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Куртка та штани «Technical Extreme» Husqvarna були розроблені  
для відмінної мобільності, найвищого комфорту та кращих результатів.

МАНЖЕТИ  РУКАВІВ 
ЗАСТІБАЮТЬСЯ  

НА «ЛИПУЧКИ» 

ЗАВ’ЯЗКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ВІД КЛІЩІВ ТА СНІГУ 

ГАК ДЛЯ ЧОБІТ

КАРМАН НА «БЛИСКАВЦІ» 
—  НА ЗАДНЬОМУ БОЦІ 

ЛІВОЇ БРЮЧИНИ.

НАГРУДНІ КАРМАНИ 
ОПТИМІЗОВАНІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 

МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 

КАРМАН НА ЗАСТІБЦІ 
«БЛИСКАВКА» —  

НА ЛІВОМУ РУКАВІ

НАКЛАДНИЙ КАРМАН  
ДЛЯ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ЕЛАСТИЧНІ ПІДТЯЖКИ  
(ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ 
РОЗТАШОВАНІ ПІД РУКАВАМИ

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ «БЛИСКАВКИ» — 
НА ЗАДНЬОМУ БОЦІ БРЮЧИН

ТЕХНОЛОГІЯ TECH-KNEE

КАРМАН ДЛЯ РУЛЕТКИ НА 
ЗАСТІБЦІ «БЛИСКАВКА» —  
НА ПРАВІЙ БРЮЧИНІ

ЩІЛЬНІСТЬ ПРИЛЯГАННЯ  
БРЮК ДО ТАЛІЇ РЕГУЛЮЄТЬСЯ 

«ЛИПУЧКАМИ»

РОБОЧИЙ КОСТЮМ
Лісорубу необхідно підтримувати працездатність 

протягом усього дня – тож одяг повинен сприяти 
цьому. Якщо Ви бажаєте максимально збільшити 
результати своєї праці, Вам необхідно оптимізувати 
ефективність Вашої роботи, як це роблять бізнесмени 
й атлети. Для ділових атлетів лісу Husqvarna 
пропонує чотири лінійки одягу: від базової  
функціональності Classic до високоякісної 
витонченості Technical Extreme, що забезпечують 
максимальну рухливість, комфорт і захищеність  
у найекстримальніших умовах роботи. 

Однак, незалежно від того, яку лінію продукції  
Ви обираєте, захисні характеристики є надзвичайно 
важливими на усіх рівнях. 

Всі лінії захисного одягу Husqvarna відзначаються 
вишуканим дизайном, високоякісною витонченістю, 
зручністю та тривалим терміном використання. 
Застосування найновітніших матеріалів і технологій 
сприяє максимальному збереженню здоров'я і життя 
працівників, тому він користується великим попитом 
як у лісорубів, так і в людей інших сфер діяльності. 

   Наступні сторінки каталогу допоможуть знайти 
захисний одяг відповідно до потреб Вашої діяльності 
та особистих вподобань. Працюйте із задоволенням! 
Почувайтеся легко! Рухайтеся швидко! Бережіть себе!



CORDURA® РЕФЛЕКС

Cordura® означає безкомпромісну 
міцність. Забезпечує необхідний 

захист за використання в областях 
з підвищеним коефіцієнтом 
зношування. Нитки тканини,  

що відбивають світло, 
забезпечують високу видимість  

у темряві або сутінках. 
Застосовується у лінії 
«Technical Extreme».

335 Г/М2, 100% ПОЛІАМІД.

CORDURA® РИФЛЕНА

Cordura® означає безкомпромісну 
міцність. Тканина, що 

забезпечує необхідний захист 
за використання в областях 
з підвищеним коефіцієнтом 

зношування. Покриття на спині 
для кращого захисту від вологи. 

Застосовується у лінії 
«Technical Extreme».

225 Г/М2, 100% ПОЛІАМІД.

НАДЛЕГКИЙ СТРЕЙЧ

Найлегша тканина  
з можливістю розтягування 

в обидві сторони. Для 
використання в областях, де 

необхідний високий показник 
еластичності. Забезпечує 
свободу руху й підвищену 

зручність. Застосовується у лінії  
«Technical Extreme».

185 Г/М2, 66% ПОЛІЕСТЕР / 34% ЕЛАСТАН. 

ЛЕГКИЙ СТРЕЙЧ

Легка еластична тканина,  
що розтягується в 4-х напрямках, вдовж 

та впоперек. Тканина дихає, тому дає 
змогу вільно рухатись  у тих ділянках,  

де це необхідно, та забезпечує 
максимальний комфорт. Застосовується 

у лінії «Technical Extreme».

