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Husqvarna Technical Extreme-jakke og -bukser er utformet for å gi god 
bevegelighet, ekstra komfort og beste resultater.

BORRELÅS NEDERST 
PÅ ERMENE

STROPPER FOR BESKYTTELSE 
MOT FLÅTT OG SNØ

KROKER TIL Å FESTE I SKOLISSEN, 
SÅ BUKSEN IKKE SKLIR OPP

LOMME MED GLIDELÅS 
PÅ VENSTRE BEIN

BRYSTLOMMER FOR 
MOBILTELEFON 

LOMME MED GLIDELÅS 
PÅ VENSTRE ERME

LOMME MED BORRELÅS FOR 
FØRSTEHJELPSUTSTYR

ELASTISKE SELER (INKLUDERT)

VENTILASJONSÅPNINGER 
NEDERST PÅ RYGGEN

VENTILASJONSÅPNINGER 
UNDER ERMENE

VENTILASJONSGLIDELÅSER 
BAK PÅ BEINA 

HUSQVARNA TECH-KNEE

TOMMESTOKKLOMME MED 
GLIDELÅS PÅ HØYRE BEIN 

 
JUSTERING I MIDJEN



ARBEIDSANTREKK, 
SKOGBRUKSUTGAVEN

Som skogsarbeider må du være produktiv hele 
dagen – og klærne må bidra til dette. På samme 
måte som en profesjonell idrettsutøver må du yte 
optimalt, og  som en forretningsmann ønsker du å 
maksimere resultatene.

Husqvarna har fire serier med verneklær for 
skogens utøvere med teft for business. Seriene 
spenner fra grunnleggende funksjonalitet i Classic og 
opp til toppsjiktet med den sofistikerte Technical 
Extreme – det smidigste og mest avanserte innen 
skogsarbeidsklær noensinne.

Hvert trinn opp gir lavere vekt, bedre bevegelighet 
og smartere funksjoner. Beskyttelsesgraden er 
uansett av største betydning, uansett hvilket produkt 
du velger.

På de følgende sidene kan du finne det perfekte 
arbeidsantrekket for dine behov.



CORDURA® REFLEX

Cordura® står for holdbarhet. Stoffet 
gir den rive- og slitestyrken som 

trengs på de mest utsatte stedene. 
De reflekterende trådene i stoffet gir 

høy synlighet i mørke eller dårlig 
belyste omgivelser. Tilgjengelig i 

Technical Extreme-serien vår. 

335 G/M2. 100 % POLYAMID.

CORDURA® CHECKERED

Cordura® betyr holdbarhet. Stoffet 
gir den rive- og slitestyrken som 

trengs på de mest utsatte stedene. 
Med belegg på baksiden for bedre 

vanntetthet. Tilgjengelig i Technical 
Extreme-serien vår. 

225 G/M2. 100 % POLYAMID.

FEATHER STRETCH

Vårt letteste materiale med toveis 
stretch for god bevegelighet der det 

trengs. Stoffet gir bevegelsesfrihet og 
høy komfort. Tilgjengelig i Technical 

Extreme-serien vår.

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

UTVALGTE MATERIALER 
FOR DIN ARENA.

For brukeren er komfort hovedsakelig en følelse. Vår jobb er å finne ut nøyaktig 
hvordan den følelsen skapes, hvordan den kan forbedres, og hvilken type komfort som 
kreves i ethvert tilfelle. Materialene som blir brukt i verneklær fra Husqvarna, er enten 
utviklet eller håndplukket av oss og går deretter gjennom mange tester, både i laben 

og i skogen, slik at vi kan være sikre på at de holder mål.

MATERIALGUIDE



LIGHT WEIGHT STRETCH 

Det lette fireveis for god bevegelighet der 
det trengs. strekker seg i alle retninger. Det 

pustende stoffet gir derfor høy 
bevegelighet der det trengs, og gir 

samtidig maksimal komfort. Tilgjengelig i 
Technical Extreme-serien vår. 

