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Jo bedre forberedt du er når du skal felle trær 
på avsidesliggende steder, desto bedre 

rustet er du for uforutsette hendelser. I praksis 
kan det være nøkkelen til å få jobben gjort på 
en rask og sikker måte.

Verktøybelte

Komplett verktøybelte for profesjonelle skogs
arbeidere. Kan tilpasses med ulike verktøy som 
løftekrok/-saks, kiler, øks, målebånd, filer og 
første  hjelpsutstyr.

Fileutstyr og filestøtte

Det er lett å glemme filer og filestøtte, men det kan 
være nettopp disse verktøyene som redder arbeids
dagen.

Felleverktøy

Ha alltid med deg brytejern og kiler i ulike størrelser 
når du skal felle trær. Et vendebånd kreves hvis du 
ved en feil kommer til å felle et tre mot et annet. En 
håndvinsj er også bra å ha for å få ned felte trær 
som har satt seg fast. For spesielt krevende eller 
sensitivt trefellingsarbeid bør du også ha tilgang til 
vinsj, rep og remskive for å kunne feste et rep høyt 
oppe i et tre dersom det er nødvendig. Les mer om 
felleverktøy på chainsawacademy.husqvarna.com
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Løftekrok og løftesaks

En løftekrok brukes for å løfte og vende stokkene. 
En løftesaks brukes for å løfte og forflytte mindre 
stokker og ved samt masseved. Det er veldig viktig 
at løfteverktøyene er spisse og hvasse slik at man 
får godt grep om stokkene.

Øks

Bruk en øks for å fjerne bark, jord og sand fra 
stokken før kapping ettersom dette minsker 
slitasjen på sverdet og kjeden. Øksen kan også 
brukes for å slå inn fellekilene.

Ekstra skjæreutstyr

Ta med deg en ekstra kjede og et ekstra sverd slik 
at du ikke må stoppe arbeidet hvis sverdet kjører 
seg fast eller kjeden blir skadet.

Skyvelære

Praktisk verktøy for å måle stokkenes diameter og 
beregne deres volum.

Kombikanne for bensin og kjedeolje

En kombinert bensin/oljekanne med påfyllings
vern som forhindrer unødige utslipp i kretsløpet. 
Ved å bruke alkylatbensin, f.eks. Aspen, kan du 
minske mengden skadelige utslipp fra motorsagen. 
Hvis du bruker vanlig bensin, skal den blandes 
med totaktsolje av god kvalitet (XP®olje anbe
fales). For kjedesmøring anbefales vege tabilske og 
biologisk nedbrytbare kjedeoljer.

Reservedeler

Ved arbeid på avsidesliggende steder er det bra å ta 
med seg viktige reservedeler for å holde motorsagen 
i gang.




