
SORTIMENTSGUIDE FÖR SKYDDSKLÄDER FRÅN HUSQVARNA

BEHÅLL 
SÄKERHETEN.

�
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ÖKA 
RÖRLIGHETEN.



Jackan och byxorna Husqvarna Technical Extreme har utformats för att ge dig 
rörelsefrihet, överlägsen bekvämlighet och bättre resultat.

KARDBORRBAND  
VID ÄRMSLUT

REMMAR FÖR SKYDD MOT 
FÄSTINGAR OCH SNÖ

 
HAKAR FÖR SKOSNÖREN 

FICKA MED DRAGKEDJA 
PÅ VÄNSTER BEN

BRÖSTFICKOR SOM HAR OPTIMERATS 
FÖR MOBILFÖRVARING 

FICKA MED DRAGKEDJA 
PÅ VÄNSTER ÄRM

FICKA MED KARDBORRBAND FÖR 
FÖRSTA HJÄLPEN-UTRUSTNING

ELASTISKA HÄNGSLEN (INGÅR)

VENTILATIONSÖPPNINGAR 
I SIDORNA AV RYGGEN

VENTILATIONSÖPPNINGAR 
UNDER ÄRMARNA

VENTILATIONSDRAGKEDJOR 
PÅ BAKSIDAN AV BENEN 

HUSQVARNA TECH-KNEE

TUMSTOCKSFICKA MED 
DRAGKEDJA PÅ HÖGER BEN 

KARDBORRBAND FÖR 
JUSTERING AV MIDJAN



SKOGSVARIANTEN AV 
JOBBKOSTYMEN

Skogshuggare måste jobba effektivt, så kläderna 
måste hålla hela dagen. Du vill optimera prestationen 
som en professionell idrottare och maximera 
resultaten som en affärsman.

Husqvarna erbjuder fyra produktlinjer med 
skyddskläder för skogens affärsinriktade idrottare. Du 
hittar allt från grundläggande funktioner i Classic upp 
till avancerade Technical Extreme – våra smidigaste 
och mest avancerade kläder för skogsbruk.

Varje steg uppåt ger lättare kläder med större 
rörelsefrihet och smartare funktioner. Men skyddet är 
av högsta vikt oavsett vilken produkt du väljer.

Följande sidor hjälper dig att hitta den perfekta 
jobbkostymen för dina behov.



CORDURA® REFLEX

Cordura® är slitstarkt utan 
kompromisser. Det här tyget skyddar 

plaggets mest utsatta zoner. Det 
reflekterande materialet gör att 

plagget syns bra i mörker och vid 
svag belysning. Finns i Technical 

Extreme-serien. 

335 G/M2. 100 % POLYAMID.

CORDURA® CHECKERED

Cordura® är slitstarkt utan 
kompromisser. Det här tyget skyddar 

plaggets mest utsatta zoner. 
Beläggning på baksidan ger ökad 
vattentålighet. Finns i Technical 

Extreme-serien. 

225 G/M2. 100 % POLYAMID.

FEATHER STRETCH

Vårt lättaste tyg, med tvåvägsstretch 
ger rörelsefrihet i zoner där 

den behövs. Du kan röra dig fritt 
och bekvämt. Finns i Technical 

Extreme-serien.

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

UTVALDA MATERIAL 
FÖR DIN ARENA.

För användaren handlar komfort till stor del om en känsla. Det är vårt jobb att ta reda 
på exakt hur den känslan skapas, hur den kan förbättras och vilken typ av komfort 

som behövs i varje fall. De material som används i Husqvarnas skyddskläder har alla 
antingen utvecklats eller handplockats av oss, och sedan testats på många olika sätt 

både i labbet och i skogen för att säkerställa att de kommer att klara av uppgiften.

MATERIALGUIDE



LIGHT WEIGHT STRETCH 

Ett lätt tyg med fyrvägsstretch, vilket ger 
ett bekvämt tyg som andas och ger 

rörelsefrihet i zoner där det behövs. Finns i 
Technical Extreme-serien. 