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

CORDURA® HEAVY

Cordura® står for holdbarhet uten 
kompromisser. Stoffet gir høy 

funksjonalitet og utmerket komfort. 
Cordura® Heavy brukes på de mest 
utsatte områdene av plagget – for 

eksempel rundt ankler og håndledd. 
Stoffet har overflate av Teflon®, 

som hjelper til å avvise vann, olje og 
flekker. Tilgjengelig i Functional- og 

Technical-serien vår.

220 G/M2. 100 % CORDURA®.

ARAMIDE MÉLANGE

En komposisjon sammensatt av fibre fra 
slitasjebestandig KEVLAR® og robust GHS 

Cordura® gjør Aramide mélange til et 
slitesterkt materiale for forsterkninger på 

utsatte steder. Tilgjengelig i Technical-serien 
vår.

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

COMFORTABLE STRETCH

Et fireveis stretchmateriale som 
strekker seg i alle retninger, både på 
kryss og tvers. Det pustende stoffet 

gir derfor høy bevegelighet i områder 
der det trengs, samtidig som det gir 

god bevegelighet. Tilgjengelig i 
Technical-serien vår.

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

WORKWEAR TWILL SHINY

Det vevde twillstoffet gir pålitelig 
ytelse til arbeidsklær. Det er 

slitesterkt, fleksibelt, flekkbestandig 
og svært stabilt. De blanke trådene 
i stoffet gir et tiltalende utseende. 

Tilgjengelig i Classic-serien vår.

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

CORDURA® LIGHT

Cordura® står for holdbarhet uten 
kompromisser. Stoffet gir høy 

funksjonalitet og utmerket komfort. 
Tilgjengelig i Functional-serien.

175 G/M2. 100 % CORDURA®-POLYAMID.

 MIKRO POLYESTER

Mikro Polyester er et mykt, vevd 
materiale. Det er slitesterkt, 

holder formen godt og har høy 
flekkbestandighet. Tilgjengelig i 

Functional-serien.

190 G/M2. 100 % POLYESTER.

WORKWEAR TWILL

Det vevde twillstoffet gir pålitelig 
ytelse til arbeidsklær. Det er 
slitesterkt, holder formen, er 

flekkbestandig og svært stabilt. 
Tilgjengelig i Classic-serien vår.

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



MAKSIMAL BESKYTTELSE – UANSETT YTELSESNIVÅ.

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



MAKSIMAL BESKYTTELSE – UANSETT YTELSESNIVÅ.

Alle arbeidsoppgaver stiller ulike krav. Serien vår med verneklær tar hensyn 
til alle typer arbeid. Vårt omfattende utvalg av verneklær, med de siste 
nyvinningene innen design og materialer av høy kvalitet, vil gi deg den 
beskyttelsen og komforten du trenger for å få jobben gjort.

CLASSICFUNCTIONALTECHNICAL



BLANK 
TWILL FOR 

ARBEIDSKLÆR

BLANK 
TWILL FOR 

ARBEIDSKLÆR

BLANK 
TWILL FOR 

ARBEIDSKLÆR

FORSTERKET NEDERST PÅ INNSIDEN

Den nedre delen på innsiden av buksene er forsterket for å beskytte 
sagvernet mot slitasje og sikre høy holdbarhet.

HELDEKKET SAGBESKYTTELSESFELT

Sagbeskyttelsesfeltet er helt tildekket, slik at sagspon ikke 
ødelegger fiberlagene.

VENTILERT BÆRESTYKKE OG BAK PÅ BEINA

Det åpne bærestykket bak på jakken og ventilasjonsglidelåsene bak 
på buksebeina hjelper deg å opprettholde en behagelig temperatur 
under arbeidet.

LOMMER MED GLIDELÅS

For at du lettere skal komme til tingene dine, leveres jakken med to 
frontlommer og en brystlomme med glidelås.

SKOGSJAKKE, 
CLASSIC

SKOGSJAKKE, 
CLASSIC HIGH VIZ

Pålitelig, rimelig og godt egnet for sporadiske 
motorsagbrukere. Å være godt beskyttet gir 
deg trygghet i arbeidet.

