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Při kácení stromů, zejména ve vzdálených 
oblastech, musíte být co nejlépe připraveni 

na neočekávané situace. Ve skutečnosti to 
může být klíčem k bezpečnému a efektivnímu 
provedení práce. 

Opasek na nářadí

Kompletní opasek na nářadí pro profesionální 
těžaře. Flexibilní pro různé nástroje, jako jsou 
zvedací háky/kleště, klíny, sekera, měřicí pásmo, 
pilníky a lékárnička.

Nástroje na broušení a svěrák

Je snadné přehlédnout nástroje na broušení 
a svěrák, ale tyto nástroje mohou pomoci zachránit 
celý pracovní den.

Nářadí pro kácení

Při kácení stromů byste měli vždy zahrnout 
přetlačné lopatky a klíny různých velikostí. A také 
obracecí popruh, pokud neúmyslně pokácíte strom 
na jiný. Ruční naviják je také užitečný, když je 
nutné stáhnout zavěšený strom. Pro obzvláště 
obtížné nebo citlivé kácení byste měli v případě 
potřeby použít také naviják, lano a kladku a také 
prostředek pro upevnění lana vysoko na stromě. 
Přečtěte si další informace o nářadí pro kácení. 
Další informace o tom, jak nářadí pro kácení, 
naleznete na stránkách chainsawacademy.
husqvarna.com 
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Zvedací hák a manipulační kleště

Zvedací hák se používá ke zvedání a obracení 
kmenů. Manipulační kleště se používají ke zvedání 
a přemisťování menších kmenů a kusů palivového 
dřeva a vlákninového dřeva. Je velmi důležité, aby 
kleště a hák byly ostré a měly ostrý hrot, aby se 
dobře přichytily ke kmeni.

Sekera

Před řezáním odstraňte z kmene kůru, zeminu 
a písek pomocí sekery, aby se snížilo opotřebení 
vodicí lišty a řetězu. Sekeru také můžete použít 
k zatloukání klínů.

Náhradní řezací vybavení

Vezměte si s sebou další vodicí lištu a řetěz, abyste 
při sevření lišty nebo poškození řetězu nemuseli 
přerušit práci.

Posuvná měřidla

Praktický nástroj pro měření průměru a výpočet 
objemu kmenů.

Kombinovaný kanystr na palivo a olej pro 
mazání řetězu

Kombinovaný kanystr na benzín a olej pro mazání 
řetězu s ochranou proti přeplnění, která brání 
zbytečnému úniku kapalin do okolního prostředí. 
Použitím alkylátového benzínu, například Aspen, 
můžete snížit množství škodlivých emisí řetězové 
pily. Pokud používáte běžný benzín, smíchejte jej 
s vysoce kvalitním olejem pro dvoudobé motory 
(doporučuje se olej XP®). Pro mazání řetězu 
doporučujeme používat rostlinné oleje na mazání 
řetězů, které jsou biologicky rozložitelné.

Náhradní díly

Při práci v odlehlých oblastech je dobré nosit 
s sebou základní sortiment náhradních dílů, které 
udrží řetězovou pilu v chodu.
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