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45 Jordbruk; Skogsbruk; Trädgårdsodling; Fruktodling; 

Mejerihantering; Djurhållning; Jakt, fångst eller utrotning 
av djur [-59] 

45 (IPC: A01) Jordbruk; Skogsbruk; Djurskötsel; Jakt; 
Djurfångst; Fiske [59-] 

 

45a Jordbearbetning [-59] 
45a (IPC: A01B) Jordbearbetning [59-] 
45b Sådd; Gödsling [-59] 
45b (IPC: A01C) Plantering; Sådd; Gödsling [59-] 
45c Skördemaskiner; Skörderedskap [-59] 
45c (IPC: A01D) Skördemaskiner; Skörderedskap [59-] 
45d Vandringar [-59] 
45d (IPC: A01H) Växtförädling; Nya växter [59-] 
45e Bearbetning av skördade lantbruksprodukter [-59] 
45e (IPC: A01F) Bearbetning av skördeprodukter; Höpressar; 

Halmpressar; Anordningar för lagring av skördeprodukter; 
Maskiner för skalning eller sönderdelning av grönsaker eller frukt i 
stor skala [59-] 

45f Trädgårdsskötsel; Odling av grönsaker, frukt, vin eller humle; 
Skogsbruk; Bevattning [-59] 

45f (IPC: A01G) Odling av grönsaker, blommor, frukt, vin eller humle; 
Skogsbruk; Bevattning [59-] 

45g Mejerihantering; Mjölkhushållning [-59] 
45g (IPC: A01J) Mejerihantering; Mjölkhushållning, mekanisk 

del [59-] 
45h Djurhållning; Fiske [-59] 
45h (IPC: A01K) Djurskötsel; Akvarier; Anordningar för transport av 

levande fisk; Fiske [59-] 
45i Hovbeslag [-59] 
45i (IPC: A01L) Hovbeslag [59-] 
45k Bekämpning av skadegörare; Djurfångst; Jaktredskap [-59] 
45k (IPC: A01M) Djurfångst; Djurfällor; Anordningar för att utrota 

skadedjur eller skadlig vegetation [59-] 
45l Konservering av djur eller växter; Kemiska medel för utrotning av 

djur eller växter [-59] 
45l (IPC: A01N) Konservering av djur eller växter; Kemisk 

markbehandling; Utrotning av skadliga djur eller växter på kemisk 
väg [59-] 
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45m (IPC: A23N) Maskiner eller anordningar för behandling av 

skördade frukter eller grönsaker i stor skala, som inte omfattas av 
andra klasser; Anordningar för beredning av djurfoder  [71-] 

 

45a Jordbearbetning [-59] 
Handredskap för jordbearbetning [-59] 

45a-1 Handhackor för jordbearbetning (framställning av plåt 7c-41, valsning 7f-3) [-59] 
45a-2 Handredskap för uppryckning av ogräs (redskap för utrotning av ogräs med hjälp av 

ånga, kemikalier e.d. 45k-4/53) [-59] 
45a-4 Skyfflar eller spadar för jordbearbetning (7c-41; 7f-3; 69-23; schaktspadar 

84d-1/01) [-59] 
45a-5 Andra handredskap för jordbearbetning; Delar för handredskap i allmänhet [-59] 

Plogar [-59] 
45a-6/01 Delar till hästplogar (45a-38; valsning av plogbillar 7f-3) [-59] 
45a-6/50 Transportkärror för plogar [-59] 
45a-7 Hästplogar med främre ram [-59] 
45a-8 Inställningsanordningar för svängplogar [-59] 
45a-9 Anordningar för inställning eller lyftning för hjulplogar i allmänhet [-59] 
45a-10 Anordningar för inställning eller lyftning för hjulplogar enligt Ventzki [-59] 
45a-11 Alvplogar; Djupkulturplogar [-59] 
45a-12 Plogar med roterande bill eller vändskiva [-59] 
45a-13 Växelplogar för en fåra [-59] 
45a-14 Växelplogar för flera fåror [-59] 
45a-15 Plogar med handdrivning eller fotdrivning [-59] 
45a-16 Plogar med gödselspridare, jordkokskrossare, harvar e.d. (45a-39) [-59] 
45a-17 Plogar för upptagande av fåror (45b-8) [-59] 
45a-18 Vinbergsplogar [-59] 
45a-19 Plogar för bortrensning av ogräs; Plogar med anordningar för utrotning av ogräs eller 

skadedjur (45k-4/53; 45a-50) [-59] 
45a-20/01 Enkla dikesplogar med billar [-59] 
45a-20/02 Dikningsredskap med roterande verktyg [-59] 
45a-20/03 Dikningsredskap med grävskopsliknande verktyg [-59] 
45a-20/04 Dräneringsredskap med under markytan framdragna verktyg; Mullvadsplogar [-59] 
45a-20/05 Speciella redskap eller maskiner för uppfordring av underjordiska, för jordbruket 

värdefulla lager, t.ex. märgel [-59] 
45a-20/06 Anordningar för fördelning av underjordiska värdefulla lager på åkrar [-59] 
45a-20/10 Skogsplogar [53-59] 
45a-20/11 Speciella anordningar för skogsplogar, t.ex. stubbavvisare [53-59] 
45a-21 Motorplogar i allmänhet; Motorplogar med billar; Ledade plogar [-59] 
45a-22 Traktorer för redskap eller fordon med hjul, med griporgan försedda kedjor eller kedjor 

eller med drivande griporgan (63c-30 – 63c-32) [-59] 
45a-23 Traktorburna plogar [-59] 
45a-24/01 Plogar kopplade till traktorer e.d. [-59] 
45a-24/02 Anordningar för koppling av plogar eller andra jordbruksredskap, t.ex. sådana med 

stor arbetsbredd, till traktorer [-59] 
45a-25 Motordrivna växelplogar [-59] 
45a-26 Motordrivna linspel för att dra plogen i linan eller utmed linan (vindspel för stubbrytare 

45f-18) [-59] 
45a-27 Småmotorplogar [-59] 
45a-28 Motorplogar med roterande verktyg; Jordfräsar [-59] 
45a-29 Motorplogar med svängande, grävande eller stickande verktyg [-59] 
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45a-30 Maskiner för dragning av plogar med hjälp av linor, t.ex. tvåmaskinssystem [-59] 
45a-31 Ankarvagnar eller ankarskenor för lindragna plogar [-59] 
45a-32 Elektriska plogar; Andra elektriskt drivna jordbearbetningsmaskiner [-59] 
45a-33 Balansväxelplogar för linmaskinssystem [-59] 
45a-34 Tvillingväxelplogar för linmaskinssystem [-59] 
45a-35 Griphjul för motorplogar eller traktorer för jordbruket, t.ex. med ställbara griporgan 

(63d-22/01 – 63d-22/03; 63c-29/01) [-59] 
45a-36 Anordningar för lyftning eller sänkning av jordbearbetningsverktygen vid motorplogar 

eller traktordragna plogar, som sätts igång genom plogföraren men inte utförs med 
hjälp av muskelkraft [-59] 

45a-37 Anordningar för att styra eller hålla motordrivna jordbearbetningsmaskiner i 
plogningsriktningen [-59] 

45a-38 Vid för stora motstånd eftergivande plogbillar, t.ex. med anordningar för att påverka 
eller stoppa motorn [-59] 

45a-39 Kombinerade motordrivna redskap för bearbetning eller beredning av jorden 
(45b-13) [-59] 

45a-40 Drivanordningar, växlar, dammskyddsanordningar e.d. för traktorer eller motordrivna 
redskap för jordbruket [-59] 

Harvar [-59] 
45a-41 Harvar med fast ram [-59] 
45a-42 Länkharvar; Ledharvar [-59] 
45a-43 Roterande harvar; Roterande grubber (45a-28) [-59] 

Andra redskap eller maskiner för jordbearbetning [-59] 
45a-44 Grubber; Kultivatorer [-59] 
45a-45 Krossning av jordkokor (vältar 45a-48); Markbearbetning genom sprängning 

(45f-18) [-59] 
45a-46 Sladdar för åkerbearbetning (19c-10, sönderdelning av gödselkokor 45b-6/20) [-59] 
45a-47 Redskap för samling av stenar [-59] 
45a-48 Vältar för jordbearbetning [-59] 
45a-49/01 Redskap för ängsskötsel; Uppskärning av ängsmark [-59] 
45a-49/30 Skärare för grästorv (skärare for gräsmattskanter 45f-4/05) [-59] 

Rensmaskiner; Hackmaskiner [-59] 
45a-50 Maskiner för bortrensning av ogräs (maskiner för utrotning av ogräs med hjälp av 

ånga, kemikalier e.d. 45k-4/53) [-59] 
45a-51 Hackmaskiner med knivar på svängbara armar eller länkparallellogrammer [-59] 
45a-52 Styranordningar för hackmaskiner, gödselspridare eller radsåningsmaskiner 

(45a-37) [-59] 
45a-53 Hackmaskiner med svängande hackknivar, t.ex. för gallring [-59] 
45a-54 Hackmaskiner med roterande hackknivar, t.ex. för gallring [-59] 

Vattning; Dränering [-59] 
45a-55 Vattning eller dränering av mark för jordbruksändamål (85d-1; dikesplogar eller 

dikesmaskiner 45a-20, i trädgårdar eller drivhus 45f-9/08; vattning över marken, 
anläggningar för konstgjort regn 45f-22 – 45f-25) [-59] 