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

CORDURA® HEAVY

Cordura® är slitstarkt utan 
kompromisser. Det här tyget är väldigt 

bekvämt med hög funktionalitet. 
Cordura® Heavy förstärker utsatta 

zoner, till exempel runt fot- och 
handled. Tyget har en yta av 

Teflon® som är vattenavvisande och 
skyddar mot olja och fläckar. Finns i 
Functional- och Technical-serierna.

220 G/M2. 100 % CORDURA®.

ARAMIDE MÉLANGE

Fiberkombination med nötningsbeständiga 
Kevlar®-fibrer och slitstarka Cordura® 

-fibrer, vilket ger ett tåligt tyg som lämpar 
sig för att förstärka utsatta zoner. Finns i 

Technical-serien.

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

COMFORTABLE STRETCH

Tyg med fyrvägsstretch, vilket ger ett 
bekvämt tyg som andas och ger 

rörelsefrihet i zoner där det behövs. 
Finns i Technical-serien.

235 G/M2. 92 % POLYESTER/8 % LYCRA®.

WORKWEAR TWILL SHINY

Det vävda twilltyget ger tillförlitliga 
arbetskläder. Det är slitstarkt, stretchigt 

och skyddar mot fläckar. Det blanka 
materialet ger ett snyggt utseende. 

Finns i Classic-serien.

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

CORDURA® LIGHT

Cordura® är slitstarkt utan 
kompromisser. Det här tyget är väldigt 

bekvämt med hög funktionalitet. Finns i 
Functional-serien.

175 G/M2. 100 % CORDURA® POLYAMID.

 MICRO POLYESTER

Mikropolyester är ett slätt och mjukt 
tyg. Det är slitstarkt, stretchigt 
och skyddar mot fläckar. Finns i 

Functional-serien.

190 G/M2. 100 % POLYESTER.

WORKWEAR TWILL

Det vävda twilltyget ger tillförlitliga 
arbetskläder. Det är slitstarkt, 

stretchigt och skyddar mot fläckar. 
Finns i Classic-serien.

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



FÖRVÄNTA DIG MAXIMALT SKYDD OAVSETT UTMANING.

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



FÖRVÄNTA DIG MAXIMALT SKYDD OAVSETT UTMANING.

För alla jobb gäller olika krav. Vid utvecklingen av vårt sortiment av skyddskläder har 
vi tagit hänsyn till alla sorters jobb. Vårt omfattande sortiment av skyddskläder ger 
dig den skyddsnivå och komfort du behöver för att få jobbet gjort – med de senaste 
designnyheterna och högkvalitativa material.

CLASSICFUNCTIONALTECHNICAL



WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

FÖRSTÄRKNING PÅ INSIDAN NEDTILL

Den nedre delen av byxbenens insida är förstärkta och skyddar 
sågskyddet från smuts och slitage.

HELT TÄCKT SÅGSKYDDSINLÄGG

Sågskyddsinlägget är helt täckt för att fiberlagrens prestanda inte 
ska försämras av sågspån.

VENTILATION VID OK OCH BAKSIDAN AV BENEN

Med det öppna oket på jackans baksida och 
ventilationsdragkedjorna på baksidan av byxbenen håller du dig 
behagligt sval under arbetet.

FICKOR MED DRAGKEDJA

Jackan har två framfickor och en bröstficka, samtliga med 
dragkedjor så att du enkelt kommer åt dina tillhörigheter.

SKOGSJACKA, 
CLASSIC

SKOGSJACKA, 
CLASSIC HIGH VIZ

Pålitliga, prisvärda och lämpliga för personer 
som använder motorsåg ibland. Med det goda 
skyddet kan du känna dig säker på jobbet.

CLASSIC

BYXHOLKAR, 
CLASSIC

SKYDDSBYXOR 
MIDJE-/
HÄNGSELBYXOR, 
CLASSIC

SPORADISK ANVÄNDNING

NORMAL 
PASSFORM

WORKWEAR 
TWILL

WORKWEAR 
TWILL

VIKTIGA FUNKTIONER

PRODUKTÖVERSIKT



Smarta, slitstarka och perfekta för skogsarbete på 
deltid. Normal passform, ventilationsegenskaper 
och enkel användning gör att du kan röra dig fritt 
och fokusera på jobbet.