190 Г/М2, 88% ПОЛІЕСТЕР  
(14% ПОЛІЕСТЕР COOLMAX®) / 

12% ЕЛАСТАН (ЛАЙКРА®). 

АРАМІДНИЙ МЕЛАНЖ

Арамідний меланж надзвичайно міцний 
завдяки складу волокна, що поєднує 

зносостійкі волокна Kevlar®  
і практичні волокна Cordura®.  

Застосовується у лінії «Technical».

240 Г/М2, 45% CORDURA®/ 
30% ПОЛІАМІД / 25% АРАМІД KEVLAR®.

КОМФОРТНИЙ СТРЕЙЧ

Легка еластична тканина, що 
розтягується в 4-х напрямках, 

вдовж та впоперек. Забезпечує 
свободу рухів та комфорт. 

Застосовується у лінії «Technical»  

235 Г/М2, 92% ПОЛІЕСТЕР / 
8% ЛАЙКРА®.  

БЛИСКУЧИЙ ТВІЛ ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ

Тканий матеріал Твіл має надійні 
властивості для робочого одягу. 

Стійкий до розривів, розтягування  
та утворення плям, що надає  

йому високої міцності.  
Застосовується у лінії «Classic».

240 Г/М2, 70% ПОЛІЕСТЕР / 30% БАВОВНА.

CORDURA® LIGHT

Cordura® означає безкомпромісну 
міцність. Тканина забезпечує високу 

функціональність та 
неперевершений комфорт. 

Застосовується у лінії «Functional» 

175 Г/М2, 100% CORDURA® ПОЛІАМІД.

 МІКРО ПОЛІЕСТЕР

М’яка на дотик льняна 
тканина. Висока стійкість до 

розривів, розтягування й плям. 
Застосовується  

у лінії «Functional» 

190 Г/М2, 100% ПОЛІЕСТЕР.

МАТЕРІАЛИ, ОБРАНІ 
ДЛЯ ВАШОЇ МІСЦЕВОСТІ

Для користувача комфорт у значній мірі — це відчуття. Наша робота —  
виявити, як саме створюється це відчуття, як його можна покращити  

та який вид комфорту потрібний в кожному випадку. Матеріали,  
що використовуються у захисному одязі Husqvarna,  були нами розроблені  

та пройшли численні випробування у лабораторії та в лісі, щоб переконатися  
у надійності та витривалості.

КАТАЛОГ МАТЕРІАЛІВ

ТВІЛ ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ

Тканий матеріал  Твіл має надійні 
властивості для робочого одягу.  

Він стійкий до розривів, 
розтягування та плям, що надає 

йому високої міцності.  
Застосовується у лінії «Classic».

270 Г/М2, 65% ПОЛІЕСТЕР / 35% БАВОВНА.

CORDURA® HEAVY

Cordura® означає безкомпромісну 
міцність. Тканина забезпечує 
високу функціональність та 
неперевершений комфорт. 

Cordura® використовується на 
найбільш вразливих ділянках 

одягу, наприклад, навколо 
щиколоток та зап’ясть. Тканина 

оброблена Тефлоном® для 
відштовхування води, масла  

та плям.  Застосовується у лінії 
«Technical» та «Extreme»

220 Г/М2, 100% CORDURA®.



ОТРИМАЙТЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СКЛАДНОСТІ РОБОТИ

Асортимент захисного одягу Husqvarna бере до уваги кожний вид роботи. 
Широкий асортимент захисного одягу, що пропонує останні інновації  
у дизайні та матеріалах, забезпечить високим рівнем захисту та комфорту,  
що необхідний для виконання будь-яких завдань. 

CLASSICFUNCTIONALTECHNICALTECHNICAL
EXTREME



ЗМІЦНЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ ШАР

Шар для захисту від порізів по всій поверхні.

ПОКРИТТЯ ВІД ПОРІЗІВ 

Захисне покриття одягу захищає від порізів пилкою. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ 

Відкрита кокетка на задньому боці куртки та вентиляційні 
«блискавки» на задньому боці штанів допомагають  
Вам підтримувати комфортну температуру під час роботи.

КАРМАНИ НА «БЛИСКАВКАХ»

Для зручності на куртці є два кармани спереду,  
а також нагрудний карман на «блискавках». 

КУРТКА  
CLASSIC

КУРТКА
CLASSIC 
ВИСОКОЇ 
ВИДИМОСТІ

Надійна, доступна та підходить  
для нетривалого користування ланцюговою 
пилкою. Захисні властивості одягу надають 
впевненості під час роботи.

