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38 Träbearbetning 
 

38a Sågar för träbearbetning 
38b Hyvling, borrning, fräsning eller svarvning av trä; 

Universalmaskiner 
38c Fanering; Framställning av lamellträ; Slipning eller polering av trä; 

Framställning av profilerade lister av trä; Gering; 
Fastspänningsanordningar för ramar [-62] 

38c Fanering; Framställning av lamellträ eller spånträ; Slipning eller 
polering av trä; Framställning av profilerade lister av trä; Gering; 
Fastspänningsanordningar för ramar [62-] 

38d Framställning av sinkor, tappar, lådor, kistor eller askar; 
Stämmaskiner; Spikmaskiner 

38e Verktyg, hjälpanordningar eller skyddsanordningar för 
träbearbetning 

38f Böjning av trä; Framställning av fat eller hjul av trä 
38g Mekanisk bearbetning av bambu, rotting, kork e.d. 
38h Torkning eller impregnering av trä, vass, kork e.d. 
38i Barkning; Framställning av faner, träspån, splint eller träull 
38k Bearbetning av trä för speciella ändamål eller för framställning av 

speciella föremål 
38l Framställning av konstmassor baserade på träfiber eller 

träavfall [52-62] 
 

38a Sågar för träbearbetning (sågar i förening med andra 
träbearbetningsmaskiner 38b-7; geringssågar 38c; skyddsanordningar 
38c; metallsågar 49c; sågar för slakt 66a; stensågar 80d; anordningar 
för trädfällning genom sågning e.d. 45f-19, 45f-3/08) 

38a-1 Vertikala sågramar 
38a-2 Horisontella sågramar 
38a-3/01 Anordningar för montering eller inställning av sågblad 
38a-3/02 Tolkar 
38a-4 Bandsågar 
38a-5 Sågar med cirkelsågklinga 
38a-6/01 Fram-och-återgående kapsågar 
38a-6/02 Kedjesågar 
38a-7 Kontursågar; Dekupersågar; Lövsågar 
38a-8 Matningsanordningar vid sågar; Justerverk för virke 
38a-9/01 Stockhållare; Stockvagnar 
38a-9/02 Anordningar för styrning av timmer 
38a-10 Handsågar 
38a-11 Utformning av sågblad, sågklingor eller sågtänder, t.ex. insatständer eller sågkedjor 
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38b Hyvling, borrning, fräsning eller svarvning av trä; 

Universalmaskiner (verktyg 38e; metallbearbetning 49a, 49b, 49c) 
38b-1 Hyvelmaskiner (34c-5) 
38b-2 Hyvelmaskiner för rundstav 
38b-3 Kälhyvelmaskiner; Simshyvelmaskiner 
38b-4 Borrmaskiner 
38b-5 Fräsmaskiner 
38b-6 Svarvar (gängskärning i trä 49e) 
38b-7 Universalmaskiner 
38b-8 Frammatningsanordningar för hyvelmaskiner, borrmaskiner eller fräsmaskiner 

38c Fanering; Framställning av lamellträ; Slipning eller polering av trä 
(polityrer 22h; ornamentering 75) ; Framställning av profilerade lister 
av trä (förädlingsarbete på lister, förgyllning, lackering 75) ; Gering; 
Fastspänningsanordningar för ramar [-62] 

38c Fanering; Framställning av lamellträ eller spånträ; Slipning eller 
polering av trä (polityrer 22h; ornamentering 75) ; Framställning av 
profilerade lister av trä (förädlingsarbete på lister, förgyllning, 
lackering 75) ; Gering; Fastspänningsanordningar för ramar [62-] 

38c-1/01 Fanering; Förbindning av träfaner med varandra eller med andra material; 
Uppruggning 

38c-1/02 Påföring av lim på trä (54d-6; lim 22i-2) 
38c-1/03 Limpressar (58) 
38c-1/04 Framställning av lamellträ 
38c-1/05 Anordningar för hopfogning av faner 
38c-2/01 Slipning eller polering av trä (förfaranden för polering av trä 75c-5; medel för fyllning 

av porer 22g-6/03; polering av blyertspennor 70a) 
38c-2/02 Slipmaskiner med slipskiva [-62] 
38c-2/03 Slipmaskiner med fram-och-återgående verktyg [-62] 
38c-2/04 Slipmaskiner med slipcylinder [-62] 
38c-2/05 Bandslipmaskiner [-62] 
38c-2/06 Slipverktyg; Polerverktyg [-62] 
38c-2/10 Polerverktyg [62-] 
38c-3 Framställning av profilerade lister (snidade i trä 75a-3) 
38c-4 Anordningar för geringssågning 
38c-5 Anordningar för geringshyvling, geringsskärning, geringsstansning eller 

geringsfräsning 
38c-6 Fastspänningsanordningar för träramar, t.ex. tavelramar (38e-8) 
38c-10 Framställning av skivor eller formkroppar av icke uppslutna träspånor (konstträ av 

träfiber och bindemedel, mekanisk del 39a7-3/04; kemisk del 39b-26/02; framställning 
av föremål av cellulosafibersuspensioner 54e) [62-64] 

38d Framställning av sinkor, tappar, lådor, kistor eller askar; 
Stämmaskiner; Spikmaskiner 

