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Ju mer förberedd du är när du ska fälla träd på 
avlägsna platser, desto bättre rustad är du 

för oförutsedda händelser. I praktiken kan det 
vara nyckeln till att få jobbet gjort på ett snabbt 
och säkert sätt. 

Verktygsbälte

Komplett verktygsbälte för professionella skogs
huggare. Kan anpassas med olika verktyg som lyft
krok/sax, kilar, yxa, måttband, filar och första förband.

Filutrustning och städ

Det är lätt att glömma filar och städ men det kan 
vara just dessa verktyg som räddar arbetsdagen.

Fällverktyg

Ha alltid med dig brytjärn och kilar i olika storlekar 
när du ska fälla träd. Ett vändband krävs om du av 
misstag skulle fälla ett träd mot ett annat. En 
handvinsch är också bra att ha för att få ner 
fastfällda träd. För särskilt svåra eller känsliga 
fällningsarbeten bör du också ha tillgång till 
vinsch, rep och remskiva för att kunna fästa ett  
rep högt upp i ett träd om det skulle behövas.  
Läs mer om fällverktyg på chainsawacademy.
husqvarna.com
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Lyftkrok och lyftsax

En lyftkrok används för att lyfta och vända 
stockarna. En lyftsax används för att lyfta och 
förflytta mindre stockar och ved samt massaved. 
Det är mycket viktigt att lyftverktygen är spetsiga 
och vassa för att få bra grepp om stockarna.

Yxa

Använd en yxa för att avlägsna bark, jord och sand 
från stocken före kapning eftersom detta minskar 
slitaget på svärdet och kedjan. Yxan kan också 
användas för att slå in fällkilarna.

Extra skärutrustning

Ta med dig en extra kedja och ett extra svärd så att 
du inte blir stående om svärdet kör fast eller kedjan 
blir skadad.

Skjutmått

Praktiskt verktyg för att mäta diametern och 
beräkna volymen för stockarna.

Kombidunk för bensin och kedjeolja

En kombinerad bensin/oljedunk med påfyll
nings  skydd som förhindrar onödiga utsläpp i 
krets omloppet. Genom att använda alkylat bensin, 
som Husqvarna Power, kan du minska mängden 
skadliga utsläpp från motorsågen. Om du använ
der vanlig bensin ska den blandas med tvåtaktsolja 
av bra kvalitet (XP®olja re kommenderas). För 
kedjesmörjning rekommen deras vegetabiliska 
och biologiskt nedbrytbara kedjeoljor.

Reservdelar

Vid arbete på avlägsna platser är det bra att ta med 
sig viktiga reservdelar för att hålla motorsågen 
igång.