45a (IPC: A01B) Jordbearbetning [59-] 
45a-1/00 Handredskap (framställning från plåt 7c-41, genom valsning 7f-3) [59-] 
45a-1/02 .  Spadar; Skyfflar [59-] 
45a-1/04 .  .  med tänder [59-] 
45a-1/06 .  Hackor; Handkultivatorer [59-] 
45a-1/08 .  .  med endast ett blad [59-] 
45a-1/10 .  .  med två eller flera blad [59-] 
45a-1/12 .  .  med blad försedda med tänder [59-] 
45a-1/14 .  .  endast försedda med tänder [59-] 
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45a-1/16 .  Redskap för att rycka upp ogräs (anordningar för bekämpande av ogräs med hjälp 

av ånga, kemiska medel, bränning eller elektricitet 45k-21/00) [59-] 
45a-1/18 .  .  Redskap utformade som tänger [59-] 
45a-1/20 .  Kombinationer av olika slags handredskap [59-] 
45a-1/22 .  Anordningar för att fästa blad vid skaft; Utbytbara eller inställbara blad [59-] 

Plogar [59-] 
45a-3/00 Plogar med fasta plogbillar [59-] 
45a-3/02 .  avsedda att dras av människor [59-] 
45a-3/04 .  Anspända plogar [59-] 
45a-3/06 .  .  arbetande i endast en körriktning och som inte på återvägen kan plöja upp en 

närliggande fåra; Tegplogar [59-] 
45a-3/08 .  .  .  utformade som svängplogar [59-] 
45a-3/10 .  .  .  med stödhjul eller stöd [59-] 
45a-3/12 .  .  .  Kärrplogar [59-] 
45a-3/14 .  .  .  Ramplogar [59-] 
45a-3/16 .  .  Växelplogar, dvs. plogar som är avsedda att efter vändning plöja upp en 

närliggande fåra [59-] 
45a-3/18 .  .  .  Vridplogar [59-] 
45a-3/20 .  .  .  Balansplogar [59-] 
45a-3/22 .  .  .  med parallella växelvis användbara plogkroppar [59-] 
45a-3/24 .  Plogar avsedda att dras av traktorer; Bogserade plogar [59-] 
45a-3/26 .  .  utan vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/28 .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/30 .  .  .  Vridplogar [59-] 
45a-3/32 .  .  .  Balansplogar [59-] 
45a-3/34 .  .  .  med parallella växelvis användbara plogkroppar [59-] 
45a-3/36 .  Traktorburna plogar [59-] 
45a-3/38 .  .  utan vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/40 .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/42 .  .  .  Vridplogar [59-] 
45a-3/44 .  .  .  med parallella växelvis användbara plogkroppar [59-] 
45a-3/46 .  Plogar som bärs både av traktorn och av egna hjul [59-] 
45a-3/48 .  Speciella inställningsanordningar för plogskären vid traktorburna eller traktordragna 

plogar avsedda att arbeta på sluttande mark [-71] 
45a-3/50 .  Plogar med egna framdrivningsanordningar [59-] 
45a-3/52 .  .  med tre eller flera hjul eller ändlösa kedjor [59-] 
45a-3/54 .  .  .  utan vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/56 .  .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/58 .  .  med två hjul [59-] 
45a-3/60 .  .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-3/62 .  .  Balansplogar [59-] 
45a-3/64 .  Lindragna plogar [59-] 
45a-3/66 .  .  med på plogen monterade motordrivna linspel [59-] 
45a-3/68 .  .  Draglinesystem med en eller två maskiner [59-] 
45a-3/70 .  .  .  med en maskin för arbete i motlut [59-] 
45a-3/72 .  .  Anordningar för förankring av linor [59-] 
45a-3/74 .  Framdrivning av plogar med hjälp av elektrisk energi [59-] 

45a-5/00 Plogar med roterande odrivna arbetsorgan, t.ex. skivor [59-] 
45a-5/02 .  dragna av djur [59-] 
45a-5/04 .  dragna av traktor [59-] 
45a-5/06 .  .  utan vändningsmöjlighet [59-] 
45a-5/08 .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-5/10 .  helt eller delvis burna av traktorer [59-] 
45a-5/12 .  .  utan vändningsmöjlighet [59-] 
45a-5/14 .  .  med vändningsmöjlighet [59-] 
45a-5/16 .  Skivplogar e.d. med motordrivna skivor [59-] 

45a-7/00 Jordbearbetningsorgan utformade som skivor och användbara endera 
som plogar eller harvar e.d. [59-] 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 5 
Klass 45 2014-01-01 
 
45a-9/00 Plogar med roterande drivna arbetsorgan [59-] 
45a-11/00 Plogar med svängande, grävande eller stickande arbetsorgan [59-] 
45a-13/00 Plogar eller liknande anordningar för speciella ändamål [59-] 
45a-13/02 .  för åstadkommande av fåror, t.ex. med hjälp av symmetriskt anordnade vändskivor; 

Drillplogar; Kupplogar (maskiner för åstadkommande eller övertäckande av hål för 
sådd eller plantering 45b-5/04; dikesgrävningsanordningar i allmänhet 84d-6/01, 
84d-5/00) [59-] 

45a-13/04 .  för arbete i vingårdar, fruktträdgårdar e.d. [59-] 
45a-13/06 .  .  anordningar för att undvika skador på rankorna e.d. [59-] 
45a-13/08 .  för bearbetning av underliggande jordlager; Alvplogar; Djupkulturplogar [59-] 
45a-13/10 .  .  Speciella anordningar för lyftning av undre jordlager [59-] 
45a-13/12 .  .  .  Anordningar för fördelning av underliggande jordlager på ytan [59-] 
45a-13/14 .  Anordningar för bearbetning av jorden i två eller flera skikt [59-] 
45a-13/16 .  Anordningar för att förhindra jorderosion [59-] 

45a-15/00 Delar, arbetsorgan eller detaljer till plogar [59-] 
45a-15/02 .  Plogkroppar; Fästanordningar för plogkroppar [59-] 
45a-15/04 .  .  Plogbillar; Plogskär (valsning av sådana 7f-3) [59-] 
45a-15/06 .  .  .  Utbytbara eller inställbara plogbillar eller plogskär [59-] 
45a-15/08 .  .  Vändskivor [59-] 
45a-15/10 .  .  .  Utbytbara eller inställbara vändskivor [59-] 
45a-15/12 .  Plogåsar; Handtag [59-] 
45a-15/14 .  Stommar; Ramar [59-] 
45a-15/16 .  Skivor; Lager för skivor; Skrapor för rengöring av skivorna [59-] 
45a-15/18 .  Plogristar; Skumristar [59-] 
45a-15/20 .  Speciella inställningsanordningar för plogskären vid traktorburna eller traktordragna 

plogar avsedda att arbeta på sluttande mark [71-] 

45a-17/00 Plogar med tillsatsanordningar, t.ex. för gödsling under jordytan, för 
bearbetning av de undre jordlagren eller för sönderdelning av jordkokor 
(kombinationsanordningar för jordbearbetning 45a-49/02) [59-] 

Harvar [59-] 
45a-19/00 Harvar med fasta arbetsorgan [59-] 
45a-19/02 .  med vid stommen fast eller fjädrande anordnade arbetsorgan [59-] 
45a-19/04 .  .  med en eller flera verktygsramar [59-] 
45a-19/06 .  .  med mekaniskt drivna fram-och-återgående arbetsorgan eller verktygsramar; 

Harvar med oscillerande pinnar [59-] 
45a-19/08 .  med tandformade arbetsorgan fästa vid länkanordningar eller ledanordningar [59-] 
45a-19/10 .  Lyftanordningar; Rensningsanordningar [59-] 

45a-21/00 Harvar med vridbara odrivna arbetsorgan (utformade som kultivatorer med 
mekaniskt drivna, roterande arbetsorgan 45a-33/00) [59-] 

45a-21/02 .  med arbetsorganen utformade som tänder eller pinnar [59-] 
45a-21/04 .  .  monterade på horisontella axlar [59-] 
45a-21/06 .  .  monterade på vertikala axlar [59-] 
45a-21/08 .  med tallriksformade arbetsorgan [59-] 

45a-23/00 Delar, arbetsorgan eller detaljer till harvar [59-] 
45a-23/02 .  Pinnar; Anordningar för fästning av pinnar [59-] 
45a-23/04 .  Ramar; Draganordningar [59-] 
45a-23/06 .  Tallrikar; Lager för tallrikar; Avskrapare för rengöring av tallrikarna [59-] 

45a-25/00 Harvar med speciella tillsatser, t.ex. för att fördela gödningsmedel; 
Harvar för speciella ändamål [59-] 

45a-27/00 Anordningar för att krossa jordkokor [59-] 
45a-29/00 Vältar [59-] 
45a-29/02 .  med slät yta [59-] 
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45a-29/04 .  med oslät yta som t.ex. bildas av vridbart lagrade ringar eller skivor; försedda med 

utsprång eller valkar e.d.; Alvpackare [59-] 
45a-29/06 .  med tillsatsanordningar [59-] 

45a-31/00 Sladdar för bearbetning av åkrar (väghyvlar 19c-10/10, 84d-3/62) [59-] 
45a-33/00 Kultivatorer med drivna roterande arbetsorgan [59-] 
45a-33/02 .  med arbetsorganen fästa på horisontella axlar tvärställda mot arbetsriktningen, t.ex. 

jordfräsar [59-] 
45a-33/04 .  med arbetsorganen fästa på horisontella axlar anordnade parallellt med 

arbetsriktningen [59-] 
45a-33/06 .  med arbetsorganen fästa på vertikala eller brant lutande axlar [59-] 
45a-33/08 .  Detaljer vid arbetsorgan [59-] 
45a-33/10 .  .  Arbetsorganens konstruktion eller utformning [59-] 
45a-33/12 .  .  Anordning eller gruppering [59-] 
45a-33/14 .  .  Förbindande med den roterande axeln [59-] 
45a-33/16 .  med tillsatsanordningar [59-] 

45a-35/00 Kultivatorer; Andra jordbearbetningsmaskiner (45a-37/00, 45a-39/00, 
45a-77/00 ges företräde) [59-] 