38d-1 Sinkning; Tappning; Verktyg för sinkning eller tappning 
38d-2 Framställning av lådor eller kistor 
38d-3 Framställning av askar 
38d-4 Stämmaskiner 
38d-5 Spikmaskiner 
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38e Verktyg, hjälpanordningar eller skyddsanordningar för 

träbearbetning 
38e-1 Fräsar 
38e-2 Borrar 
38e-3 Hyvlar; Sicklingsjärn 
38e-4 Stämjärn 
38e-5 Andra verktyg 
38e-6 Infällning av dörrbeslag eller fönsterbeslag 
38e-7 Hyvelbänkar 
38e-8 Fastspänningsanordningar (38c-1; 38c-6; 87a-4) 
38e-9 Limpannor; Limhällar 
38e-10 Skyddsanordningar för sågar 
38e-11 Skyddsanordningar vid hyvelmaskiner eller fräsmaskiner 
38e-12 Anordningar för bortsugning av spån vid träbearbetningsmaskiner (81e-60 – 81e-77) 

38f Böjning av trä; Framställning av fat eller hjul av trä 
38f-1 Böjning av trä 
38f-2/01 Framställning av stäver 
38f-2/02 Fogning eller bearbetning av stäver 
38f-3/01 Framställning av fat eller rör av stäver 
38f-3/02 Framställning av fat, byttor eller rör av faner 
38f-3/03 Framställning av mantlar eller bottnar till fat 
38f-3/04 Bearbetning av fat; Putsning; Krösning 
38f-4 Formning av fatmantlar av stäver 
38f-5 Påsättning av tunnband 
38f-6 Framställning av tappar eller sprund till fat 
38f-7 Framställning av hjul av trä (63d-5) 
38f-10 Förfaranden eller anordningar för pressning och limning, t.ex. under höjt tryck eller 

temperatur, av plywood, laminerade lager e.d. till formkroppar, t.ex. kärl, över ramar 
eller borttagbara formar (62; 65a; 63a; 63c; 81c-5) [58-] 

38g Mekanisk bearbetning av bambu, rotting, kork e.d. 
38g-1/01 Bearbetning av bambu eller rotting 
38g-1/50 Avskalning av vidjor 
38g-2 Bearbetning av kork e.d. (38h-6/01, 38h-6/02; 39a-19/50) 

38h Torkning eller impregnering av trä, vass, kork e.d., t.ex. utlakning, 
konservering, genomfärgning, betsning eller behandling för att 
åstadkomma eldfasthet (medel i allmänhet för bekämpande av 
skadegörare 45l-3/01, 45l-9/00 – 45l-13/00; bestrykningsmedel för trä 
22g-6/01; förfaranden för lackering av trä 75c-5/02) 

38h-1/01 Ångning, basning eller utlakning av trä (12r-3/01) 
38h-1/02 Torkning av trä eller liknande ämnen i samband med utlakning eller impregnering (i 

allmänhet 82a) 
38h-2/01 Impregnering eller konservering av trä i allmänhet; Medel därför 
38h-2/02 Behandling av trä för att göra det eldfast 
38h-2/03 Behandling av trä för att göra det vattentätt 
38h-3 Utrotning av träskadegörare, t.ex. träsvamp eller hussvamp 
38h-4 Anordningar för impregnering av trä 
38h-5/01 Genomfärgning av trä 
38h-5/02 Betsning av trä 
38h-6/01 Behandling av korkavfall (39a-19/50) 
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38h-6/02 Behandling av vass, halm, kork e.d. 
38h-6/03 Förfaranden för avskalning eller barkning, kemisk del (mekanisk del 38i-1, 38g-1/50) 

38i Barkning; Framställning av faner, träspån, splint eller träull 
38i-1 Mekanisk barkning, t.ex. för papperstillverkning (kemisk 38h-6/03; 55a; avskalning av 

vidjor 38g-1/50) 
38i-2 Skärning av faner 
38i-3 Framställning av splint, tandpetare e.d. (78a-1) 
38i-4 Framställning av träull, hyvelspån eller sågspån 

38k Bearbetning av trä för speciella ändamål eller för framställning av 
speciella föremål 

38k-1 Framställning av takspån av trä 
38k-2/01 Förfaranden eller maskiner för framställning av golvbräder eller andra plattor av trä 

genom att bräder läggs intill varandra och förbinds; Spontmaskiner i förening med 
anordningar för förbindning av spontade bräder till plattor (37b; 37d; 38d) 

38k-2/02 Framställning av hopdymlade plattor 
38k-3/01 Framställning av dymlingar eller kluven ved (hushållsredskap därför 34d) 
38k-3/02 Stansning av trä 
38k-4 Andra förfaranden för träbearbetning 
38k-5 Anordningar eller maskiner för speciella slag av träbearbetning, t.ex. för framställning 

av paketpinnar, knivskaft, spolar, tvättklämmor eller sliprar (ute på linjen 19a), för 
bearbetning av paraplykäppar eller för fabriksmässig framställning av träklackar eller 
skoläster (på kopieringsmaskiner 75a) 

38l Framställning av konstmassor [konstträ] baserade på träfiber eller 
träavfall (byggnadsplattor 37b-3/02; framställning av plattor av 
pappersmassa, t.ex. härdade plattor, mekanisk del 54e-1; kemisk del 
39b, 55c; massor för byggnadsändamål med oorganiska bindemedel 
och asfalt 80b; massor med organiska bindemedel 39a, 39b) [52-62] 

38l (Ingen gruppindelning) [52-62] 
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