
Încălţăminte şi îmbrăcăminte de protecţie 
pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ 

 
Echipament de protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ 
 
Produs conform cerinţelor CSN EN 340:2004, CSN EN 381-5:1997, CSN EN 381-1:1995, dintr-un material cu 
structură specială, compus din 53% poliamidă şi 47% bumbac, în combinaţie cu alte materiale realizate din 
poliester, polipropilenă şi bumbac, care garantează o rezistenţă  la sfâşiere şi uzură peste standarde, contribuind 
astfel la o durată de viaţă extinsă a produsului. Conţinutul mare de mătase din poliamidă de la exteriorul 
materialului creşte eficienţa spălării, iar proporţia mare de bumbac de la interior creşte confortul utilizatorului în 
timpul purtării. Protecţia împotriva tăierii este asigurată de un material cu o ţesătură specială. Pe lângă 
standardele menţionate mai sus, produsele au fost verificate şi prin certificare voluntară, de către comitetul de 
testare tehnico-forestieră de la KWF-FPA. Certificarea conform ISO 9001 garantează controlul calităţii la nivel de 
producţie şi comercializare. 
 
 
 

Echipament de protecţie PROFESIONAL II pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ - Nr. cat. 022161 
Jachetă separată PROFESIONAL II pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ - Nr. cat. 022170 
Pantaloni separaţi PROFESIONAL II pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ - Nr. cat. 022171 
 
Zonă de protecţie A – clasă de rezistenţă 1 – CE + FPA 
Măsuri: 44 – 66, înălţime: 170, 182, 194 cm 
 
Un echipament complet nou, cu pantaloni de protecţie de culoare verde, cu accente portocalii pentru vizibilitate 
optimă. Designul ergonomic al acestui echipament are la bază experienţa acumulată în urma modelului precedent 
şi satisface toate nevoile tehnicienilor forestieri profesionişti. Jacheta este mai lungă în spate, pentru a proteja 
zona rinichilor; există un buzunar pe mâneca stângă, pentru o trusă de prim ajutor cu bandaje sterile, precum şi 
un buzunar cu fermoar situat în diagonală pe partea stângă. Pe partea dreaptă a jachetei există un buzunar 
exterior pentru telefon şi un buzunar interior cu închidere cu bandă Velcro. Zona lombară şi zona umerilor sunt 
căptuşite cu plasă de bumbac anti-transpiraţie, iar gulerul este dublat la interior cu material duvetyn, pentru un 
contact mai plăcut cu pielea. Manşetele reglabile ascunse în mâneci şi benzile elastice speciale de pe lateralele 
jachetei asigură ajustarea optimă pe corp. Salopeta cu bretele are talia înaltă, prevăzută cu o bandă elastică şi cu 
aerisiri laterale cu posibilitate de închidere. Cele două buzunare din faţă au fost concepute fără cusături externe; 
în plus, mai există un buzunar cu fermoar în diagonală, pe piept, şi două buzunare în partea din spate a cracului 
drept (unul dintre acestea, pentru păstrarea unei chei fixe). Benzile elastice late de culoare portocalie pot fi 
reglate cu ajutorul unei catarame glisante. Elementul optic distinctiv constă în  separarea diagonală dintre cele 
două culori (verde şi portocaliu) ale materialului. Această separare este vizibilă în zonele de siguranţă ale 
echipamentului (în partea stângă a celor doi craci), respectând standardele de siguranţă pentru echipamente de 
protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ (conform statisticilor, în aceste zone apar cele mai frecvente 
contacte cu ferăstraiele cu lanţ). Pantalonii au fost trataţi împotriva căpuşelor în secţiunea inferioară. 
 
 
 

Pantaloni scurţi pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ – Nr. cat. 022172 
 
Zonă de protecţie A – clasă de rezistenţă 1 – CE + FPA 
Măsuri: 44 – 66, înălţime: 170, 182, 194 cm 
 
O versiune de vară a pantalonilor de protecţie, cu talie înaltă; culoare albastră, cu accente portocalii. Zona dintre 
picioare şi cea de pe şezut sunt realizate din material respirabil, cu rezistenţă crescută la abraziune. O bandă 
elastică este incorporată în partea din spate a taliei. Pantalonii permit adăugarea unor bretele clasice (nr. cat. 
022178). 

 
  



PELTOR – Cască pentru tehnicienii forestieri 
Măsuri: 54-62, CE 
 
Cască de protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ, cu interior detaşabil, protecţie pentru  urechi H31P3K şi 
protecţie textilă pentru gât. Este o cască de protecţie de ultimă generaţie, cu reglaj uşor, dotată cu orificii de 
aerisire, căşti pentru protecţia urechilor cu reglaj vertical şi orizontal şi posibilitate de schimbare a tuturor 
componentelor, inclusiv a interiorului. Produs conform normelor CSN EN 397, CSN EN 352-3. 
 
 
 

Mănuşi anti-vibraţii PROFESIONAL – Nr. cat. 042140 
Măsuri: 9, 10 CE 
 
Mănuşi din piele de calitate, cu gel anti-vibraţii şi manşetă tricotată sau de piele. Produse conform cerinţelor CSN 
EN ISO 10819, CSN EN 388, CSN EN 420. 
 
 
 

Apărătoare tip „chaps” pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ – Nr. cat. 022199 
Zonă de protecţie A – clasă de rezistenţă 1 – CE + FPA 
Măsuri: 44 – 66, înălţime: 170, 182, 194 cm 
 
Apărătoarele „chaps” sunt concepute pentru a fi îmbrăcate rapid peste pantalonii de lucru. Sunt de culoare verde 
şi sunt dotate cu fermoar în partea din spate, pentru a facilita îmbrăcarea şi dezbrăcarea. Sunt dotate cu o curea 
lată din material textil, cu o cataramă rezistentă. 
 
 
 

Pantaloni de lucru pentru cosaşi – Nr. cat. 022192 
Măsuri: 48 – 64, înălţime: 182 cm – CE 
 
Aceşti pantaloni sunt întăriţi pe exterior cu un material special, rezistent la impactul cu obiectele mici aflate în 
mişcare rapidă, şi sunt trataţi pentru a fi impermeabili. 
 
 
 