45a-35/02 .  med orörliga arbetsorgan [59-] 
45a-35/04 .  .  dragna av djur eller traktorer [59-] 
45a-35/06 .  .  .  med fjädrande arbetsorgan [59-] 
45a-35/08 .  .  .  med stela arbetsorgan [59-] 
45a-35/10 .  .  traktorburna [59-] 
45a-35/12 .  .  .  med fjädrande arbetsorgan [59-] 
45a-35/14 .  .  .  med stela arbetsorgan [59-] 
45a-35/16 .  med roterande odrivna arbetsorgan [59-] 
45a-35/18 .  med både roterande och orörliga arbetsorgan [59-] 
45a-35/20 .  Arbetsorgan; Detaljer [59-] 
45a-35/22 .  .  Oroterande arbetsorgan; Fästanordningar för sådana [59-] 
45a-35/24 .  .  .  Fjädrande arbetsorgan [59-] 
45a-35/26 .  .  .  Stela arbetsorgan [59-] 
45a-35/28 .  .  Roterande arbetsorgan; Fästanordningar för sådana [59-] 
45a-35/30 .  .  Underreden [59-] 
45a-35/32 .  med speciella tillsatsanordningar [59-] 

45a-37/00 Anordningar för uppluckring av genom hjul e.d. sammanpressad jord; 
Spårluckrare [59-] 

45a-39/00 Maskiner eller liknande redskap speciellt avsedda för hackning eller 
bearbetning av jorden kring växande gröda [59-] 

45a-39/02 .  med fasta arbetsorgan [59-] 
45a-39/04 .  .  dragna av djur eller traktorer [59-] 
45a-39/06 .  .  med egna framdrivningsanordningar [59-] 
45a-39/08 .  med roterande arbetsorgan [59-] 
45a-39/10 .  med fram-och-återgående arbetsorgan [59-] 
45a-39/12 .  för speciella ändamål [59-] 
45a-39/14 .  .  för åstadkommande av fåror [59-] 
45a-39/16 .  .  för arbete i vingårdar, fruktträdgårdar e.d. [59-] 
45a-39/18 .  .  för att avlägsna ogräs (maskiner för utrotning av ogräs med ånga, kemiska medel, 

förbränning eller elektricitet 45k-21/00) [59-] 
45a-39/19 .  .  .  med roterande stänger som drivs under jordytan [71-] 
45a-39/20 .  Arbetsorgan; Detaljer [59-] 
45a-39/22 .  .  Arbetsorgan; Fästande av arbetsorgan [59-] 
45a-39/24 .  .  Underreden [59-] 
45a-39/26 .  .  Anordningar för att skydda plantor [59-] 
45a-39/28 .  med speciella tillsatsanordningar [59-] 

45a-41/00 Maskiner för gallring [59-] 
45a-41/02 .  med fram-och-återgående arbetsorgan [59-] 
45a-41/04 .  med roterande arbetsorgan [59-] 
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45a-41/06 .  med elektrisk, t.ex. fotoelektrisk, styrning av gallringen [71-] 

45a-43/00 Stensamlare [59-] 
45a-45/00 Maskiner för bearbetning av ängsmark eller gräsmattor [59-] 
45a-45/02 .  för luftning eller luckring; för rivning av ängsmark; för perforering [59-] 
45a-45/04 .  för skärning av grästorv (gräskantskärare 45f-3/06) [59-] 

45a-47/00 Jordbearbetning med hjälp av en mellan arbetsorganen och jorden 
verkande elektrisk potentialskillnad [59-] 

45a-49/00 Kombinerade maskiner (på maskiner monterade tillsatsanordningar, t.ex. på 
plogar anordnade harvar, se motsvarande grupper) [59-] 

45a-49/02 .  med två eller flera jordbearbetningsanordningar av olika slag [59-] 
45a-49/04 .  Kombinationer av jordbearbetningsredskap med redskap som inte är avsedda för 

jordbearbetning, t.ex. planteringsredskap [59-] 
45a-49/06 .  .  för sådd eller gödning [71-] 

45a-51/00 Körramar på vilka olika jordbearbetningsorgan kan monteras [59-] 
45a-51/02 .  motordrivna [59-] 
45a-51/04 .  dragna av djur eller traktor [59-] 

45a-53/00 Traktorer för användning inom jordbruk (traktorer, allmänt 63c-3 – 63c-5, 
63c-30 – 63c-32) [-71] 

45a-53/02 .  tvåaxliga [-71] 
45a-53/04 .  .  Ramkonstruktioner [-71] 
45a-53/06 .  .  Anordningar för ändring av spårvidden [-71] 
45a-53/08 .  .  Styranordningar [-71] 
45a-53/10 .  .  Anordning av kraftuttag [-71] 
45a-53/12 .  .  Anordningar för förflyttning av tyngdpunkten [-71] 
45a-53/14 .  enaxliga [-71] 
45a-53/16 .  .  försedda med säte [-71] 
45a-53/18 .  .  Anordning av kraftuttag [-71] 

Delar eller tillbehör till jordbruksmaskiner eller jordbruksredskap [59-] 
45a-55/00 Hjul [-71] 
45a-55/02 .  med speciella anordningar för att förhindra slirning eller nedskärning (hjul, allmänt 

63d) [-71] 

45a-57/00 Säten, stöd eller skydd för förare [-71] 
45a-59/00 Anordningar för att förbinda dragdjur eller traktorer med 

jordbearbetningsmaskiner [59-] 
45a-59/02 .  för maskiner dragna av djur [59-] 
45a-59/04 .  för maskiner dragna av traktorer [59-] 
45a-59/042 .  .  med draganordningar vid bakre delen av traktorn [71-] 
45a-59/043 .  .  .  fästa vid tre punkter (45a-59/06 har företräde) [71-] 
45a-59/044 .  .  med draganordningar vid mitten av traktorn [71-] 
45a-59/046 .  .  med draganordningar eller skjutanordningar vid sidan av traktorn [71-] 
45a-59/048 .  .  med draganordningar eller skjutanordningar vid främre delen av traktorn [71-] 
45a-59/06 .  för traktorburna maskiner [59-] 

45a-61/00 Anordningar eller delar till skydd mot överbelastning [59-] 
45a-61/02 .  av kopplingsanordningar mellan traktor och redskap [59-] 
45a-61/04 .  av förbindningar mellan redskap och ram eller hållare [59-] 

45a-63/00 Lyftanordningar för jordbearbetningsredskap [59-] 
45a-63/02 .  monterade på traktorer [59-] 
45a-63/04 .  .  handdrivna, t.ex. med fjädrar eller andra kraftackumulatorer [59-] 
45a-63/06 .  .  mekaniskt drivna av traktorns drivmotor [59-] 
45a-63/08 .  .  drivna genom traktorns förflyttning [59-] 
45a-63/10 .  .  hydrauliskt eller pneumatiskt drivna (servoanordningar, allmänt 60; för 

lyftanordningar 35d-5, 35d-10/05; för lastningsanordningar 81e-84 – 81e-91; för 
planeringsredskap eller schaktningsredskap 84d-1/06, 84d-3/00, 84d-9/00) [59-] 
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45a-63/12 .  .  drivna av elektrisk motor [59-] 
45a-63/14 .  dragna av djur eller traktorer [59-] 
45a-63/16 .  .  med i förhållande till ramen inställbara hjulaxellägen [59-] 
45a-63/18 .  .  .  med koppling mellan vevformade axlar och hjul [59-] 
45a-63/20 .  .  .  med kugghjul eller kuggstänger [59-] 
45a-63/22 .  .  .  hydrauliskt eller pneumatiskt påverkade (servostyranordningar, allmänt 60; för 

lyftanordningar 35d-5, 35d-10/05; för lastningsanordningar 81e-84 – 81e-91; för 
redskap för planering eller schaktning 84d-1/06, 84d-3/00, 84d-9/00) [59-] 

45a-63/24 .  .  Arbetsorgan eller hållare för sådana, inställbara i förhållande till ramen [59-] 
45a-63/26 .  .  .  genom förarens muskelkraft [59-] 
45a-63/28 .  .  .  påverkade genom maskinen eller redskapet [59-] 
45a-63/30 .  .  .  motordrivna med hjälp av mekanisk transmission [59-] 
45a-63/32 .  .  .  hydrauliskt eller pneumatiskt påverkade (servostyranordningar, allmänt 60; för 

lyftanordningar 35d-5, 35d-10/05; lastningsanordningar 81e-84 – 81e-91; för 
planeringsredskap eller schaktningsredskap 84d-1/06, 84d-3/00, 84d-9/00) [59-] 

45a-65/00 Anordningar för inställning eller reglering av läget för arbetsorgan eller 
hjul (förhindrande av överbelastning 45a-61/00) [59-] 

45a-65/02 .  Inställning av arbetsorganen i sidled [59-] 
45a-65/04 .  Inställning av hjulen i sidled [59-] 
45a-65/06 .  Inställning av arbetsorganen i vertikal led (kombinerat med lyftning 45a-63/00); 

Inställning av arbetsdjupet [59-] 
45a-65/08 .  .  Automatisk hydraulisk eller pneumatisk inställning [71-] 

45a-67/00 Anordningar för reglering av traktorns motor i beroende av 
arbetsmotståndet (förhindrande av överbelastning 45a-61/00) [59-] 

45a-69/00 Styranordningar för jordbearbetningsredskap; Anordningar för styrning 
av traktorer eller redskap efter ett visst spår [59-] 

45a-69/02 .  Radmarkeringsanordningar e.d; Tillbehör därför [59-] 
45a-69/04 .  Automatisk traktorstyrning [59-] 
45a-69/06 .  Styrning av redskapen i sidled med hjälp av en speciell person [59-] 
45a-69/08 .  Styrning av redskapen i sidled reglerad av traktorns sidorörelser [59-] 

45a-71/00 Utformning eller anordnande av anordningar för fästning eller 
inställning, av drivanordningar för redskap eller arbetsorgan, eller av 
kraftuttag; Anordningar för att skydda delar för damm e.d.; Anpassning 
av maskinelement för jordbruksändamål [59-] 