FUNCTIONAL

FÖRSTÄRKNING PÅ INSIDAN NEDTILL

Den nedre delen av byxbenens insida är förstärkta och skyddar 
sågskyddet från smuts och slitage.

FÖRSTÄRKT FÖR TUFF ANVÄNDNING

Jackans armbågar och handleder samt främre och nedre 
delarna av byxorna är tillverkade i Cordura som håller för tuff 
användning. 

VENTILATION FÖR BEHAGLIG TEMPERATUR

Öppningarna vid oket ger god ventilation.
Tack vare dragkedjor i armhålorna och på baksidan av benen 
kan du justera luftflödet som du vill.

JUSTERA FÖR PERFEKT PASSFORM

Kläderna har en elastisk dragsko i midjan och nedtill på jackan 
så att du kan justera till perfekt passform.

DELTIDSANVÄNDNING

NORMAL 
PASSFORM

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
HEAVY

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

SKOGSJACKA, 
FUNCTIONAL

SKYDDSBYXOR, 
FUNCTIONAL, 
KLASS 2

SKYDDSBYXOR 
MIDJE-/
HÄNGSELBYXOR, 
FUNCTIONAL

VIKTIGA FUNKTIONER

PRODUKTÖVERSIKT



SKOGSJACKA, 
TECHNICAL

TECHNICAL
Optimerade för uppgiften och tätt åtsittande med 
genomtänkt design för skogsarbete på heltid. Med 
stor rörelsefrihet, hållbarhet och smart ventilation 
tar du dig enkelt igenom långa arbetsdagar.

FÖRBÖJDA ÄRMAR OCH KNÄN

Ärmarna och knäna är förböjda och har skräddarsytts för att ge 
maximal rörlighet utan att äventyra säkerheten.

FÖRSTÄRKNING DÄR DU BEHÖVER DEN

Knän, armbågar, fot- och handleder har förstärkts för att klara tuff 
användning så att dina kläder håller längre.

VENTILATION FÖR BEHAGLIG TEMPERATUR

Öppningar i oket och på sidorna av ryggen ger god ventilation. Tack 
vare dragkedjor i armhålorna och på baksidan av benen kan du 
justera luftflödet som du vill.

BEKVÄM STRETCH

Där det behövs är kläderna gjorda av stretchtyg som gör att du kan 
röra dig fritt, säkert och bekvämt.

JUSTERA FÖR PERFEKT PASSFORM

Jackan har en elastisk dragsko i midjan och en nedtill så att du kan 
justera till perfekt passform.

LÄTTÅTKOMLIGA FICKOR

Jackan har två fickor på bröstet och en ficka för första hjälpen-
utrustning. Byxorna har två framfickor, två bakfickor, en benficka och 
en dubbel tumstocksficka.

SKOGSJACKA, 
TECHNICAL HIGH VIZ

SKOGSJACKA, 
TECHNICAL ARBOR

SKYDDSBYXOR MIDJE-/
HÄNGSELBYXOR, 
TECHNICAL

SKOGSJACKA, 
TECHNICAL VENT

 SKYDDSBYXOR, 
TECHNICAL ROBUST

SKYDDSBYXOR, 
TECHNICAL C

HELTIDSANVÄNDNING

ÅTSITTANDE 
PASSFORM

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

COMFORTABLE 
STRETCH

COMFORTABLE 
STRETCH

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

PRODUKTÖVERSIKT

VIKTIGA FUNKTIONER



FEATHER 
STRETCH

TECHNICAL EXTREME 
Maxad stil, passform och prestanda. Gör dig förberedd 
för all sorts arbete i alla typer av förhållanden med 
bekväm rörelsefrihet och värmekontroll.

