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Zincirli testereler büyük yaralanmalara yol açabilir. Zincirli el testeresi kullanan herkesin 
yeterli eğitimi almış ve gerekli yetkinliklere sahip olması önemlidir. Ayrıca zincirli testereyi
kullanırken uygun kesilmeye karşı koruyucu giysi giymeleri gerekmektedir.

FORESTAR kesilmeye dayanıklı kıyafet, ağaç kesme ve boylama operatörleri için tasar-
lanmış olup özel koruyucu katmanı sayesinde motorlu testereyi durdurup kişinin zarar
görmesini engeller.

FORESTAR  kesilmeye dayanıklı elbiseler, Türkiye’de üretilmiş ilk EN 381 sertifikalı üründür.
 
Kesilmeye dayanıklı elbiseler tam koruma için doğru ekipmanla beraber kullanılmalıdır. Bu 
ekipmanlar; kesilmeye dayanıklı çizme, kesilmeye dayanıklı eldiven, baret, vizör ve kulak 
koruyucudur.

Uygulama Alanları

•   Fidancılık
•   Ormancılık
•   Enerji Dağıtım
•   Tarım

Zincirli testereye karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri:

Zincirli testere KKD’lerinden bazıları Sınıf 1, Sınıf 2 and Sınıf 3 olarak etiketlenmiştir. Bu etiteklenme, 
söz konusu KKD öğesinin test edildiği motorlu testere hızını ve dolayısıyla testereyi etkin bir şekilde
durdurabileceği hızı tanımlar. Sınır 1 ürünler 20m/s, Sınıf 2 ürünler, 24m/s ve Sınıf 3 ürünler 28m/s
testere hızı ile test edilmektedir.  

Bacak koruması, zincirli testere kullanırken önemli bir KKD parçasıdır ve EN381-5 ile uyumlu 
olmalıdır.
 
Baret EN 397, kulak EN 352-1’e göre uyumlu olmalıdır. Gözlerin korunması ise EN 1731 ile uyumlu
vizör veya EN 166 ile uyumlu güvenlik gözlüğü ile sağlanır.

Kesilmeye karşı dayanıklı ceketler, EN 381-11’e uygun olmalıdır. 

Kesilmeye dayanıklı eldivenler, mekanik tehlikeler için EN 388 ve zincirli el testeresi için EN 381-7
ile uyumlu olmalıdır. Zincirli testere kesilmelerine, dikenli malzemelere ve soğuk/ıslak koşullara 
karşı koruma sağlamalıdır.

Kesilmeye dayanıklı çizmeler için özel gereksinimler EN ISO 20345:2011’de yer almaktadır.

Zincirli testereler büyük yaralanmalara yol açabilir. Zincirli el testeresi kullanan herkesin 
yeterli eğitimi almış ve gerekli yetkinliklere sahip olması önemlidir. Ayrıca zincirli testereyi
kullanırken uygun kesilmeye karşı koruyucu giysi giymeleri gerekmektedir.

FORESTAR kesilmeye dayanıklı kıyafet, ağaç kesme ve boylama operatörleri için tasar-
lanmış olup özel koruyucu katmanı sayesinde motorlu testereyi durdurup kişinin zarar
görmesini engeller.

FORESTAR  kesilmeye dayanıklı elbiseler, Türkiye’de üretilmiş ilk EN 381 sertifikalı üründür.
 
Kesilmeye dayanıklı elbiseler tam koruma için doğru ekipmanla beraber kullanılmalıdır. Bu 
ekipmanlar; kesilmeye dayanıklı çizme, kesilmeye dayanıklı eldiven, baret, vizör ve kulak 
koruyucudur.

Uygulama Alanları

•   Fidancılık
•   Ormancılık
•   Enerji Dağıtım
•   Tarım

Zincirli testereye karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri:

Zincirli testere KKD’lerinden bazıları Sınıf 1, Sınıf 2 and Sınıf 3 olarak etiketlenmiştir. Bu etiteklenme, 
söz konusu KKD öğesinin test edildiği motorlu testere hızını ve dolayısıyla testereyi etkin bir şekilde
durdurabileceği hızı tanımlar. Sınır 1 ürünler 20m/s, Sınıf 2 ürünler, 24m/s ve Sınıf 3 ürünler 28m/s
testere hızı ile test edilmektedir.  

Bacak koruması, zincirli testere kullanırken önemli bir KKD parçasıdır ve EN381-5 ile uyumlu 
olmalıdır.
 