45a-71/02 .  Fästanordningar; Inställningsanordningar [59-] 
45a-71/04 .  Lager för roterande delar [59-] 
45a-71/06 .  Kopplingsanordningar mellan kraftuttag och kraftöverföringsaxel eller mellan dem 

och maskinen eller redskapet [59-] 
45a-71/08 .  Anordningar för att skydda mot damm e.d. [59-] 

45a-73/00 Transportanordningar för jordbruksmaskiner eller redskap [59-] 
45a-75/00 Körramar för uppbärande av personer som arbetar på åkrar, t.ex. vid 

gallring av betor [59-] 
45a-77/00 Maskiner för upptagning och behandling av åkerjord (kemisk behandling 

av jorden 45l-7/00) [59-] 
45a-79/00 Förfaranden för jordbearbetning (genom användning av speciella maskiner, 

se grupperna för dessa maskiner) [61-] 
45a-79/02 .  i förening med andra bearbetningsförfaranden inom jordbruk, t.ex. gödsling eller 

plantering [61-] 

45b Sådd; Gödsling [-59] 
Förbehandling av frö eller plantsängar; Handredskap [-59] 

45b-1/01 Förbehandling av frö för sådd (45f-5), t.ex. fröband, fröremsor eller inkrustering 
(inkrusteringslösningar 16; stimuleringsmedel 45l-4/04); Groningsapparater (53g-4; 
6a-10) [-59] 
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45b-1/50 Betning av utsäde (medel 45l-4) [-59] 

45b-2 Anläggningar för stallgödsel eller gödselvatten, t.ex. gödselstäder eller 
gödselvattensbrunnar [-59] 

45b-3 Anordningar för handsådd eller handgödsling [-59] 
45b-4 Plogar med anordningar för sådd eller gödsling (45b-25) utom 45a-16 [-59] 
45b-5 Spridningsanordningar, fat, vagnar eller myllare för gödselvatten (19b-4; anläggningar 

för gödselvattning 45f-22 – 45f-25) [-59] 
45b-6/01 Spridare för stallgödsel [-59] 
45b-6/10 Lastare för stallgödsel (hängbanor 19a-23; lastningsanordningar i allmänhet 81e, 

35b) [-59] 
45b-6/20 Fördelare för stallgödsel; Gödselgrepar (45c-2); Sönderdelning av gödselkokor 

(45a-42, 45a-46) [-59] 
45b-7 Handredskap för framställning eller täckning av plantfåror eller planthål (redskap för 

omplantering 45f-20) [-59] 
45b-8 Maskiner för framställning eller täckning av fåror för sådd eller gödsling (45a-17) [-59] 
45b-9 Maskiner för framställning eller täckning av planthål (45a-17) [-59] 

Såmaskiner [-59] 
45b-10 Förfaranden för sådd; Bredsåmaskiner eller radsåmaskiner i allmänhet 

(styranordningar 45a-52) [-59] 
45b-11 Enkornssåmaskiner, t.ex. med suganordningar [-59] 
45b-12 Kombinerade såmaskiner och gödselspridare [-59] 
45b-13 Motordrivna såmaskiner eller gödselspridare (45a-39; påhängsanordningar för 

traktordrivning 45a-24) [-59] 
45b-14 Organ för nedledning eller nedplöjning av utsäde [-59] 
45b-15 Inställningsanordningar för sålådan [-59] 
45b-16 Såmaskiner med räfflade hjul; Omkopplare för övermatning och undermatning [-59] 
45b-17 Såmaskiner med skedhjul [-59] 
45b-18 Såmaskiner med cellhjul [-59] 
45b-19 Såmaskiner med spridningsorgan som inte omfattas av 45b-34, t.ex. borstar, reidska 

skivor, snäckor eller slider [-59] 
45b-20 Gruppsåmaskiner i allmänhet som inte omfattas av 45b-11 – 45b-19 [-59] 

Maskiner för sättning av potatis [-59] 
45b-21 Maskiner för sättning av potatis i allmänhet [-59] 
45b-22 Maskiner för sättning av potatis med skopelevatorer eller cellhjul [-59] 
45b-23 Maskiner för sättning av potatis med stiftorgan eller klämorgan [-59] 
45b-24 Maskiner för sättning av potatis med andra utmatningsorgan, t.ex. klaffar, snäckor, 

vågräta eller vridbara skivor [-59] 
45b-25 Maskiner för sättning av potatis anordnade på plogar (45b-4) [-59] 

Maskiner för omplantering [-59] 
45b-26/01 Maskiner för plantering av plantor (trädgårdsplantering, handredskap 45f-20) [-59] 
45b-26/10 Maskiner för sänkning, förskjutning, tilltryckning e.d. av stående plantor [-59] 
45b-26/50 Maskiner för plantering av sockerrör e.d. [-59] 

Gödselspridare (19b-5) [-59] 
45b-27 Gödselspridning eller gödselspridare i allmänhet (45b-12, 45b-13); Spridning med 

hjälp av tryckluft (gödslingsförfaranden 45l-2; styranordningar 45a-52) [-59] 
45b-28 Gödselspridare med enkla utmatningsspringor [-59] 
45b-29 Gödselspridare med utmatningsorgan i springan [-59] 
45b-30 Gödselspridare med fram-och-återgående utmatningsorgan [-59] 
45b-31 Gödselspridare med rörliga förrådsbehållaredelar [-59] 
45b-32 Gödselspridare vid vilka gödseln förs ut ur förrådsbehållaren, t.ex. med hjälp av 

valsar [-59] 
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45b-33/01 Gödselspridare, vid vilka gödseln skjuts ut ur förrådsbehållaren [-59] 
45b-33/10 Gödselspridare med kedjeutmatning [-59] 
45b-34 Gödselspridare eller såmaskiner med slunghjul (45b-3) [-59] 

45b (IPC: A01C) Plantering; Sådd; Gödsling [59-] 
45b-1/00 Apparater eller förfaranden för utprovning eller behandling av fröer, 

rotknölar e.d. före sådden eller planteringen (kemiska preparat därför 
45l-21/00 – 45l-21/04) [59-] 

45b-1/02 .  Groningsapparater (kärl för maltframställning 6a-10) [59-] 
45b-1/04 .  Fästande av frön på bärare, t.ex. band eller snören [59-] 
45b-1/06 .  Inkrustering eller förbehandling av frön (inkrusteringslösningar med tillsats av 

gödningsmedel 16; stimuleringsmedel 45l-21/02) [59-] 
45b-1/08 .  Betning av utsäde (betningsmedel 45l-21/00, 45l-21/04) [59-] 

45b-3/00 Behandling av stallgödsel; Spridning av gödsel (gödselgrepar 
45c-9/00) [59-] 

45b-3/02 .  Gödselstäder, t.ex. gödselvattencisterner; Anordningar för att snabbare 
åstadkomma brunnen gödsel [59-] 

45b-3/04 .  Anordningar för lastning av stallgödsel (lastning i allmänhet 81e; hängbanor 19a-23, 
19a-25/00; gripanordningar, allmänt 35b-6) [59-] 

45b-3/06 .  Stallgödselspridare [59-] 

45b-5/00 Upptagning eller igenfyllning av fåror eller hål för sådd [59-] 
45b-5/02 .  Handredskap för upptagning av hål för sådd, plantering eller gödsling (anordningar 

för omplantering av träd 45f-23/02) [59-] 
45b-5/04 .  Maskiner för upptagning eller igenfyllning av hål för sådd eller plantering (drillplogar 

eller kupplogar 45a-13/02) [59-] 
45b-5/06 .  Maskiner för att framställa eller utjämna fåror eller åsar för sådd eller plantering [59-] 
45b-5/08 .  Maskiner för både gödsling och sådd eller plantering [59-] 

45b-7/00 Sådd (med motordrivna fördelningsorgan 45b-19/00; anordningar för att styra 
såningsmaskiner efter ett visst spår 45a-69/00) [59-] 

45b-7/02 .  Anordningar för handsådd [59-] 
45b-7/04 .  Enkornssåmaskiner med eller utan suganordningar [59-] 
45b-7/06 .  Såmaskiner kombinerade med gödselspridare (jordbearbetningsmaskiner i 

förbindelse med maskiner av andra slag, t.ex. planteringsmaskiner 45a-49/04) [59-] 
45b-7/08 .  Bredsåmaskiner; Radsåmaskiner [59-] 
45b-7/10 .  .  Anordningar för inställning av sålådan [59-] 
45b-7/12 .  .  Såmaskiner med matarhjul [59-] 
45b-7/14 .  .  .  Såmaskiner med skedhjul eller cellhjul [59-] 
45b-7/16 .  .  Såmaskiner med andra utmatningsanordningar, t.ex. borstar, skivor, snäckor eller 

slider (med ändlösa kedjor 45b-15/18) [59-] 
45b-7/18 .  Såmaskiner för sådd i grupper [59-] 
45b-7/20 .  Delar till såmaskiner för ledning eller avläggning av utsädet [59-] 

45b-9/00 Maskiner för sättning av potatis (i kombination med 
jordbearbetningsanordningar 45a-49/04) [59-] 

45b-9/02 .  med transportband [59-] 
45b-9/04 .  med skophjul [59-] 
45b-9/06 .  med stiftanordningar eller klämanordningar [59-] 
45b-9/08 .  med andra matningsanordningar, t.ex. klaffar, snäckor eller vågräta vridskivor [59-] 

45b-11/00 Planteringsmaskiner (anordningar för omplantering av träd 45f-23/02) [59-] 
45b-11/02 .  för plantor, växtskott e.d. [59-] 
45b-11/04 .  för omsättning i djupare jord; för omplantering av växter [59-] 

