Stoffet giver god 
bevægelsesfrihed og fremragende 

komfort. Fås i vores Technical 
Extreme-serie.

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

MATERIALER VALGT 
TIL DIN ARENA.

For brugeren er komfort først og fremmest en følelse. Det er vores opgave 
at finde ud af, hvordan denne følelse helt præcist kan skabes, hvordan 
den kan forbedres, og hvilken form for komfort der er behov for i hvert 

tilfælde. De materialer, der anvendes i Husqvarna beskyttelsestøj, er alle 
enten blevet udviklet eller håndplukket af os og derefter testet grundigt i 

laboratoriet og i skoven for at sikre, at de kan klare skærene.

MATERIALEVEJLEDNING



LIGHT WEIGHT STRETCH 

Vores lette 4-vejs strækbare stof 
strækker sig i alle retninger, på tværs og 
på langs. Det åndbare stof giver dig høj 

bevægelighed i områder, hvor det er 
nødvendigt, og giver maksimal komfort. 

Fås i vores Technical Extreme-serie. 

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

CORDURA® HEAVY

Cordura® betyder holdbarhed uden 
kompromis. Stoffet leverer høj 

funktionalitet og enestående komfort. 
Vores Cordura® Heavy bruges på 

tøjets mest udsatte områder - f.eks. 
omkring ankler og håndled. Stoffet 

har en Teflon®-behandling, som 
er afvisende over for vand, olie og 
pletter. Fås i vores Functional- og 

Technical-serie.

220 G/M2. 100 % CORDURA®.

ARAMIDE MÉLANGE

En fibersammensætning, der kombinerer 
modstandsdygtige Kevlar®-fibre og 

slidstærke Cordura®-fibre, gør vores Aramid 
mélange til et robust stof, der anvendes til 

forstærkninger på udsatte steder. Fås i vores 
Technical-serie.

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

COMFORTABLE STRETCH

Et materiale, der kan strækkes i 4 
retninger, både på tværs og på langs. 

Det åndbare stof giver dig høj 
bevægelighed i områder, hvor det er 

nødvendigt, og giver komfortabel 
bevægelse. Fås i vores 

Technical-serie.

235 G/M2. 92 % POLYESTER / 8 % LYCRA®.

WORKWEAR TWILL SHINY

Det vævede twillstof har en 
pålidelig ydeevne i arbejdstøj. Det er 
modstandsdygtigt over for iturivning, 

stræk og pletter, hvilket giver 
det en høj styrke. Det skinnende 
garn i stoffet skaber et attraktivt 

udseende. Fås i vores Classic-serie.

240 G/M2. 70% POLYESTER / 30% BOMULD.

CORDURA® LIGHT

Cordura® betyder holdbarhed uden 
kompromis. Stoffet leverer høj 

funktionalitet og enestående komfort. 
Fås i vores Functional-serie.

175 G/M2. 100 % Cordura® polyamid.

 MIKROPOLYESTER

Vores mikropolyester er et 
glatvævet materiale med en 

blød overflade. Det har høj 
modstandsdygtighed over for 

iturivning, stræk og pletter. Fås i 
vores Functional-serie.

190 G/M2. 100 % POLYESTER.

WORKWEAR TWILL

Det vævede twillstof har en pålidelig 
ydeevne i arbejdstøj. Det er 

modstandsdygtigt over for iturivning, 
stræk og pletter, hvilket giver det en 
høj styrke. Fås i vores Classic-serie.

270 G/M2. 65 % POLYESTER / 35 % BOMULD.



FORVENT MAKSIMAL BE
– UANSET PERFORMANCENIVEA

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



SIMAL BESKYTTELSE 
ANSET PERFORMANCENIVEAU.

Hvert job har forskellige behov. I vores udvalg af beskyttelsestøj er der taget 
højde for alle typer opgaver. Med vores sortiment af beskyttelsestøj får du det 
nyeste inden for design og materialer, der alt sammen bidrager til det niveau af 
beskyttelse og komfort, du har brug for til at få opgaven fra hånden.

CLASSICFUNCTIONAL



WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

FORSTÆRKET INDVENDIGT PÅ NEDERSTE DEL

Den nederste del af beskyttelsespuden på indersiden af bukserne 
er forstærket for at beskytte savbeskyttelsen mod slitage og sikre 
holdbarheden.

HELDÆKKENDE SAVBESKYTTELSESPUDE

Savbeskyttelsespuden er helt dækket, så savsmuld ikke ødelægger 
fiberlagets funktion.