СЕРІЯ CLASSIC

ЗАХИСНІ 
ШТАНИ 
CLASSIC

ШТАНИ, 
КЛАСИЧНА
ПОСАДКА

ЗАХИСНІ 
ШТАНИ 
ПРИТАЛЕНІ/
КОМБІНЕЗОН
CLASSIC

ДЛЯ РОБОТИ УПРОДОВЖ ПОВНОГО РОБОЧОГО ДНЯ  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХДЛЯ РОБОТИ НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬДЛЯ НЕТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ

КЛАСИЧНИЙ 
КРІЙ

ТВІЛ ДЛЯ 
СПЕЦОДЯГУ

Надійна та міцна серія, що відмінно підходить для 
тих, хто працює в лісі неповний робочий день. 
Класичний крій та вентиляційні деталі дозволяють 
вільно рухатись та зосередитися на роботі. 

СЕРІЯ FUNCTIONAL 

ЗАХИСТ ВІД ЗНОШУВАННЯ

Нижня частина захисної підкладки на внутрішній стороні 
штанів зміцнена для захисту від зношування. 

ЗМІЦНЕННЯ ДЛЯ НЕЩАДНОГО  ВИКОРИСТАННЯ 

Лікті та манжети на куртці, а також передній і задній бік 
штанів виготовлені з тканини  CORDURA, щоб витримати 
нещадне використання.

ВЕНТИЛЯЦІЯ НА КОКЕТЦІ, ПІД РУКАВАМИ ТА НА НОГАХ

Отвори на кокетці зроблено для відмінної вентиляції. 
«Блискавки» під пахвами та на задньому боці штанів 
дозволяють Вам регулювати потік повітря до ваших 
потреб. 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОСАДКИ

На талії та внизу куртки розміщені еластичні шнурки  
для регулювання облягання.

МІКРО  
ПОЛІЕСТЕР

CORDURA® 
HEAVY

МІКРО  
ПОЛІЕСТЕР

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

КУРТКА 
FUNCTIONAL

ЗАХИСНІ 
ШТАНИ 
FUNCTIONAL 
CLASS 2

ЗАХИСНІ ШТАНИ 
ПРИТАЛЕНІ /
КОМБІНЕЗОН
FUNCTIONAL

КУРТКА 
TECHNICAL 

СЕРІЯ TECHNICAL
Оптимізована для важких завдань і  роботи у 
лісі повний робочий день. Висока рухливість, 
міцність та продумана вентиляція полегшують 
довгі години роботи

HUSQVARNA TECH-KNEE

Рукава та штани на ділянці колін пошиті таким чином, щоб 
забезпечити максимальну рухливість та безкомпромісну 
безпеку. 

ЗМІЦНЕНО ТАМ, ДЕ НЕОБХІДНО 

Коліна, лікті, щиколотки та зап’ястя зміцнені, щоб витримати 
нещадне використання та подовжити вік вашому одягу. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ НА КОКЕТЦІ, НИЖНІЙ ЧАСТИНІ  СПИНКИ 
КУРТКИ, ПІД РУКАВАМИ ТА НА ЗАДНЬОМУ БОЦІ ШТАНІВ

Отвори на кокетці та нижній частині спинки забезпечують 
відмінну вентиляцію. «Блискавки» під пахвами та на задньому 
боці штанів дозволяють регулювати потік повітря.

СТРЕЙЧ ДЛЯ КОМФОРТУ

На тих ділянках, де це необхідно, одяг виготовлено зі 
стрейчевої тканини, що дозволяє Вам рухатись вільно, 
безпечно та комфортно. 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛЯГАННЯ

На талії та внизу куртки розміщені еластичні шнурки для 
регулювання облягання.

ЗРУЧНІ КАРМАНИ

На куртці є два кармани на грудях та карман для аптечки.  
На штанах – два кармани попереду, два задні кармани  
та подвійний карман для рулетки.  

КУРТКА 
TECHNICAL ВИСОКОЇ 
ВИДИМОСТІ

КУРТКА 
TECHNICAL 
ARBOR

ЗАХИСНІ  
ШТАНИ  
ПРИТАЛЕНІ /
КОМБІНЕЗОН

КУРТКА 
TECHNICAL 
VENT

ЗАХИСНІ  
ШТАНИ 
ТЕХНІЧНІ
МІЦНІ

ЗАХИСНІ 
ШТАНИ 
ТЕХНІЧНІ 
КЛАС «С»

АРАМІДНИЙ 
МЕЛАНЖ

АРАМІДНИЙ 
МЕЛАНЖ

НАДЛЕГКИЙ 
СТРЕЙЧ

КОМФОРТ-
НИЙ 

СТРЕЙЧ

КОМФОРТ-
НИЙ 

СТРЕЙЧ

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

СЕРІЯ TECHNICAL EXTREME
В моделях даної серії екстремально виражені стиль, 
облягання та захисні властивості. Найвищий комфорт  
у рухливості та контролі температури підготує вас  
до будь-якої роботи, за будь-яких умов.