45b-13/00 Maskiner eller redskap för tilltryckning av jorden omkring växter [59-] 
45b-15/00 Gödselspridare (med motordrivna spridarorgan 45b-19/00; i förbindelse med 

såmaskiner 45b-7/06) [59-] 
45b-15/02 .  Handredskap [59-] 
45b-15/04 .  med bläster [59-] 
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45b-15/06 .  med fördelarslitsar [59-] 
45b-15/08 .  .  med slider eller omrörare i slitsarna [59-] 
45b-15/10 .  .  .  med fram-och-återrörliga slider [59-] 
45b-15/12 .  med rörliga låddelar [59-] 
45b-15/14 .  med lyftning av gödseln ut ur lådan [59-] 
45b-15/16 .  med anordningar för att skjuta gödseln ut ur lådan, t.ex. med hjälp av valsar [59-] 
45b-15/18 .  med ändlösa kedjor [59-] 

45b-17/00 Gödselspridare eller såmaskiner med centrifugalspridning [59-] 
45b-19/00 Gödselspridare eller såmaskiner med motordrivna spridarorgan [59-] 
45b-21/00 Förfaranden vid gödsling (kemisk jordbehandling 45l-7/00) [59-] 
45b-23/00 Anordningar för fördelning av gödselvatten eller andra flytande 

gödningsmedel, t.ex. transportbehållare, strilvagnar (bevattning eller 
besprutning i allmänhet 45f-25/00) [59-] 

45b-23/02 .  Anordningar för att införa vätska i jorden [59-] 
45b-23/04 .  Bestänkning under tryck; Utsprutning av slam; Bevattningssystem för fördelning av 

flytande gödningsmedel [59-] 

45c Skördemaskiner; Skörderedskap [-59] 
Handredskap [-59] 
Skörderäfsor [-59] 

45c-1/01 med pinnar fast förbundna med räfshuvudet [-59] 
45c-1/02 med ställbart räfshuvud [-59] 
45c-1/03 med på speciellt sätt utformade eller fästa pinnar [-59] 
45c-1/04 med utbytbara pinnar [-59] 
45c-1/05 kombinerade med avstrykare, gripanordningar, uppsamlingsanordningar, grepar eller 

andra verktyg [-59] 

Grepar, t ex. högafflar eller halmgafflar (gödselgrepar 45b-6/20) [-59] 
45c-2/01 med klor fast förbundna med skafthållaren [-59] 
45c-2/02 med utbytbara klor [-59] 
45c-2/03 kombinerade med avstrykare, griporgan eller andra verktyg [-59] 
45c-2/04 Handtag; Andra detaljer [-59] 

Liar; Skäror; Skördeknivar (tillverkning 7c-42; 7f-5) [-59] 
45c-3/01 med enkel fästning av bladet med hjälp av skruvbultar, ringar e.d. [-59] 
45c-3/02 med fästning med hjälp av excenterhävstång [-59] 
45c-3/03 med i flera riktningar ställbart blad [-59] 
45c-3/04 Handtag; Mejbågar; Skyddsanordningar; Andra tillbehör [-59] 
45c-3/10 Skäror [-59] 
45c-3/20 Skördeknivar [-59] 

Slaganordningar eller tryckanordningar för vässning av liar, skäror e.d. [-59] 
45c-4/01 med slagverktyg [-59] 
45c-4/02 med tryckkäftar [-59] 
45c-4/03 med tryckvalsar eller tryckskivor [-59] 
45c-4/04 Detaljer, t.ex. städ; Anordningar för lieföring eller utan automatisk frammatning [-59] 
45c-4/10 Behållare för brynstenar (slipredskap 67c-4) [-59] 

Handredskap [-59] 
45c-5/01 för upptagning av betor, potatis eller andra rotfrukter [-59] 
45c-5/02 för transport av rotfrukter, t.ex. potatisspadar [-59] 
45c-5/03 för avblastning av rotfrukter [-59] 
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Potatisupptagningsmaskiner [-59] 
45c-6 Potatisupptagningsplogar [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med billar och anslutande galler utan 
transportanordningar [-59] 

45c-7/01 med fasta galler [-59] 
45c-7/02 med rörliga galler [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med galler och transportanordningar [-59] 
45c-8 över gallren [-59] 
45c-9 under gallren [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med såll eller söndersmulningsanordningar [-59] 
45c-10/01 med valsgaller eller skivgaller [-59] 
45c-10/02 med skakgaller [-59] 
45c-10/03 med ovanifrån på potatisdrillen verkande söndersmulningsanordningar [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med till billarna anslutande bandtransportörer 
eller kedjetransportörer [-59] 

45c-11/01 med släta transportband, band med listmedbringare eller pinnmedbringare [-59] 
45c-11/02 med sållband eller ändlösa kedjesåll [-59] 
45c-11/03 med skopelevatorer [-59] 
45c-11/04 med flera över varandra eller i varandra liggande transportband [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner [-59] 
45c-12/01 med sikttrummor utan transportskruvar [-59] 
45c-12/02 med sikttrummor med transportskruvar eller delar av transportskruvar [-59] 
45c-12/03 med flera samverkande sikttrummor [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med roterande kastanordningar liggande i ett 
plan vinkelrätt mot körriktningen [-59] 

45c-13/01 med kasthjul eller kasttrummor [-59] 
45c-13/02 med kastgafflar anordnade på ändlösa kedjor [-59] 
45c-13/03 Anordningar för uppfångning eller avläggning av potatisen [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med i ungefär vågrått plan roterande 
kastanordningar [-59] 

45c-14/01 med ett sikthjul [-59] 
45c-14/02 med flera i vinkel mot varandra liggande sikthjul eller skivhjul [-59] 
45c-14/03 med på ändlösa kedjor anordnade pinnar bildande en sikt [-59] 

45c-15 Potatisupptagningsmaskiner med kasthjul eller kasttrummor som roterar kring en tvärs 
mot körriktningen liggande horisontell axel [-59] 

Potatisupptagningsmaskiner med speciella grävanordningar [-59] 
45c-16/01 med upp och ned drivna grävverktyg [-59] 
45c-16/02 med roterande grävverktyg eller gripverktyg; Upplockningsmaskiner [-59] 
45c-16/20 Speciella potatisupptagningsmaskiner, t.ex. kombinerade med radsåningsmaskiner, 

planteringsmaskiner, hövändare e.d. [-59] 

45c-17/01 Anordningar för avlägsnande av blast eller sten [-59] 
45c-17/02 Uppsamlingsanordningar, t.ex. i förbindelse med vågar [-59] 
45c-17/03 Speciella siktanordningar eller rensningsanordningar [-59] 
45c-17/04 Drivanordningar, t.ex. med hjälp av motor; Anordningar för urkoppling, höjning eller 

sänkning av arbetsverktygen [-59] 
45c-17/10 Andra detaljer [-59] 
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Skördemaskiner för betor eller andra rotfrukter [-59] 
Betupptagningsmaskiner [-59] 

45c-18/01 med fasta upptagningsorgan [-59] 
45c-18/02 med drivna eller roterande upptagningsorgan [-59] 
45c-18/03 Uppsamlingsanordningar; Avläggningsanordningar; Andra detaljer [-59] 
45c-18/50 Skördemaskiner för jordnötter, lök, cikoria e.d. [-59] 

Blastavskärningsmaskiner [-59] 
45c-19/01 för alltjämt i jorden fastsittande betor [-59] 
45c-19/02 för redan upplyfta betor [-59] 
45c-19/03 Uppsamlingsanordningar eller avläggningsanordningar för blasten; 

Skyddsanordningar mot skador på blasten; Andra detaljer [-59] 

Skördemaskiner för stråväxter [-59] 
Slåttermaskiner utan avläggningsanordningar med fram-och-återgående 
knivar [-59] 

45c-20/01 Slåttermaskiner för gräs [-59] 
45c-20/02 Drivanordningar för knivar vid grässlåttermaskiner, t.ex. vevskivor, kamskivor eller 

svänghävstänger [-59] 
45c-20/03 Lyftanordningar för skärapparaten med hjälp av handkraft eller med hjälp av 

kraftöverföring från körhjulen [-59] 
45c-20/04 Anordningar för inställning av skärapparaten [-59] 
45c-20/05 Anordningar för urkoppling av knivdrivanordningen vid lyftning av skärapparaten [-59] 
45c-20/06 Höger- och vänsterskärande slåttermaskiner [-59] 
45c-20/07 Slåttermaskiner med skärapparaten mitt framför drivanordningen (45c-26/30) [-59] 
45c-20/10 Andra slåttermaskiner, t.ex. kombinerade med höräfsor, hövändare, höspridare, 

plogar, harvar eller andra lantbruksmaskiner [-59] 

Slåttermaskiner med avläggningsanordningar [-59] 
45c-21/01 Slåttermaskiner för skörd av säd [-59] 
45c-21/02 Slåttermaskiner för skörd av säd med vippbara uppsamlingstråg [-59] 
45c-21/03 Avläggningsanordningar för upprättstående strån (45c-24/05; 45c-29/03) [-59] 
45c-21/04 Avläggningsanordningar med räfsor roterande kring en upprätt axel [-59] 
45c-21/05 Avläggningsanordningar med haspel [-59] 
45c-21/06 Förställbara hasplar [-59] 
45c-21/07 Bandhasplar [-59] 
45c-21/08 Svängande hasplar; Avläggningsanordningar med gafflar [-59] 
45c-21/09 Blåshasplar [-59] 
45c-21/10 Utläggningsanordningar för skördegarn (45c-29/10) [-59] 

Skärapparater för slåttermaskiner [-59] 
45c-22/01 Skärapparater med fram-och-återgående knivar [-59] 
45c-22/02 Knivar; Motknivar [-59] 
45c-22/03 Knivstyranordningar [-59] 
45c-22/04 Knivtillhållare [-59] 
45c-22/05 Fingrar [-59] 
45c-22/06 Fingerbalkar [-59] 
45c-22/10 Skärapparater med horisontalt kretsande knivar [-59] 
45c-22/11 Skruvformiga roterande knivar (knivtrummor för gräsklippare 45c-25) [-59] 
45c-22/12 Svängande knivar [-59] 
45c-22/13 Bandknivar; Kedjeknivar [-59] 
45c-22/14 Andra skärapparater [-59] 