SKOGSJACKA, 
TECHNICAL EXTREME

SKYDDSBYXOR, TECHNICAL 
EXTREME

EXTREM ANVÄNDNING

HUSQVARNA TECH-KNEE

Tech-Knee ger utmärkt sågskydd, tack vare de extra fiberlagren. Det ger 
förbättrat skydd, särskilt i situationer där byxorna sitter åt vid knäet. Det 
vattenavvisande knäfodret håller dig torr när du står på knä på våt mark.

FÖRBÖJDA ÄRMAR OCH KNÄN

Ärmarna och knäna är förböjda och har skräddarsytts för att ge maximal 
rörlighet utan att äventyra säkerheten.

JUSTERING MED KARDBORRBAND I MIDJAN

Med ett elastiskt kardborreband i midjan kan du justera kläderna och få 
perfekt passform.

HAKAR FÖR SKOSNÖREN HÅLLER BYXORNA PÅ PLATS

Haka fast skohaken på insidan av byxuppslaget på skosnörena för att 
hindra byxorna från att glida upp.  

HÄNGSLEN INGÅR

Byxorna levereras med kvalitetshängslen så att de sitter säkert och 
bekvämt på plats hela dagen.

VENTILATION FÖR BEHAGLIG TEMPERATUR

Öppningar i oket och på sidorna av ryggen ger god ventilation. Tack 
vare dragkedjor i armhålorna och på baksidan av benen kan du justera 
luftflödet som du vill.

JUSTERA FÖR PERFEKT PASSFORM

På byxorna finns remmar vid fotled och elastiskt kardborreband i midjan. 
Längst ner och i midjan på jackan finns elastiska dragskor så att du kan 
justera till perfekt passform.

FICKOR FÖR DIN MOBILTELEFON

Bröstfickorna har ett vadderat foder för din mobiltelefon som håller den 
väl skyddad och inom räckhåll hela tiden.

LÄTTÅTKOMLIGA FICKOR

Jackan har två fickor på bröstet, en på ärmen och en ficka för första 
hjälpen-utrustning. Byxorna har två framfickor, två bakfickor, en benficka 
och en tumstocksficka.

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA® 
REFLEX

SMAL 
PASSFORM

LIGHT 
WEIGHT 

STRETCH

PRODUKTÖVERSIKT

VIKTIGA FUNKTIONER



HITTA DIN STORLEK.

STORLEKSGUIDE

Beroende på vilken modell du köper kommer kläderna att sitta lite olika på 
kroppen. Kläder i Classic- och Functional-serierna har normal passform, Technical 

har åtsittande passform och Technical Extreme har smal passform. Ta dina 
kroppsmått och kolla i guiden nedan för att hitta rätt storlek. Vi rekommenderar 

att du alltid provar plagget för att vara säker på att det passar.

Technical-midjebyxor finns tillgängliga med längre ben, och Technical-hängselbyxor finns tillgängliga med 

kortare ben. Husqvarna hängselbyxor har bredare passform än midjebyxorna.

 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

     KORTA STORL.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

SKYDDANDE HÄNGSELBYXOR

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

  XS S M L XL XXL 

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

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

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

 LÅNGA STORL.1 S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm

 LÄNGD  175–181 181–187 181–187 187–193

 MIDJEMÅTT   82–85 88–91 94–97 100–103

 INNERBENSLÄNGD  87 88 89 90

SKYDDANDE MIDJEBYXOR

 1 Finns i Technical-midjebyxor. 
2 Finns i Technical-hängselbyxor.

SKOGSJACKOR/STANDARDSTORLEKAR

STORLEK S M L XL XXL

BRÖSTVIDD 92–100 100–108 108–116 116–124 124–128

STORLEK XS S M 

BRÖSTVIDD  80–86 86–92 92–100

 Finns i Technical Extreme. 

SKOGSJACKOR/DAMSTORLEKAR



Obs! Alla måtten är kroppsmått förutom 

innerbenslängden som är ett klädmått. Tänk på att 

ha på dig eventuella underställ när du tar måtten. 