CLASSIC

BESKYTTENDE 
OVERTREKKSBUKSE, 
CLASSIC

VERNEBUKSER, 
CLASSIC ENTRY

VERNEBUKSER, 
MIDJE-/ 
SELEMODELL, 
CLASSIC

SPORADISK BRUK

NORMAL 
PASSFORM

TWILL FOR 
ARBEIDSKLÆR

TWILL FOR 
ARBEIDSKLÆR

VIKTIGE FUNKSJONER

PRODUKTOVERSIKT



Smart, robust og perfekt for deltidsarbeid i 
skogen. Normal passform, ventilasjonsfunksjoner 
og god brukervennlighet gjør at du kan bevege 
deg fritt og fokusere på jobben.

FUNCTIONAL

FORSTERKET NEDERST PÅ INNSIDEN

Den nedre delen på innsiden av buksene er forsterket for å 
beskytte sagvernet mot slitasje og sikre høy holdbarhet.

FORSTERKET FOR KREVENDE FORHOLD

Albuer og håndledd på jakken er, sammen med fremre og nedre 
del av buksen, laget av Cordura for å tåle bruk under krevende 
forhold. 

VENTILERT BÆRESTYKKE, UNDER ERMENE OG BEINA

Åpninger i bærestykket sørger for god ventilasjon.
Glidelåsene i armhulene og bak på beina lar deg enkelt justere 
luftstrømmen slik det passer deg.

JUSTER FOR PERFEKT PASSFORM

Klærne leveres med elastiske snorer ved midjen og nederst på 
jakken, slik at du kan justere antrekket til perfekt passform.

DELTIDSBRUK

NORMAL 
PASSFORM

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
HEAVY

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

SKOGSJAKKE, 
FUNCTIONAL

VERNEBUKSER, 
FUNCTIONAL 
KLASSE 2

VERNEBUKSER, 
MIDJE-/ SELEMODELL, 
FUNCTIONAL

VIKTIGE FUNKSJONER

PRODUKTOVERSIKT



SKOGSJAKKE, 
TECHNICAL

TECHNICAL
Optimalisert for heltidsarbeid i skogen, med 
god passform og gjennomtenkt design. God 
bevegelsesfrihet, holdbarhet og smart ventilasjon 
gjør de lange arbeidsdagene litt enklere.

FORMSYDDE ERMER OG KNÆR

Ermene og knærne er formsydde for å gi maksimal bevegelsesfrihet 
uten å sette sikkerheten på spill.

FORSTERKET DER DU TRENGER DET

Knær, albuer, ankler og håndledd er forsterket for å tåle krevende 
bruk, og det gjør at klærne varer lenger.

VENTILASJON I BÆRESTYKKE, KORSRYGG, UNDER ERMENE OG 
BAK PÅ BEINA

Åpningene i bærestykket og korsryggen gir god ventilasjon. 
Glidelåsene i armhulene og bak på beina lar deg enkelt justere 
luftstrømmen slik det passer deg.

STRETCH GIR KOMFORT

Klærne har strechmateriale der det trengs, slik at du kan bevege deg 
fritt, trygt og komfortabelt.

JUSTER FOR PERFEKT PASSFORM

Klærne leveres med elastiske snorer i livet og nederst på jakken, slik 
at du kan justere antrekket til perfekt passform.

LETT TILGJENGELIGE LOMMER

Jakken har to lommer på brystet og en egen lomme for 
førstehjelpssett. Buksene har to lommer foran, to baklommer, en 
lomme på beinet og lomme for tommestokk.

SKOGSJAKKE, 
TECHNICAL HIGH VIZ

SKOGSJAKKE, 
TECHNICAL ARBOR

VERNEBUKSER, 
MIDJE-/ SELEMODELL, 
TECHNICAL

SKOGSJAKKE, 
TECHNICAL VENT

 VERNEBUKSER, 
TECHNICAL 
ROBUST

VERNEBUKSER, 
TECHNICAL C

FULLTIDSBRUK

SMAL 
PASSFORM

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

COMFORTABLE 
STRETCH

COMFORTABLE 
STRETCH

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

PRODUKTOVERSIKT

VIKTIGE FUNKSJONER



FEATHER 
STRETCH

TECHNICAL EXTREME 
Ekstremt god stil, passform og ytelse. God komfort 
takket være bevegelsesfrihet og varmekontroll, slik 
at du er beredt til arbeid i alle slags forhold.