45c-23/01 Axlyftare [-59] 
45c-23/02 Stavlyftare för liggsäd; Drivmekanismer för stavlyftare [-59] 
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45c-23/03 Axlyftare anordnade framför hjulen [-59] 
45c-23/10 Stråskiljare [-59] 
45c-23/20 Djurskyddsanordningar [-59] 

Till slåttermaskiner för sädesskörd omvandlingsbara grässlåttermaskiner [-59] 
45c-24/01 Grässlåttermaskiner med påsättbara anordningar för avläggning av säd, tillsatsplåtar 

eller avläggareräfsor [-59] 
45c-24/02 Avläggare i form av duktransportörer [-59] 
45c-24/03 Avläggare i form av svängbara bord [-59] 
45c-24/04 Avläggare i form av vippbara galler [-59] 
45c-24/05 Avläggningsanordningar för upprättstående strån (45c-21/03, 45c-29/03) [-59] 

Gräsklippare [-59] 
45c-25/01 med knivtrummor [-59] 
45c-25/02 med fram-och-återgående skärorgan (45c-22/01 – 45c-22/06 ) [-59] 
45c-25/03 med handdrivna skärapparater (grässaxar, häcksaxar 45f-4/02, 45f-4/05) [-59] 
45c-25/04 med andra skärapparater, t.ex. med flera skärapparater eller skärapparater utan 

fingrar [-59] 
45c-25/05 Gräsklippare för gräsmattkanter (kantskärare för gräsmattor 45f-4/05) [-59] 
45c-25/06 Anordningar för tillföring av strån [-59] 
45c-25/07 Avläggningsanordningar (45c-21; 45c-24; sopmaskiner för gräsmattor 45f-4/05) [-59] 
45c-25/08 Detaljer vid gräsklippare [-59] 

Motordrivna slåttermaskiner [-59] 
45c-26/01 med handstyrning [-59] 
45c-26/05 Motordrivna gräsklippningsmaskiner med roterande knivtrummor [-59] 
45c-26/10 Motordrivna grässlåttermaskiner med på sidan belägna skärapparater [-59] 
45c-26/15 Motordrivna slåttermaskiner för sädesskörd med på sidan belägna skärapparater [-59] 
45c-26/20 Motordrivna självbindare med inbyggda motorer [-59] 
45c-26/30 Motordrivna slåttermaskiner med skärapparaten mitt framför drivanordningen, t.ex. 

med bindverk (motordrivna skördetröskor 45c-28) [-59] 
45c-26/40 Motordrivanordningar för skärapparater; Anordningar för urkoppling vid stötande mot 

hinder [-59] 
45c-26/41 Elektriska drivanordningar för roterande knivar [-59] 
45c-26/42 Elektriska drivanordningar för fram-och-återgående knivar [-59] 
45c-26/50 Tillsatsslåttermaskiner för traktorer [-59] 
45c-26/60 Traktordragna slåttermaskiner, t.ex. uttagsaxeldrivning [-59] 
45c-26/65 Draganordningar för efter varandra anordnade slåttermaskiner eller gräsklippare [-59] 

45c-27/01 Axavskärare [-59] 
45c-27/10 Skördemaskiner med fasta knivar; Stjälkavskärare [-59] 
45c-27/20 Skördemaskiner för gräsfrö [-59] 
45c-27/30 Skördemaskiner för lin, t.ex. linuppryckningsmaskiner [-59] 
45c-27/40 Vassavskärare; Skördemaskiner för vass [-59] 
45c-27/50 Skördemaskiner för sockerrör [-59] 
45c-27/60 Skördemaskiner för majs [-59] 
45c-27/71 Skördemaskiner för bomull med bläster [-59] 
45c-27/72 Skördemaskiner för bomull med griporgan [-59] 
45c-27/80 Andra skördemaskiner, t.ex. för ris, tobak, kaffe, te, bönor eller ärter [-59] 

Skördetröskor (tröskverk 45e-2 – 45e-11) [-59] 
45c-28/01 i allmänhet [-59] 
45c-28/05 för tröskning av stående strån [-59] 
45c-28/10 med axavskärare (45c-27/01) [-59] 
45c-28/20 med inbyggda motorer [-59] 
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45c-28/30 för traktordrivning [-59] 
45c-28/50 Detaljer [-59] 
45c-28/80 Skördetröskor med strängupptagare [-59] 

Självbindare [-59] 
45c-29/01 med trådbindning eller garnbindning [-59] 
45c-29/02 Lågbindare [-59] 
45c-29/03 med förande av stråna i upprättstående läge (45c-21/03; 45c-24/05) [-59] 
45c-29/10 Formare för kärvband av halm (45c-21/10) [-59] 
45c-29/20 Kärvhållare; Kärvsamlare [-59] 
45c-29/30 Kärvuppställare; Skylsättare (45c-37/20) [-59] 
45c-29/40 Självbindare, t.ex. som tillsatsapparater för slåttermaskiner (höbindare 45c-37/10) [-59] 
45c-30 Knytapparater; Utväxlingsanordningar [-59] 
45c-31 Bindverk; Packare; Nålar [-59] 
45c-32/01 Transportanordningar för självbindare (81e) [-59] 
45c-32/02 Duktransportörer [-59] 
45c-32/04 Kedjetransportörer [-59] 
45c-32/10 Slåtterlastare (45c-37) [-59] 

45c-33/01 Spillsädessamlare för slåttermaskiner [-59] 
45c-33/02 Underreden; Ramar; Anordningar för inställning av ramen (inställning av 

skärapparaten 45c-20/03); Plattformar [-59] 
45c-33/03 Kärvräknare [-59] 
45c-33/04 Slipanordningar (67a) [-59] 
45c-33/05 Utväxlingsanordningar (45c-20/02; 47h) [-59] 
45c-33/06 Kopplingar (47c); Bromsar (47c-17; 63a-45 – 63a-54) [-59] 
45c-33/07 Smörjanordningar (47e) [-59] 
45c-33/08 Hjul; Smutsavskrapare för hjul (63d; axlyftare framför hjulen 45c-23) [-59] 
45c-33/10 Vevstakslås; Vevstaksförbindningar [-59] 
45c-33/11 Vevtappslager för vevstakar [-59] 
45c-33/20 Detaljer som inte omfattas av 45c-33/01 – 45c-33/11, t.ex. regnskydd, vindskydd eller 

verktyg för utdragning av kniven [-59] 

Anspänningsanordningar [-59] 
45c-34/01 Förställ, t.ex. med axeltappsvridning (63c) [-59] 
45c-34/02 Draganordningar [-59] 
45c-34/03 Tistelstänger (63a-19 – 63a-24) [-59] 
45c-34/04 Stöd eller hjul för tistelstänger [-59] 
45c-34/05 Anordningar för att hindra dragning åt sidan [-59] 
45c-34/06 Förställ för slåttermaskiner [-59] 
45c-34/07 Förställ för gräsklippningsmaskiner [-59] 

Redskap för höbärgning [-59] 
45c-35/01 Hästräfsor, t.ex. handavläggande eller självavläggande [-59] 
45c-35/05 Hjulräfsor (45c-1) [-59] 
45c-35/06 Skjuträfsor; Släpräfsor; Motorsläpräfsor [-59] 
45c-35/10 Strängtrumräfsor [-59] 
45c-36/01 Trumhövändare; Hövändare som lägger höet i strängar [-59] 
45c-36/02 Excenterstyrningar för trumhövändare [-59] 
45c-36/10 Gaffelhövändare [-59] 
45c-36/20 Hövändare med räfstrummor; Kombinerade maskiner [-59] 
45c-36/30 Andra hövändare eller höspridare (45c-20/10) [-59] 

Hölastare [-59] 
45c-37/01 med räfsor, t.ex. skjuträfsor [-59] 
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45c-37/02 utan räfsor [-59] 
45c-37/03 med svängande räfsor eller gafflar [-59] 
45c-37/04 med strängräfsor [-59] 
45c-37/05 med bläster (81e-65) [-59] 
45c-37/06 med balpressar [-59] 
45c-37/07 Andra hölastare [-59] 
45c-37/10 Höuppsamlare med bindverk (45c-29/40) [-59] 
45c-37/20 Anordningar för volmning av hö (skylsättare 45c-29/30) [-59] 
45c-37/30 Lastare för kärvar eller hövolmar [-59] 

45c (IPC: A01D) Skördemaskiner; Skörderedskap [59-] 
Handredskap [59-] 
45c-1/00 Skärverktyg för skörd (valsning av liar, skäror eller knivar 7f-5) [59-] 
45c-1/02 .  Liar (framställning av plåt 7c-42) [59-] 
45c-1/04 .  Skäror (framställning av plåt 7c-42) [59-] 
45c-1/06 .  Knivar (framställning av plåt 7c-41) [59-] 
45c-1/08 .  Fästanordningar för bladet [59-] 
45c-1/10 .  .  med excenterhävarm [59-] 
45c-1/12 .  .  med i olika riktningar inställbara blad [59-] 
45c-1/14 .  Tillbehör, t.ex. handtag, mejbågar eller säkerhetsanordningar [59-] 

45c-3/00 Icke-slipande skärpningsanordningar för liar, skäror e.d. [59-] 
45c-3/02 .  med slagverktyg [59-] 
45c-3/04 .  med tryckkäftar [59-] 
45c-3/06 .  med tryckvalsar eller tryckskivor [59-] 
45c-3/08 .  Detaljer, t.ex. städ för liar eller lieföringsanordningar [59-] 

45c-5/00 Behållare för brynstenar för arbete på fältet (brynstenar eller andra 
brynanordningar 67c-4) [59-] 

45c-7/00 Räfsor [59-] 
45c-7/02 .  med fasta med räfsbalken förbundna pinnar [59-] 
45c-7/04 .  med inställbar räfsbalk [59-] 
45c-7/06 .  med på speciellt sätt utformade eller fästa pinnar [59-] 
45c-7/08 .  med utbytbara pinnar [59-] 
45c-7/10 .  förbundna med avstrykare, gripare e.d. [59-] 