Baret EN 397, kulak EN 352-1’e göre uyumlu olmalıdır. Gözlerin korunması ise EN 1731 ile uyumlu
vizör veya EN 166 ile uyumlu güvenlik gözlüğü ile sağlanır.

Kesilmeye karşı dayanıklı ceketler, EN 381-11’e uygun olmalıdır. 

Kesilmeye dayanıklı eldivenler, mekanik tehlikeler için EN 388 ve zincirli el testeresi için EN 381-7
ile uyumlu olmalıdır. Zincirli testere kesilmelerine, dikenli malzemelere ve soğuk/ıslak koşullara 
karşı koruma sağlamalıdır.

Kesilmeye dayanıklı çizmeler için özel gereksinimler EN ISO 20345:2011’de yer almaktadır.

Neden FORESTAR?
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ARBOR
829163 - Ceket
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Dış Kumaş: Pamuk polyester
İç Katman: %100 pamuk iç astarla kaplı kesilmeye dayanıklı katman

 g/m2Forestar  225

Model Detay Bilgileri

2

1

»   Fermuar ve çıt çıtla kapatılabilir ön pat
»   Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep
»   Sağ göğüste çıt çıtla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep
»   Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı yapıştırma cep
»   Çıt çıtlarla ayarlanabilir manşetler
»   Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacı ile turuncu 
    parçalar

»   Fermuar ve çıt çıtla kapatılabilir ön pat
»   Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep
»   Sağ göğüste çıt çıtla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep
»   Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı yapıştırma cep
»   Çıt çıtlarla ayarlanabilir manşetler
»   Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacı ile turuncu 
    parçalar

1

2

CeketARBOR     I

HAKİ

TURUNCU
EN 381-11
   Class 1 
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TIMBER
848126 - Pantolon



HAKİ

TURUNCU

Dış Kumaş: Pamuk polyester
İç Katman: %100 pamuk iç astarla kaplı kesilmeye 
dayanıklı katman

 g/m2Forestar  225

Model Detay Bilgileri

2

3

1
»   Lastik askılı bahçıvan pantolon
»   Tokalı ayarlanabilir ön detay
»   Fermuarlı ön pat
»   Pantolonun yanı düğme ile kapatılır
»   Göğüste fermuarlı yapıştırma cep
»   Yan cepler
»   Arka sağda kapaklı yapıştırma cep
»   Arkada fermuarlı havalandırma cepleri
»   Paçalarda görünürlüğü artırmak amacı ile turuncu parçalar

»   Lastik askılı bahçıvan pantolon
»   Tokalı ayarlanabilir ön detay
»   Fermuarlı ön pat
»   Pantolonun yanı düğme ile kapatılır
»   Göğüste fermuarlı yapıştırma cep
»   Yan cepler
»   Arka sağda kapaklı yapıştırma cep
»   Arkada fermuarlı havalandırma cepleri
»   Paçalarda görünürlüğü artırmak amacı ile turuncu parçalar

1

2

2

3

PantolonTIMBER     I

EN 381-5
 Class 1
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MILES
843147 - Ceket
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93% Meta-aramid, 5 %Para-aramid, 2% Antistatic
 g/m2        2/1 TwillFire-Blocker 200

DARK
BLUEEN 61482-1-1 ATPV

7,5 cal/cm2Class 1 (4kA)
EN 61482-1-2EN 1149-3

EN 1149-5A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612

Model Detay Bilgileri

2

CeketMILES      I

HAKİ

TURUNCU

Pamuk Polyester

»   Fermuar ve çıt çıtla kapatılabilir ön pat
»   Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep
»   Sağ göğüste çıt çıtla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep
»   Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı 
     yapıştırma cep
»   Çıt çıtlarla ayarlanabilir manşetler
»   Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacı ile 
     turuncu parçalar

»   Fermuar ve çıt çıtla kapatılabilir ön pat
»   Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep
»   Sağ göğüste çıt çıtla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep
»   Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı 
     yapıştırma cep
»   Çıt çıtlarla ayarlanabilir manşetler
»   Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacı ile 
     turuncu parçalar