SKOGSJAKKE, 
TECHNICAL EXTREME

VERNEBUKSER, 
TECHNICAL EXTREME
(inkl. seler)

EKSTREM BRUK

HUSQVARNA TECH-KNEE

Tech-Knee sørger for utmerket sagvern, takket være de ekstra 
fiberlagene. Dette forbedrer sikkerheten, spesielt i situasjoner der 
buksene sitter stramt rundt kneet. En vanntett knebeskytter holder kneet 
tørt når det hviler mot vått underlag.

FORMSYDDE ERMER OG KNÆR

Ermene og knærne er formsydde for å gi maksimal bevegelsesfrihet uten 
å sette sikkerheten på spill.

JUSTERING MED BORRELÅS VED MIDJEN

Elastiske snorer ved midjen gjør at du kan justere antrekket til perfekt 
passform.

KROKER FOR LISSEFESTE HOLDER BUKSENE PÅ PLASS

Fest støvelkroken på innsiden av buksebeinet til skolissene, slik at 
buksene er godt festet.  

SELER MEDFØLGER

Buksene leveres med kvalitetsseler, slik at de holdes trygt og behagelig 
på plass hele dagen.

VENTILASJON I BÆRESTYKKE, KORSRYGG, UNDER ERMENE OG BAK 
PÅ BEINA

Åpningene i bærestykket og korsryggen gir god ventilasjon. Glidelåsene 
i armhulene og bak på beina lar deg enkelt justere luftstrømmen slik det 
passer deg.

JUSTER FOR PERFEKT PASSFORM

Klærne har både ankelstropper og elastisk snor rundt midjen og nederst 
på jakken, slik at du kan justere antrekket til perfekt passform.

LOMMER FOR MOBILTELEFONEN

Brystlommene er polstret for å sikre mobiltelefonen, slik at den er godt 
beskyttet og lett tilgjengelig til enhver tid.

LETT TILGJENGELIGE LOMMER

Jakken har to lommer på brystet, én på ermet og en egen lomme for 
førstehjelpssett. Buksene har to lommer foran, to baklommer, en lomme 
på beinet og lomme for tommestokk.

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA® 
REFLEX

EKSTRA 
SMAL 

PASSFORM

STRETCH 
MED LAV 

VEKT

PRODUKTOVERSIKT

VIKTIGE FUNKSJONER



FINN DIN STØRRELSE.

STØRRELSESGUIDE

Klærnes passform varierer avhengig av hvilken modell du velger. Classic- og 
Functional-seriene har vanlig passform, Technical-serien har smal passform 

og Technical Extreme-serien har ekstra smal passform. Bruk veiledningen 
nedenfor til å finne den riktige størrelsen for deg basert på kroppsmålene 
dine. Vi anbefaler at du prøver plagget for å være sikker på at det passer.

Technical-midjebukser er tilgjengelig med lengre ben og Technical-selemodell er tilgjengelig med kortere ben. 

Generelt sett har selemodellene våre en bredere passform enn midjemodellene.

 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

     KORTE 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

VERNEBUKSE SELEMODELL

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

  XS S M L XL XXL 

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

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

 INNV. BEINMÅL  79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

 HØYE STR.1  S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm

 HØYDE  175–181 181–187 181–187 187–193

 LIVMÅL   82–85 88–91 94–97 100–103

 INNV. BEINMÅL  87 88 89 90

VERNEBUKSE MIDJEMODELL

 1 Tilgjengelig som Technical-midjebukse. 
2 Tilgjengelig som Technical-snekkerbukse.

SKOGSJAKKER/STANDARDSTØRRELSER

STØRRELSE S M L XL XXL

BRYSTMÅL 92–100 100–108 108–116 116–124 124–128

STØRRELSE XS S M 

BRYSTMÅL  80–86 86–92 92–100

 Tilgjengelig i Technical Extreme. 