VENTILERET SKULDERSTYKKE OG BAG PÅ BENENE

Det åbne skulderstykke på bagsiden af jakken og 
ventilationslynlåsene bag på buksebenene hjælper dig med at 
holde en behagelig temperatur under arbejdet.

LOMMER MED LYNLÅS

Til nem adgang til dine ejendele har jakken to forlommer med lynlås 
samt en brystlomme.

SKOVJAKKE, 
CLASSIC

SKOVJAKKE, 
CLASSIC MED 
REFLEKSFARVER

Pålideligt, prisvenligt og passende til 
lejlighedsvise motorsavsbrugere. Du kan stole 
på den beskyttende funktion under arbejdet.

CLASSIC

BESKYTTENDE 
OVERTRÆKS-
BUKSER, CLASSIC

SIKKERHEDS-
BUKSER, 
CLASSIC ENTRY

SIKKERHEDS-
BUKSER TALJE/
TØMRER, 
CLASSIC

LEJLIGHEDSVIS BRUG

ALMINDELIG 
PASFORM

WORKWEAR 
TWILL

WORKWEAR 
TWILL

VIGTIGSTE FUNKTIONER

PRODUKTOVERSIGT



Smart, holdbart og perfekt til deltidsskovbrug. 
Med standard pasform, ventilationsfunktioner 
og brugervenlighed kan du bevæge dig frit og 
fokusere på arbejdet.

FUNCTIONAL

FORSTÆRKET INDVENDIGT PÅ NEDERSTE DEL

Den nederste del af beskyttelsespuden på indersiden af 
bukserne er forstærket for at beskytte savbeskyttelsen mod 
slitage og sikre holdbarheden.

FORSTÆRKET TIL KRÆVENDE BRUG

Albuerne på jakken og håndleddene og den forreste og 
nederste del af bukserne er fremstillet i Cordura for at modstå 
krævende anvendelse. 

VENTILERET SKULDERSTYKKE, UNDER ÆRMERNE OG BEN

Åbninger ved skulderstykket sørger for god ventilation.
Lynlåse i armhulerne og bagpå benene giver dig mulighed for 
at justere luftstrømmen efter behag og behov.

JUSTERING TIL PERFEKT PASFORM

Tøjet leveres med elastik snoretræk i taljen og nederst på 
jakken, så du kan tilpasse dit tøj til den perfekte pasform.

DELTIDSBRUG

ALMINDELIG 
PASFORM

MIKRO-
POLYESTER

CORDURA® 
HEAVY

MIKRO-
POLYESTER

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

SKOVJAKKE, 
FUNCTIONAL

SIKKERHEDS-
BUKSER, 
FUNCTIONAL, 
KLASSE 2

SIKKERHEDSBUKSER 
TALJE/TØMRER, 
FUNCTIONAL

VIGTIGSTE FUNKTIONER

PRODUKTOVERSIGT



SKOVJAKKE, 
TECHNICAL

TECHNICAL
Arbejdsoptimeret, tætsiddende og omhyggeligt 
fremstillet til fuldtidsskovbrug. Høj bevægelighed, 
holdbarhed og smart ventilation gør de lange 
arbejdstimer nemmere.

FORBØJEDE ÆRMER OG KNÆ

Armene og knæene er forbøjede og er skræddersyet til at give 
maksimal mobilitet uden at gå på kompromis med sikkerheden.

FORSTÆRKET PÅ DE STEDER, HVOR DU HAR BRUG FOR DET

Knæ, albuer, ankler og håndled er blevet forstærket til at kunne 
modstå krævende anvendelse og få dit tøj til at holde længere.

VENTILERET SKULDERSTYKKE, NEDERSTE DEL AF JAKKEN, UNDER 
ÆRMERNE OG BAG PÅ BENENE

Åbninger ved skulderstykket og den nederste del af ryggen for 
god ventilation. Lynlåse i armhulerne og bagpå benene giver dig 
mulighed for at justere luftstrømmen efter behag og behov.

STRÆK GIVER BEDRE KOMFORT

Tøjet er lavet af elastisk materiale de nødvendige steder, så du kan 
bevæge dig frit, sikkert og komfortabelt.

JUSTERING TIL PERFEKT PASFORM

Tøjet leveres med elastik snoretræk i taljen og nederst på jakken, så 
du kan tilpasse dit tøj til den perfekte pasform.

NEMT TILGÆNGELIGE LOMMER

Jakken har to lommer på brystet og en lomme til førstehjælpssæt. 
Bukserne har to forlommer, to baglommer, en benlomme og en 
dobbelt lomme til tommestok.