Bröstvidd: mäts runt den bredaste delen av bröstet. 

Längd: från topp till tå. Midjemått: mäts runt midjan. 

Innerbenslängd: mäts från grenen till önskad längd. 

Alla mått är i centimeter. 

 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

     KORTA STORL.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

MIDJEMÅTT

INNERBENS- 
LÄNGD

LÄNGD

BRÖSTVIDD



Dina skyddskläder utsätts regelbundet för svett och olja. 
Dessa ämnen kan nå skyddslagret och reducera dess funktion.

Det här är anledningen till att du behöver tvätta kläderna med jämna 
mellanrum och enligt märkningen. Om dina kläder är väldigt smutsiga 

bör du tvätta dem så snart som möjligt efter användning.

RENA KLÄDER ÄR 
SÄKRA KLÄDER.

När plagget har tvättats bör 
det sträckas ut före torkning. 

Lufttorka långsamt.

Tvätta inte skyddskläderna ut och 
in. Använd inte blekmedel och 
kemtvätta eller torktumla inte 

kläderna. Stryk med låg värme.

Tvätta plagget regelbundet i 
enlighet med anvisningarna på 

etiketten på insidan.

Förvara inte plagget i närheten 
av vassa föremål, syror, olja, 
lösningsmedel, bränsle och 

djurspillning.

Vattentvätt. 
Temperaturen finns angiven 

på etiketten på insidan. 

Rengör plagget omedelbart om 
det har utsatts för bensin, olja, fett 
eller andra lättantändliga ämnen. 

Brandrisk!

TVÄTTGUIDE



Förutom att tvätta och rengöra skyddskläderna måste 
du kolla efter hårt slitna ytor, skador och revor i tyget. 

Skyddsfunktionerna kan minskas drastiskt om kläderna inte 
lagas på rätt sätt. Använd guiden nedan som referens och 

rådgör alltid med återförsäljaren om du har funderingar.

HELA KLÄDER ÄR 
SÄKRA KLÄDER.

Om du lagar yttertyget 
är det viktigt att inte sy i 

skyddsmaterialet. Det kan försämra 
skyddsfunktionerna. 

Lim får inte användas vid lagning 
eftersom det kan påverka 

skyddsmaterialet och minska dess 
skyddsegenskaper.

Skadade yttermaterial måste 
lagas omedelbart för att 

förhindra att det skyddande 
materialet skadas.

Plagget bör kasseras och inte användas 
igen om det skyddande materialet har 
skadats, tvättats felaktigt eller ändrats 

från sin ursprungliga form.

Skärtåliga plagg och material åldras med tiden. Vid 
yrkesmässigt skogsarbete ska plagget inte användas längre 
än tolv månader. Vid icke yrkesmässigt bruk eller sporadisk 

användning kan plagget användas i upp till fem år.

Denna produkt är inte en ersättning för ett säkert handhavande 
av motorsåg och erbjuder inte ett heltäckande skydd. 

LAGNINGSGUIDE



Trädfällning är egentligen bara 
en del av en skogsarbetarnas 
dagliga utmaningar. Du behöver 
ofta klara av flera hinder innan du 
är på arbetsplatsen. Du klättrar, 
hoppar, sträcker dig och vrider dig 

för att komma fram genom buskar, 
vatten, över stenar och sluttningar.

Därför måste skyddskläderna 
klara mer än bara att ge dig skydd. 
De måste följa dina rörelser. 
Kläderna måste vara så lätta som 

möjligt och anpassas efter kyla, 
värme och din kroppstemperatur. 

Dessutom måste de vara 
bekväma vad du än gör och vart 
du än är på väg.

LÄS HUR DU KAN ARBETA SMARTARE OCH INTE HÅRDARE PÅ HUSQVARNA.SE

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Alla rättigheter förbehålls. 
Husqvarna och andra namn på produkter och egenskaper är 
varumärken som tillhör Husqvarna Group enligt uppgifterna på 
www.international.husqvarna.com. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

www.husqvarna.se