SKOGSJAKKER/DAMESTØRRELSER



NB! Alle mål er vanlige kroppsmål, unntatt innvendig 

beinmål, som er et vanlig mål på klær. Hvis det skal 

brukes et lag klær under antrekket, må dette også 

brukes under målingen. Brystmål: måles rundt den 

bredeste delen av brystet. Høyde: fra topp til tå. 

Livmål: måles rundt midjen. Innvendig beinmål: målt 

fra skrittet til ønsket lengde. Alle mål er 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

     KORTE 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

LIVMÅL

INNVENDIG 
BEINMÅL

HØYDE

BRYSTMÅL



Verneklær utsettes jevnlig for svette og olje. 
Disse stoffene kan nå det beskyttende laget og redusere funksjonen.

Klærne må derfor vaskes regelmessig og i henhold til 
vaskeanvisningen. Hvis klærne blir svært tilsmusset, må de vaskes 

så snart som mulig etter bruk.

RENE KLÆR ER 
SIKRE KLÆR.

Etter at plagget er vasket, må 
det strekkes før det tørkes. 

Lufttørkes langsomt.

Ikke vask verneklær med innsiden 
ut. Bruk heller ikke blekemidler, 

tørrens eller tørketrommel. Strykes 
med lav varme.

Vask plagget regelmessig i henhold 
til instruksjonene i merket på 

innsiden.

Beskytt plagget mot skarpe 
gjenstander, syre, olje, 
løsemidler, drivstoff og 

dyreavføring.

Maskinvaskes. 
Temperatur er angitt i 

merket på innsiden. 

Rengjør plagget umiddelbart hvis 
det har vært utsatt for bensin, olje, 

fett eller andre brennbare materialer. 
Brannfare.

VASKEGUIDE



I tillegg til å vaske verneklærne må du også se etter slitasje, skader 
og rifter i stoffet. Den beskyttende funksjonen kan reduseres 

betydelig dersom reparasjoner ikke utføres på riktig måte. Bruk 
guiden nedenfor. Hvis du er i tvil, må du kontakte forhandleren din.

HELE KLÆR ER 
SIKRE KLÆR.

Hvis det utføres en reparasjon på 
det ytre stofflaget, må det ikke sys 
inn i det beskyttende materialet, da 

dette kan svekke de beskyttende 
funksjonene. 

Det må ikke brukes lim ved 
reparasjoner, fordi dette kan 

påvirke det beskyttende materialet 
og svekke de beskyttende 

egenskapene.

Skadet yttermateriale må 
repareres umiddelbart for å 
unngå at det beskyttende 

materialet blir skadet.

Plagget må kasseres og ikke 
brukes mer hvis det beskyttende 

materialet blir skadet, vasket 
på feil måte eller omsydd fra 

opprinnelig form.

Klær og materialer som skal beskytte mot kutt, utsettes for en 
viss grad av aldring. Ved profesjonelt skogsarbeid er maksimal 

bruksperiode ca. 12 måneder. Ved ikke-profesjonell eller 
sporadisk bruk er opptil 5 år akseptabelt.

Dette produktet gir ikke total beskyttelse ved bruk av en 
motorsag, og normale sikkerhetsregler må fortsatt følges.

REPARASJONSGUIDE



Felling av trær er kun én av 
skogsarbeiderens mange daglige 
utfordringer. For å komme frem til 
arbeidsplassen må ofte utallige 
hindringer overkommes. Du 
klatrer, hopper, strekker og vrir 

deg for å komme deg gjennom 
kratt og vann, over stokk og stein, 
opp og ned skråninger.

Det er der verneklærne må 
yte mer enn bare sikkerhet. De 
må følge alle bevegelsene dine. 

De må være lettest mulig, justere 
seg seg etter kulden, varmen og 
kroppstemperaturen din. 

Og de må være behagelige, 
uansett hva du gjør og hvor du er.

SE HVORDAN DU KAN ARBEIDE SMARTERE, MEN IKKE HARDERE, PÅ HUSQVARNA.NO
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