1

2

1

8
6

4
 



YOU

www.kivancgroup.com

FORESTAR

TH040 - Eldiven

Malzeme: Deri & Polyester

TURUNCU

BEYAZEN381 - 7
Class 0

TH040            Eldiven
Model Detay Bilgileri

»   Sol elde Class 0 (16m/sn) hızda çalışan testerelerden oluşabilecek risklere karşı koruma, 
     avuç içinde takviyeli şerit
»   Elin dış yüzeyinde suya dayanıklı ve nefes alabilen polyester Hi-Vis (yüksek görünürlüklü) 
     turuncu katman

»   Sol elde Class 0 (16m/sn) hızda çalışan testerelerden oluşabilecek risklere karşı koruma, 
     avuç içinde takviyeli şerit
»   Elin dış yüzeyinde suya dayanıklı ve nefes alabilen polyester Hi-Vis (yüksek görünürlüklü) 
     turuncu katman
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HARVIK 9794
 Çizme

Model Detay Bilgileri

»   Harvik 9794 kesilmeye dayanıklı çizme
»   Vulkanize kauçuk dış yüzey ve taban
»   Su geçirmez özellikte
»   Dokuma pamuk kanvas ile ekstra konfor
»   Tomruk aktiviteleri için uygun
»   24 m/sn hızda çalışan testerelerden oluşabilecek risklere karşı koruyucu

»   Harvik 9794 kesilmeye dayanıklı çizme
»   Vulkanize kauçuk dış yüzey ve taban
»   Su geçirmez özellikte
»   Dokuma pamuk kanvas ile ekstra konfor
»   Tomruk aktiviteleri için uygun
»   24 m/sn hızda çalışan testerelerden oluşabilecek risklere karşı koruyucu

TURUNCU

SİYAH

ÇizmeHARVIK 9794     I

Sertifika:
CE 0321 EN ISO 20345:2011 
SB E FO SRAEN 17249 : 2013

Class 2
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PROTECTOR LIGHT 2.0
604110 - Bot

Model Detay Bilgileri

»   Ha�f, konforlu, kesilmeye karşı dayanıklı ve koruyucu
»   Yüksek kaliteli nubuk deri
»   Class 1 kesilmeye karşı koruma standartlarını karşılar (20 m/sn)
»   Ek kauçuk burun aşınmayı ve yıpranmayı önler
»   Nefes alabilir ve suya dayanıklı
»   Antistatik ve yağa/benzine dayanıklı taban 

»   Ha�f, konforlu, kesilmeye karşı dayanıklı ve koruyucu
»   Yüksek kaliteli nubuk deri
»   Class 1 kesilmeye karşı koruma standartlarını karşılar (20 m/sn)
»   Ek kauçuk burun aşınmayı ve yıpranmayı önler
»   Nefes alabilir ve suya dayanıklı
»   Antistatik ve yağa/benzine dayanıklı taban 

KAHVERENGİ

Malzeme: Nubuk Deri
Sertifika:
CE 0193 EN ISO 20345:2011 
S3 HRO HI CI WR SRC

BotHAIX PROTECTOR LIGHT 2.0     I
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ORMANCI BARET SETİ
820804011 

Model Detay Bilgileri
3M PELTOR ORMANCI BARET SETİ

»   3M PELTOR Ormancı Baret Seti, yıl boyunca orman aktivitelerinde 
     özellikle zincirli testere kullanırken tercih edilir.
»    Turuncu rengi sayesinde kolaylıkla fark edilebilir set; kafa, 
      yüz ve kulak koruma sunar ve aşağıdaki ürünlerden oluşur: 
      » 4 nokta süspansiyonlu, UV sensörlü, (G3000) güvenlik bareti (EN 397)
      » Örgülü (mesh) yüz siperi (EN 1731)
      » Barete takılabilir özellikte kulak koruyucu (EN 352)

»   3M PELTOR Ormancı Baret Seti, yıl boyunca orman aktivitelerinde 
     özellikle zincirli testere kullanırken tercih edilir.
»    Turuncu rengi sayesinde kolaylıkla fark edilebilir set; kafa, 
      yüz ve kulak koruma sunar ve aşağıdaki ürünlerden oluşur: 
      » 4 nokta süspansiyonlu, UV sensörlü, (G3000) güvenlik bareti (EN 397)
      » Örgülü (mesh) yüz siperi (EN 1731)
      » Barete takılabilir özellikte kulak koruyucu (EN 352)





Merkez Ofis:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada 

C Blok 34490 Basaksehir  Istanbul/TÜRKIYE

Tel: +90 (212) 671 28 00

Fax: +90 (212) 671 99 27 

www.kivancgroup.com  /  info@kivancgroup.com
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