SKOVJAKKE, 
TECHNICAL MED 
REFLEKSFARVER

SKOVJAKKE, 
TECHNICAL ARBOR

SIKKERHEDSBUKSER 
TALJE/ TØMRER, 
TECHNICAL

SKOVJAKKE, 
TECHNICAL VENT

 SIKKERHEDS-
BUKSER, 
TECHNICAL 
ROBUST

SIKKERHEDS-
BUKSER, 
TECHNICAL C

FULDTIDSBRUG

TÆT 
PASFORM

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

COMFORTABLE 
STRETCH

COMFORTABLE 
STRETCH

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

PRODUKTOVERSIGT

VIGTIGSTE FUNKTIONER



FEATHER 
STRETCH

TECHNICAL EXTREME 
Stil, pasform og effektivitet når det er bedst. Med 
overlegen komfort via bevægelighed og varmeregulering 
kan du klare alle arbejdsopgaver under alle forhold.

SKOVJAKKE, 
TECHNICAL EXTREME

SIKKERHEDSBUKSER, 
TECHNICAL EXTREME

EKSTREM BRUG

HUSQVARNA TECH-KNEE

Tech-knee giver fremragende savbeskyttelse, takket være det ekstra 
fiberlag. Dette øger sikkerheden, specielt i situationer, hvor bukserne 
sidder tæt mod knæet. Vandtæt knæforing holder knæene tørre, når 
knæet ligger på et vådt underlag.

FORBØJEDE ÆRMER OG KNÆ

Armene og knæene er forbøjede og er skræddersyet til at give maksimal 
mobilitet uden at gå på kompromis med sikkerheden.

VELCROJUSTERING I TALJEN

Elastiksnor i taljen gør det muligt at give dit tøj perfekt pasform.

KROGE TIL FASTGØRELSE AF SNØREBÅND HOLDER BUKSER PÅ PLADS

Fastgør støvlekrogen på indersiden af buksekanten til dine snørebånd for 
at holde dem godt på plads.  

SELER MEDFØLGER

Bukserne har kvalitetsseler, så de forbliver sikkert og komfortabelt på 
plads hele dagen.

VENTILERET SKULDERSTYKKE, NEDERSTE DEL AF JAKKEN, UNDER 
ÆRMERNE OG BAG PÅ BENENE

Åbninger ved skulderstykket og den nederste del af ryggen for god 
ventilation. Lynlåse i armhulerne og bagpå benene giver dig mulighed for 
at justere luftstrømmen efter behag og behov.

JUSTERING TIL PERFEKT PASFORM

Bukserne har ankelstrop plus elastiske løbebånd i taljen og den nederste 
kant af jakken, så du kan justere dit tøj til den perfekte pasform.

LOMMER TIL DIN MOBILTELEFON

Brystlommerne har polstret foring til din mobiltelefon, så den er godt 
beskyttet og inden for rækkevidde.

NEMT TILGÆNGELIGE LOMMER

Jakken har to lommer på brystet, en på ærmet og en lomme til 
førstehjælpssæt. Bukserne har to forlommer, to baglommer, en benlomme 
og en lomme til tommestok.

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA® 
REFLEX

SLIM FIT

LIGHT 
WEIGHT 

STRETCH

PRODUKTOVERSIGT

VIGTIGSTE FUNKTIONER



FIND DIN STØRRELSE.

STØRRELSESVEJLEDNING

Afhængigt af den model, du køber, sidder tøjet forskelligt på kroppen. 
Classic og Functional serierne har en almindelig pasform, og Technical 

Extreme har en slank pasform. Tjek dine kropsmål i forhold til nedenstående 
vejledning for at finde den rigtige størrelse. Vi anbefaler, at du altid prøver 

tøjet på for at sikre, at det passer ordentligt.

Technical taljebukser fås med længere ben, og Technical tømrerbukser fås med kortere ben. 

Generelt har Husqvarna tømrerbukser en bredere pasform end taljebukser.

 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

     SHORT-STR.2 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

BESKYTTENDE TØMRERBUKSER

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

  XS S M L XL XXL 

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

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

 INDV. BEN  79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

 TALL-STR.1  S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm

 HØJDE  175–181 181–187 181–187 187–193

 LIVVIDDE   82–85 88–91 94–97 100–103

 INDV. BEN   87 88 89 90

SIKKERHEDSTALJEBUKSER

 1 Fås i Technical taljebukser. 
2 Fås i Technical tømrerbukser.

SKOVJAKKER / STANDARDSTØRRELSER

STØRRELSE S M L XL XXL

BRYST 92–100 100–108 108–116 116–124 124–128

STØRRELSE XS S M 

BRYST  80–86 86–92 92–100

 Fås i Technical Extreme. 