КУРТКА
TECHNICAL 
EXTREME

ЗАХИСНІ ШТАНИ
TECHNICAL EXTREME

TECH-KNEE HUSQVARNA

Tech-knee забезпечує відмінний захист від порізів пилкою  
завдяки додатковим шарам волокна. Це покращує безпеку, 
особливо в ситуаціях, коли штани щільно облягають коліна. 
Підкладка на колінах, що відштовхує воду, зберігає коліна  
сухими, коли вони знаходяться на вологому ґрунті. 

РУКАВА ТА КОЛІНА 

Рукава та штани на ділянці колін пошиті для забезпечення 
максимальної рухливості та безкомпромісної безпеки.

РЕГУЛЬОВАНА ЗАСТІБКА НА ТАЛІЇ

Еластичний шнурок на талії дозволяє регулювати одяг  
для ідеальної посадки.

ГАЧКИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Прикріпіть гачок для черевиків, що знаходиться з внутрішнього 
боку нижньої частини штанів до Ваших шнурків, щоб їх міцно 
зафіксувати. 

ПІДТЯЖКИ 

До штанів додаються якісні підтяжки, щоб вони безпечно  
та зручно трималися на місці весь день.

ВЕНТИЛЯЦІЯ НА КОКЕТЦІ, НИЖНІЙ ЧАСТИНІ  СПИНКИ КУРТКИ, 
ПІД РУКАВАМИ ТА НА ЗАДНЬОМУ БОЦІ ШТАНІВ

Отвори на кокетці та нижній частині спинки зроблено для доброї 
вентиляції. «Блискавки» під пахвами та на задньому боці штанів 
дозволяють Вам регулювати потік повітря так, як Вам подобається. 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛЯГАННЯ

На талії та внизу куртки розміщені еластичні шнурки для 
регулювання облягання.

КАРМАНИ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

У нагрудних карманах є м’яка підкладка для мобільного телефону, 
яка надійно його захищає.

ЗРУЧНІ КАРМАНИ

На куртці є два кармани на грудях та карман для аптечки.  
На штанах – два кармани попереду, два задні кармани  
та подвійний карман для рулетки.  
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РИФЛЕНА 
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КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ

БЛИСКУЧИЙ 
ТВІЛ ДЛЯ 

СПЕЦОДЯГУ

БЛИСКУЧИЙ 
ТВІЛ ДЛЯ 

СПЕЦОДЯГУ

ТВІЛ ДЛЯ 
СПЕЦОДЯГУ

КЛАСИЧНИЙ 
КРІЙ

ОБЛЯГАЄ 
ФІГУРУ

ЩІЛЬНО
ОБЛЯГАЄ 
ФІГУРУ
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ТВІЛ ДЛЯ 
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ЗНАЙДІТЬ ВАШ РОЗМІР

ДОВІДНИК РОЗМІРІВ

В залежності від того, яку модель Ви купуєте, одяг по-різному  
буде облягати тіло. Серії Classic та Functional мають класичний крій 

(пряму посадку), Technical облягає фігуру, а Technical Extreme щільно 
облягає фігуру. Перевірте мірки Вашої фігури у таблиці, наведеній 

внизу, щоб підібрати правильний розмір.

Примітка. Усі мірки є мірками фігури, крім довжини 

брючини, що є міркою одягу. Якщо під захисним 

одягом Ви будете носити ще один шар одягу, його 

також слід надіти при знятті мірок. Об’єм грудей 

вимірюється по найширшій частині грудної 

клітини. Зріст - від маківки до п’ят. Талія 

вимірюється навколо талії. Довжина штанини 

вимірюється від промежини до бажаної довжини. 

Всі мірки – в сантиметрах. 

Є в наявності приталені штани серії Technical з довшими штанинами та штани-комбінезони з коротшими штанинами. 

В загальному штани-комбінезони «Хускварна» більш вільного покрою, ніж приталені штани.   

