
Sikkerhedsbeklædning
Ny serie fra Stihl
Stihl Advance X-TREEm 
er en ny serie af sik-
kerhedsbeklædning, 
som består af jakke 
og bukser til arbej-
det med motorsav. 
Sættet er udviklet 
og produceret i 
Norge. Der er lagt 
vægt på materialer 
og praktiske detaljer, 
som letter arbejdet 
med motorsaven, sam-
tidig med at sikkerheden 
er i top.

Der er en god bevægelses-
frihed som følge af det elastiske 
materiale ProElast som er udviklet 
af Stihl og kun findes i X-TREEm 
sættet. I sikkerhedsbukserne findes 
materialet i skridtet og bag, og det 
giver mindre muskelstress ved bøj-
ning i knæene. I jakken er materialet 
indlagt i ryggen, og det letter arms-
træk. 

Der er lagt stor vægt på luftcir-
kulationen. I jakken er der lynlås 
til ventilation under armene, og 
har man det stadig for varmt kan 
ærmerne helt lynes af, så jakken 
forvandles til en vest. I sikkerheds-
buksen findes lynlåse til ventilation 
på bagsiden af låret.

Skuldre og albuer er 
forstærket med et kera-
misk materiale, så man 
er godt beskyttet mod 
torne. Dette materiale fin-
des ligeledes på bukserne 
fra midten af låret og ned. 

Sikkerhedsbukserne be-
står af materialet AVERTIC, 
som ligeledes er specialud-
viklet til STIHL. Materialet er 
åndbart og giver god komfort, også 
ved høje temperaturer. Inderforet 
er blødt og hurtigtørrende.

Farven på sættet er naturligvis 
signalorange, kombineret med sort 
og med indsyede reflekser.

Stihl har vundet den prestige-
fyldte designpris iF Design Award 
for sit nye sikkerhedssæt Advance 
X-TREEm.

473SKOVEN 11  2015

KORT NYT

Opdag Danmark – med 
Trap
Alle egne af landet beskrives

I begyndelsen af november gik 
startskuddet for hvad forlaget kal-
der ”Verdens mest omfattende be-
skrivelse af en nation”. Det er Trap 
Danmark Topografisk Atlas som er 
første bind i en lang serie.

Over de næste fem år vil dan-
skerne blive præsenteret for et for-
midlingsunivers, som ikke finder sit 
lige nogen andre steder i verden. Det 
sker i form af Trap Danmark, som 
er en omfattende samling af levende 
fortællinger, dybdegående beskrivel-
ser og leksikale informationer om 
Danmarks natur, historie og kultur.

Der bliver udgivet 9.000 sider i 
34 rigt illustrerede bind, som er op-
delt geografisk så alle kan købe et 
bind for sit eget lokalområde. Der er 
desuden udviklet et digitalt univers 
og en tilhørende app, der gør det 

muligt at stå et hvilket som helst 
sted i Danmark og få pålidelige og 
velskrevne informationer om netop 
dette sted.

Trap Danmark rummer al væ-
sentlig viden om geologi, geografi, 
biologi, arkæologi, historie, kultur, 
kunst, arkitektur, samfunds- og er-
hvervsliv. Både for de enkelte steder 
i landet og for landet som helhed.

Så hvad enten man ønsker op-
lysninger om Bornholms vandfald, 
Tøndermarskens dyreliv, rådhuset 
i Ebeltoft, Nørrebros historie, Mid-
delfarts erhvervsstruktur, Læsøs 
tanghuse eller lollandske dialekter, 
finder man svaret i Trap Danmark.

Trap Danmark er en dansk tra-
dition. I 1860 kunne kongens kabi-
netssekretær J. P. Trap afslutte den 
første udgave – ”Statistisk-topogra-
phisk Beskrivelse af Kongeriget Dan-
mark”. Den seneste udgave af Trap 
Danmark er nr. 5 i rækken og udkom 
i perioden 1953-72.

Det første bind der som nævnt 
lige er udkommet er et topografisk 
atlas i målestok 1:75.000. 1 cm sva-
rer til 750 m i terrænet, og kortet 
er derfor dobbelt så stort som den 
kendte kortbog i 1:100.000 som 
mange sikkert har. Bogens format er 
25 x 35 cm.

Man kan se alle huse i landdi-
strikter, og vandløb og kanaler træ-
der tydeligt frem. Der er naturligvis 
højdekurver, og som noget nyt er 
der indlagt skyggeeffekter i kuperet 
terræn, så man fornemmer landska-
bets former.

Artiklerne i 6. udgave af Trap 
Danmark er skrevet af et stort 
hold af landets førende forskere og 
eksperter. I alt forventes ca. 1000 
forfattere at bidrage. Der er doneret 
130 mio. kr. i fondsstøtte til Trap 
Danmark.

I Skoven 12 kommer en nærmere 
beskrivelse af hele projektet.
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