45c-9/00 Gafflar [59-] 
45c-9/02 .  med vid fästet fast monterade klor [59-] 
45c-9/04 .  med utbytbara klor [59-] 
45c-9/06 .  försedda med avstrykare, gripare e.d. [59-] 
45c-9/08 .  Detaljer, t.ex. handtag [59-71] 

45c-11/00 Andra handredskap [59-] 
45c-11/02 .  för upptagning eller skörd av betor, potatis eller andra rotfrukter [59-] 
45c-11/04 .  för behandling eller lagring av rotfrukter, t.ex. potatisskyfflar eller gaffelliknande 

skyfflar [59-] 
45c-11/06 .  kombinerade redskap, t.ex. gafflar med räfsor [59-] 

Maskiner för skörd av rotfrukter [59-] 
45c-13/00 Upptagare, t.ex. potatisupptagningsplogar [59-] 
45c-15/00 Upptagare med galler men utan transportanordningar [59-] 
45c-15/02 .  med stillastående galler [59-] 
45c-15/04 .  med rörliga galler [59-] 

45c-17/00 Upptagare med galler och transportanordningar [59-] 
45c-17/02 .  med ovanför gallren anordnade transportörer [59-] 
45c-17/04 .  med under gallren anordnade transportörer [59-] 
45c-17/06 .  med valssåll eller skivsåll [59-] 
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45c-17/08 .  med skaksåll [59-] 
45c-17/10 .  med släta transportband; med pinnförsedda eller listförsedda transportband [59-] 
45c-17/12 .  med skoptransportörer [59-] 
45c-17/14 .  med sålltrummor [59-] 
45c-17/16 .  .  med transportsnäckor [59-] 
45c-17/18 .  .  utan transportsnäckor [59-] 
45c-17/20 .  .  med flera samverkande sålltrummor [59-] 
45c-17/22 .  med flera samverkande sållband [59-] 

45c-19/00 Upptagare med roterande hjul, kasttrummor eller sållhjul [59-] 
45c-19/02 .  med arbetsorgan som vrider sig kring en horisontell mot körriktningen tvärställd 

axel [59-] 
45c-19/04 .  med arbetsorgan som vrider sig kring en horisontell parallellt med körriktningen 

anordnad axel [59-] 
45c-19/06 .  .  med kasthjul eller kasttrummor [59-] 
45c-19/08 .  .  med på kedjetransportörer anordnade kastorgan [59-] 
45c-19/10 .  med uppfångningsskärmar; Anordningar för avläggning av rotfrukterna [59-] 
45c-19/12 .  med arbetsorgan monterade på en i huvudsak lodrät axel [59-] 
45c-19/14 .  .  med ett sållhjul [59-] 
45c-19/16 .  .  med flera sållhjul [59-] 
45c-19/18 .  .  med såll bildade av på en ändlös kedja anordnade pinnar [59-] 

45c-21/00 Potatisupptagare med grävanordningar [59-] 
45c-21/02 .  med upp- och nedåtgående grävorgan [59-] 
45c-21/04 .  med roterande grävorgan [59-] 

45c-23/00 Maskiner för blastning [59-] 
45c-23/02 .  innan rotfrukten tas upp [59-] 
45c-23/04 .  sedan rotfrukten tagits upp [59-] 
45c-23/06 .  med anordningar för uppsamling eller avläggning av blasten; Anordningar för skydd 

av blasten mot skador [59-] 

45c-25/00 Upptagare för betor eller liknande produkter [59-] 
45c-25/02 .  med fasta arbetsorgan [59-] 
45c-25/04 .  med rörliga, t.ex. roterande, arbetsorgan [59-] 

45c-27/00 Maskiner med anordningar för både blastning och upptagning [59-] 
45c-27/02 .  med fasta arbetsorgan [59-] 
45c-27/04 .  med rörliga, t.ex. roterande, arbetsorgan [59-] 

45c-29/00 Skörderedskap för jordnötter [59-] 
45c-31/00 Andra med upptagningsanordningar försedda skördemaskiner [59-] 
45c-31/02 .  kombinerade med andra lantbruksmaskiner, t.ex. med såmaskiner, 

planteringsmaskiner eller höskördemaskiner [59-] 

45c-33/00 Tillbehör till rotfruktsupptagare [59-] 
45c-33/02 .  Anordningar för avskiljande av blast [59-] 
45c-33/04 .  Anordningar för avlägsnande av stenar [59-] 
45c-33/06 .  Blastskärare; Blastkrossar [59-] 
45c-33/08 .  Speciella anordningar för sortering eller rensning [59-] 
45c-33/10 .  Uppsamlingsanordningar, t.ex. med våganordningar [59-] 
45c-33/12 .  Drivanordningar med eller utan motor [59-] 
45c-33/14 .  Anordningar för att höja eller sänka arbetsorganen [59-] 

Skördemaskiner för stråväxter e.d. [59-] 
45c-35/00 Slåttermaskiner (gräsklippare 45c-53/00 – 45c-53/14) [59-] 
45c-35/02 .  med fram-och-återgående knivar [59-] 
45c-35/04 .  .  dragna av dragdjur eller traktorer [59-] 
45c-35/06 .  .  .  med skärapparaten monterad framtill [59-] 
45c-35/08 .  .  .  med skärapparaten monterad på sidan [59-] 
45c-35/10 .  .  .  dragna av traktor och drivna från denna över en kraftuttagsaxel [59-] 
45c-35/12 .  .  Till traktor anslutna skärapparater; Självgående slåttermaskiner [59-] 
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45c-35/14 .  .  .  med skärapparaten monterad framtill [59-] 
45c-35/16 .  .  .  med skärapparaten monterad på sidan [59-] 
45c-35/18 .  .  .  med skärapparaten monterad baktill [59-] 
45c-35/20 .  .  för framförda, motordrivna slåttermaskiner [59-] 
45c-35/22 .  .  .  anordningar för avläggning eller uppsamling, t.ex. för gräs [59-] 
45c-35/24 .  med motordrivna roterande knivtrummor [59-] 
45c-35/26 .  med motordrivna i horisontalplanet roterande knivar [59-] 
45c-35/28 .  för användning vid slänter, diken, kullar etc. [59-] 

45c-37/00 Självbindare [59-] 
45c-37/02 .  med plattformtransportör men utan snedställda duktransportörer; Lågbindare [59-] 
45c-37/04 .  med transport av stråna i upprättstående läge (anordningar för avläggning av 

upprättstående strån 45c-57/22) [59-] 
45c-37/06 .  Bindande med strån eller halmband (anordningar för utläggning av kärvband 

45c-75/16) [59-] 

45c-39/00 Separata bindverk; Bindverk för påsättning på slåttermaskiner; 
Höbindare [59-] 

45c-41/00 Skördetröskor (anordningar för tröskning, rensning, pressning eller 
sönderdelning för skördetröskor 45e-7/00 – 45e-7/58) [59-] 

45c-41/02 .  Självgående skördetröskor [59-] 
45c-41/04 .  Traktordrivna skördetröskor [59-] 
45c-41/06 .  med axavskärare (axavskärare 45c-47/00) [59-] 
45c-41/08 .  Skördetröskor för tröskning av stående strån [59-] 
45c-41/10 .  Skördetröskor med strängupptagare [59-] 
45c-41/12 .  Detaljer till skördetröskor [59-] 

45c-43/00 Slåttermaskiner kombinerade med andra maskiner eller redskap [59-] 
45c-43/02 .  med räfsor [59-] 
45c-43/04 .  med höspridare [59-] 
45c-43/06 .  med lastare; Slåtterlastare (lastningsanordningar för hö e.d. 45c-87/00) [59-] 
45c-43/08 .  med hackar; Slåtterhackar (utformning av hackar 45e-29/00 – 45e-29/20) [59-] 
45c-43/10 .  med anordningar för krossning av stjälkarna; Slåtterkrossar [59-] 
45c-43/12 .  med plogar eller andra redskap för bearbetning av jorden [59-] 

45c-45/00 Skördemaskiner för andra produkter (för frukt eller humle 45f-19/00 – 
45f-19/08) [59-] 

45c-45/02 .  för majs [59-] 
45c-45/04 .  för ris [59-] 
45c-45/06 .  för lin [59-] 
45c-45/08 .  för vattenväxter [59-] 
45c-45/10 .  för sockerrör [59-] 
45c-45/12 .  för te [59-] 
45c-45/14 .  för kaffe [59-] 
45c-45/16 .  för tobak [59-] 
45c-45/18 .  för bomull [59-] 
45c-45/20 .  .  med bläster [59-] 
45c-45/22 .  för bönor [59-] 
45c-45/24 .  för ärter [59-] 
45c-45/26 .  för kål [59-] 
45c-45/28 .  för spenat [59-] 
45c-45/30 .  för gräsfrö eller liknande fröer [59-] 

45c-47/00 Axavskärare [59-] 
45c-49/00 Stjälkskärare; Stjälkkrossar [59-] 
45c-51/00 Anordningar för uppsamling av på marken utspridd frukt, t.ex. äpplen, 

nötter, potatis eller betor [59-] 
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45c-53/00 Gräsklippningsmaskiner avsedda att framföras med handkraft (med 

motordrivning 45c-35/24, 45c-35/26) [59-] 
45c-53/02 .  med knivtrummor [59-] 
45c-53/04 .  .  anordningar för att föra gräset mot kniveggarna [59-] 
45c-53/06 .  .  uppsamlingsanordningar, t.ex. gräsuppsamlingslådor [59-] 
45c-53/08 .  .  andra detaljer (i ett horisontalplan roterande knivar 45c-55/18) [59-] 
45c-53/10 .  med fram-och-återgående knivar (skärapparater med fram-och-återgående knivar 

för skördemaskiner 45c-55/02 – 45c-55/14) [59-] 
45c-53/12 .  med skärapparater avsedda att drivas för hand (grässaxar 45f-3/06) [59-] 
45c-53/14 .  för klippning av gräsmattkanter (kantskärare för gräsmattor 45f-3/06) [59-] 

