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Unikt verktygsbälte och hörselskydd med Bluetooth
– nya tillbehör för smartare och säkrare arbete i skogen
Med utrustningen på rätt plats blir arbetet så mycket lättare.
Husqvarnas nya ergonomiska verktygsbälte håller ordning
på verktygen så att du alltid har dem till hands. Det nya hörselskyddet med Bluetooth skyddar inte bara hörseln, utan
gör att du alltid är uppkopplad – och därmed jobbar säkrare.
Husqvarna lanserar nu ett verktygsbälte med utbytbara hölster
och unik ergonomi samt ett hörselskydd med Bluetooth som gör
att du både kan kommunicera med kollegerna och lyssna på
musik. Två hjälpredor som gör arbetet i skogen enklare, säkrare
och roligare!
Utöver att Husqvarnas nya verktygsbälte hjälper till att hålla
ordning på alla tillbehör ute i skogen har det en helt unik, avtagbar sele. Verktygsbälten blir ofta rätt tunga när man har hängt på
allt man behöver, men tack vare selen fördelas vikten, vilket gör
bältet ergonomiskt och skönt att bära även under längre stunder.
Bältesspännet är också i en ny och unik design. Det är enkelt
att justera steglöst och du knäpper snabbt upp det med bara en
hand.
Verktygsbältet finns i två varianter, en kombination för kvistning och en för fällning. I båda kiten ingår verktygsbälte, sele,
kombihölster med kilficka, universalhållare samt bakstycke och
filhållare för filar/kombiverktyg. I varianten för fällning ingår även
en kilficka med plats för flera kilar och i varianten för kvistning
ingår ett kombihölster.
Föredrar du att själv välja vilka hölster du vill ha, är det självklart möjligt att enbart köpa verktygsbältet med selen och sedan
plocka ihop sin egen variant. Oavsett vad du väljer gör upphängningssystemet det enkelt att byta hölster.
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Husqvarna X-COM R är ett nytt hörselskydd med Bluetooth
som ser till att du alltid är uppkopplad och nåbar. Att kunna prata
med sina kolleger kan i vissa situationer vara avgörande för
säkerheten. Den stora talknappen är enkel att hitta och hantera,
även med arbetshandskar på händerna, vilket gör att risken
för att missa ett samtal blir minimal. I mindre bullriga miljöer
fungerar den inbyggda mikrofonen fullt tillfredsställande, i mer
bullriga miljöer används den externa bommikrofonen som finns
att köpa som tillbehör.
En smart detalj på hörselkåporna är den integrerade FMantennen som gör att man inte riskerar att fastna i grenar och
snårskog. Med X-COM R är det även enkelt att strömma musik
från telefonen, använd bara kontrollerna på hörselskyddet
medan telefonen ligger kvar i fickan.
De nya hörselkåporna är anpassade för Husqvarnas hjälmar
och är försedda med TPE-tätningsring. Detta gör dem riktigt
bekväma att bära samtidigt som de sitter utmärkt på plats även
om det är varmt och svettigt.
Husqvarna verktygsbälte, kit för fällning alternativt kvistning
Cirkapris: 1 990 kronor
Avtagbar sele för bättre ergonomi.
Steglöst bältesspänne som öppnas med en hand.
Unikt upphängningssystem för enkelt byte av hölster.

Husqvarnas nya ergonomiska verktygsbälte håller ordning på
verktygen så att du alltid har dem till hands.

Husqvarna X-COM R, hjälmbaserat hörselskydd med Bluetooth
Cirkapris: 2 795 kronor
Vikt: 0,404 kg
NRR: 21 dB(A)
SNR: 27 dB(A)
Tillbehör: extern mikrofon, 790 kronor

Det nya hörselskyddet med Bluetooth skyddar inte bara hörseln,
utan gör att du alltid är uppkopplad – och därmed jobbar säkrare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
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