SKOVJAKKER / KVINDESTØRRELSER



Bemærk! Alle målinger er kropsmål, undtagen 

indvendigt ben, som er tøjmål. Hvis der skal bæres et 

lag tøj under tøjet, skal det også bæres ved måling. 

Brystkasse: målt omkring den bredeste del af brystet. 

Højde: fra top til tå. Talje: målt omkring taljen. 

Indvendig ben: målt fra skridtet til den ønskede 

længde. Alle målinger er i centimeter. 

LIVVIDDE

INDVENDIG 
BEN

HØJDE

BRYST



Dit beskyttelsestøj bliver regelmæssigt udsat for sved og olie. 
Disse stoffer kan trænge ind i beskyttelseslaget, hvilket reducerer 

dets funktion. Det er derfor du skal vaske tøjet regelmæssigt og 
i overensstemmelse med mærkningen. Hvis dit tøj bliver stærkt 
tilsmudset, skal du vaske det så hurtigt som muligt efter brug.

RENT TØJ ER 
SIKKERT TØJ.

Efter vask skal tøjet strækkes, 
inden det tørres. Lufttør 

langsomt.

Vask ikke dit beskyttelsestøj med 
vrangen ud. Tøjet må heller ikke 

bleges, renses eller tørretumbles. 
Strygning med lav varme.

Vask tøjet regelmæssigt 
i overensstemmelse med 

anvisningerne på mærkningen.

Beskyt tøjet imod skarpe 
genstande, syrer, olier, 

opløsningsmidler, brændstoffer 
og dyreekskrementer.

Maskinvask. 
Se mærkningen for 

temperatur. 

Rengør tøjet med det samme, hvis 
det kommer i kontakt med benzin, 

olie, fedt eller andre letantændelige 
stoffer. Brandfare!

VASKEVEJLEDNING



Ud over at vaske og rengøre dit beskyttelsestøj skal du også 
kontrollere det for områder med kraftigt slid, skader eller revner og 
huller i stoffet. Den beskyttende funktion kan reduceres væsentligt, 

hvis reparationer ikke foretages korrekt. Brug vejledningen nedenfor 
som reference, og henvend dig altid til din forhandler, hvis du er i tvivl.

HELT TØJ ER 
SIKKERT TØJ.

Hvis det udvendige materiale skal 
repareres, må der ikke syes ind i 

beskyttelsesmaterialet, da dette kan 
forringe de beskyttende funktioner. 

Der må ikke benyttes 
klæbestoffer i forbindelse med 
reparationsarbejder, da det kan 
påvirke beskyttelses-materialet 

og forringe dets beskyttende 
egenskaber.

Beskadiget ydre materiale skal 
udbedres med det samme for at 

forhindre, at beskyttelsesmaterialet 
tager skade.

Tøjet skal kasseres og må ikke 
benyttes igen, hvis beskyttelses-
materialet er blevet: beskadiget, 

forkert vasket eller ændret i forhold til 
den oprindelige form.

Beklædning og materialer, der beskytter mod snit, udsættes 
for en vis grad af slid. I professionel skovbrug er den maksimale 
periode for anvendelse ca. 12 måneder. Ved ikke-professionel 

eller lejlighedsvis brug er op til 5 års brug acceptabelt.

Dette produkt yder ikke fuldstændig 
beskyttelse ved brug af en motorsav.

REPARATIONSVEJLEDNING



Fældning af træer er kun en del af 
en skovhuggers daglige udfordringer. 
Når du skal frem til din arbejdsplads, 
skal du ofte klare et antal 
forhindringer. Du kravler, du hopper, 
du strækker dig og vrider dig, når du 

baner dig vej gennem buskadser og 
vand, over sten og skråninger.

Det er her, hvor dit 
beskyttelsestøj skal give dig mere 
end blot sikkerhed. Det skal følge 
alle dine bevægelser. Det skal være 

så let som muligt, kunne justeres i 
forhold til kulde, varme og din egen 
kropstemperatur. 

Og det skal være bekvemt, 
uanset hvad du laver - og hvor du 
skal hen.

SE, HVORDAN DU KAN ARBEJDE MERE EFFEKTIVT OG IKKE HÅRDERE, PÅ HUSQVARNA.DK
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