ЗАХИСНІ ШТАНИ-КОМБІНЕЗОНЗАХИСНІ ПРИТАЛЕНІ ШТАНИ

 1 Є в наявності у приталених штанах серії Technical
2 Є в наявності у штанах-комбінезонах серії Technical

КУРТКА / СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КУРТКА / ЖІНОЧІ РОЗМІРИ ТАЛІЯ                                      

ДОВЖИНА 
БРЮЧИНИ

ЗРІСТ

ГРУДИ

РОЗМІР S M L XL XXL

ГРУДИ 92-100 100-108 108-116 116-124 124-128

РОЗМІР XS S M

ГРУДИ 80–86 86–92 92–100

Наявні в Technical Extreme

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

XS S M L XL XXL

ЗРІСТ 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 188-194

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

ДОВЖИНА  
ШТАНИНИ 79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

ВИСОКИЙ ЗРІСТ1 S +7 см M +7 см L +7 см XL +7 см

ЗРІСТ 175-181 181-187 181-187 187-193

ТАЛІЯ 82-85 88-91 94-97 100-103

ДОВЖИНА ШТАНИНИ 87 88 89 90

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

МАЛИЙ ЗРІСТ2 S -7 см M -7 см L -7 см XL -7 см

165-171 171-177 171-177 177-183

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

67 68 69 70



Захисний одяг регулярно піддається впливу поту та масел.  
Ці речовини можуть досягти захисного шару, що негативно впливає 
на захисну функцію. Ось чому необхідно прати свій одяг регулярно 

та відповідно до інструкцій, розміщених на ярликах. Якщо одяг 
сильно забруднений, слід випрати його якомога швидше. 

Крім прання та чищення захисного одягу також необхідно 
перевіряти наявність сильно зношених ділянок, пошкоджень 

та розривів тканини. Якщо одяг не буде належним чином 
відремонтований, його функції можуть серйозно погіршитися. 

Користуйтеся інструкцією, поданою нижче, та завжди 
консультуйтеся з дилером у разі сумнівів. 

ЧИСТИЙ ОДЯГ – 
БЕЗПЕЧНИЙ ОДЯГ

ЦІЛИЙ ОДЯГ – 
БЕЗПЕЧНИЙ ОДЯГ

Після прання, перед 
сушінням одяг слід 

розправити. Повільно 
сушіть на повітрі. 

Не періть Ваш захисний одяг з вивороту. 
А також не відбілюйте, не робіть хімічну 

чистку та не сушіть в барабані. 
Прасуйте за низької температури. 

Періть одяг регулярно  
відповідно до інструкцій  
на внутрішніх ярликах. 

Зберігайте одяг від гострих 
предметів, кислот, олій та 

масел, розчинників, пального 
та фекалій тварин.

Періть у пральній машині 
за температури, вказаної 

на внутрішніх ярликах. 

Виперіть одяг негайно, якщо він 
зазнав впливу бензину, масел, 
мастила або інших займистих 
матеріалів. Вогненебезпечно!

Якщо Ви ремонтуєте зовнішній 
матеріал, не прошивайте 

захисний шар, оскільки це може 
зменшити захисні властивості. 

При ремонті одягу не можна 
використовувати клей, оскільки 

це може пошкодити захисний 
матеріал і зменшити його захисні 

властивості.  

Пошкоджений зовнішній матеріал 
потрібно негайно відремонтувати, 

щоб уникнути пошкодження 
захисного матеріалу. 

Одяг потрібно здати в утиль та 
більше не користуватися ним, якщо 

захисний матеріал був пошкоджений, 
неправильно випраний або змінив 

свою первісну форму.

Усі матеріали певною мірою схильні до зношування.  
У професійній лісозаготівлі вважається, що максимальний  

термін використання — 12 місяців. При нечастому використанні 
прияйнятним вважається використання до 5 років.

Цей продукт не підходить для роботи з ланцюговою 
пилкою та не забезпечує повний захист. 

ІНСТРУКЦІЯ З ПРАННЯ ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ



Вирубування дерев дійсно 
є лише однією частиною 
повсякденних проблем 
лісоруба. Щоб дістатися 
до робочого місця, часто 
доводиться мати справу з 

численними перешкодами. 
Тому захисний одяг повинен 
забезпечити повну безпеку. 
Одяг повинен повторювати 
кожний рух оператора, 
повинен бути легким, 

пристосовуватися до холоду, 
жари та температури тіла. 

І головне, повинен бути 
комфортним  при виконанні 
будь-якого завдання.

ПОДИВІТЬСЯ, ЯК МОЖЛИВО ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ ТА НЕ ВАЖЧЕ, НА HUSQVARNA.UA
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