Konstruktionselement till skördemaskiner för stråväxter e.d. [59-] 
45c-55/00 Skärapparater [59-] 
45c-55/02 .  med fram-och-återgående knivar [59-] 
45c-55/04 .  .  Knivar [59-] 
45c-55/06 .  .  Knivstyranordningar på fingerbalken [59-] 
45c-55/08 .  .  Knivtillhållare [59-] 
45c-55/10 .  .  Fingrar; Fingerplåtar [59-] 
45c-55/12 .  .  Fingerbalkar [59-] 
45c-55/14 .  .  .  Skor för fingerbalkar [59-] 
45c-55/16 .  med vertikal extra sidoskärapparat [59-] 
45c-55/18 .  med roterande knivar [59-] 
45c-55/20 .  .  med skruvformiga knivar [59-] 
45c-55/22 .  med svängande knivar [59-] 
45c-55/24 .  med bandknivar eller kedjeknivar [59-] 
45c-55/26 .  Drivanordningar för knivarna [59-] 
45c-55/28 .  Lyftanordningar för skärapparaten [59-] 
45c-55/30 .  .  Urkopplare för knivdrivanordningen vid lyftning av skärapparaten [59-] 
45c-55/32 .  Inställningsanordningar för skärapparaten [59-] 

45c-57/00 Avläggningsanordningar för skördemaskiner [59-] 
45c-57/02 .  Hasplar e.d. [59-] 
45c-57/04 .  .  Förställbara hasplar [59-] 
45c-57/06 .  .  Bandhasplar [59-] 
45c-57/08 .  .  Svängande räfsor som hasplar [59-] 
45c-57/10 .  .  Blåshasplar [59-] 
45c-57/12 .  Roterande räfsor [59-] 
45c-57/14 .  Enkelavläggningsräfsor [59-] 
45c-57/16 .  Vippbara bord [59-] 
45c-57/18 .  för avläggning i högar, t.ex. tippbara galler [59-] 
45c-57/20 .  med duktransportörer [59-] 
45c-57/22 .  för upprättstående strån [59-] 
45c-57/24 .  Strängrensare; Rensbräden; Renskäppar [59-] 
45c-57/26 .  Avläggarskärmar; Kortgrässamlare [59-] 
45c-57/28 .  Strängläggare med spröt [59-] 
45c-57/30 .  Roterande strängläggare [59-] 
45c-57/32 .  Påmonterbara avläggningsanordningar för omvandling av en slåttermaskin till en 

skördemaskin för säd [59-] 

45c-59/00 Bindverk för skördemaskiner [59-] 
45c-59/02 .  Packare [59-] 
45c-59/04 .  Knytapparater [59-] 
45c-59/06 .  Nålar [59-] 
45c-59/08 .  Utkastare [59-] 
45c-59/10 .  Kärvskiljare [59-] 
45c-59/12 .  Bindgarnsbehållare (garnnystan, deras framställning 76d) [59-] 
45c-59/14 .  Kärvräknare [59-] 

45c-61/00 Transportanordningar vid självbindare eller skördetröskor 
(transportanordningar allmänt 81e) [59-] 

45c-61/02 .  Duktransportörer [59-] 
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45c-61/04 .  Kedjetransportörer [59-] 

45c-63/00 Stråskiljare [59-] 
45c-63/02 .  Roterande stråskiljare [59-] 
45c-63/04 .  Icke roterande stråskiljare [59-] 

45c-65/00 Axlyftare [59-] 
45c-65/02 .  Lyftfingrar [59-] 
45c-65/04 .  med roterande stavar; Stavlyftare [59-] 
45c-65/06 .  Vid skärapparatens inre ände monterade lyftordningar [59-] 
45c-65/08 .  Stråskiljare för körhjulen [59-] 

45c-67/00 Underreden; Ramar; Anordningar för raminställning 
(inställningsanordningar för skärapparaten 45c-55/32); Plattformar [59-] 

45c-67/02 .  Regnskydd; Vindskydd [59-] 
45c-67/04 .  Sitsar [59-] 

45c-69/00 Drivanordningar [59-] 
45c-69/02 .  Elektriska drivanordningar [59-] 
45c-69/04 .  .  för gräsklippare [59-] 
45c-69/06 .  Rörelseöverföringsorgan (allmänt 47h) [59-] 
45c-69/08 .  Kopplingar (allmänt 47c) [59-] 
45c-69/10 .  Bromsar (allmänt 47c) [59-] 
45c-69/12 .  Smörjanordningar (allmänt 47e) [59-] 
45c-69/14 .  Vevstakar för knivrörelsen (vevstakar, allmänt 47b-18) [59-] 
45c-69/16 .  .  Anslutning mellan vevstaken och knivhuvudet [59-] 
45c-69/18 .  .  Anslutning mellan vevstaken och vevtappen; vevstaksbeslag [59-] 

45c-71/00 Hjul (hjul för lantbruksmaskiner, allmänt 45a-55/00) [59-71] 
45c-71/02 .  Smutsavskrapare [59-71] 

45c-73/00 Andra konstruktionselement [59-] 
Tillbehör till skördemaskiner för stråväxter e.d. [59-] 
45c-75/00 Tillbehör [59-] 
45c-75/02 .  Spillsädessamlare [59-] 
45c-75/04 .  Kärvhållare; Kärvsamlare [59-] 
45c-75/06 .  Kärvuppställare; Skylsättare (hövolmssättare 45c-85/00) [59-] 
45c-75/08 .  På maskinen anordnade skärpningsanordningar (slipmaskiner för 

slåttermaskinsknivar 67a-8) [59-] 
45c-75/10 .  Anordningar för att underlätta skötseln av kniven, t.ex. för att ta loss knivbladen från 

knivstången [59-] 
45c-75/12 .  Verktyg för avlägsnande av kniven ur skärapparaten [59-] 
45c-75/14 .  Hjälpmedel för backning av skördemaskinen [59-] 
45c-75/16 .  Utläggningsanordningar för kärvband [59-] 
45c-75/18 .  Säkerhetsanordningar för maskindelar [59-] 
45c-75/20 .  Skyddsanordningar för människor eller djur [59-] 
45c-75/22 .  Anordningar för transport av skördemaskiner [59-] 
45c-75/24 .  Anordningar för skördemaskiner som dras av djur (tistelstänger, allmänt 63a-19)[59-] 
45c-75/26 .  Förställare; Axeltappsstyrning för förställare [59-] 
45c-75/28 .  Regleranordningar vid skördemaskinens förflyttning på sluttningar; Anordningar för 

att förhindra dragning i sidled [59-] 
45c-75/30 .  Anordningar för att dra eller skjuta två eller flera skördemaskiner [59-] 

Redskap för höskörd [59-] 
45c-77/00 Höräfsor [59-] 
45c-77/02 .  Korgräfsor [59-] 
45c-77/04 .  Skjuträfsor; Släpräfsor [59-] 
45c-77/06 .  Cylinderräfsor [59-] 

45c-79/00 Hövändare; Höspridare [59-] 
45c-79/02 .  Cylinderhövändare [59-] 
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45c-79/04 .  .  Excenterstyrningar för sådana [59-] 
45c-79/06 .  Gaffelhövändare; Gaffelhöspridare [59-] 

45c-81/00 Höbärgningsmaskiner för räfsning, vändning eller spridning med drivna 
arbetsorgan; Räfsvändare [59-] 

45c-83/00 Höbärgningsmaskiner med på marken rullande arbetsorgan [59-] 
45c-84/00 Höbärgningsmaskiner som inte omfattas av en enda av grupperna 

45c-77/00 – 45c-83/00 [71-] 
45c-85/00 Hövolmssättare (kärvuppställare, skylsättare som tillbehör till skördemaskiner 

45c-75/06) [59-] 
45c-87/00 Lastare för hö e.d. (uppsamlare av på marken liggande frukter, t.ex. äpplen, 

nötter, potatis eller betor 45c-51/00) [59-] 
45c-87/02 .  med transportband [59-] 
45c-87/04 .  .  med upptagningsräfsor [59-] 
45c-87/06 .  med svängande eller fram-och-återgående krattor eller gafflar [59-] 
45c-87/08 .  med strängräfsor [59-] 
45c-87/10 .  med bläster (suglufttransportörer, allmänt 81e-65) [59-] 
45c-87/12 .  lastare för kärvar, volmar eller balar [59-] 

45c-89/00 Upptagare för lastare, pickupper, hackar, balpressar, skördetröskor e.d. 
(utformning av hackar 45e-29/00 – 45e-29/20; av balpressar 45e-15/00 – 
45e-15/18; av tröskanordningar 45e-7/00 – 45e-7/58) [59-] 

45c-90/00 Fordon för transport av skördegods med upptagare, med eller utan 
anordningar för förpackning eller avlastning (transportfordon med 
anordningar för lastning 63a-35, 63c-39; med skopor 84d-3/64) [66-] 

45c-91/00 Förfaranden för skörd av jordbruksprodukter (genom användning av 
speciella maskiner, se grupperna för dessa maskiner) [61-] 

45c-91/02 .  av på marken växande produkter [61-] 
45c-91/04 .  av över marken växande produkter (av frukt eller humle 45f-19/00) [61-] 

45d Vandringar, t.ex. trampvandringar [-59] 
45d-1 Vandringar i allmänhet [-59] 
45d-2 Draganordningar; Fjädrande anspänning; Hästskyddare (63a-21; 63a-23; 63a-42) [-59] 
45d-3 Säkerhetsanordningar för vandringar [-59] 
45d-4 Transmissioner eller kopplingar för vandringar [-59] 
45d-5 Trampvandringar (46e-5, 46e-6) [-59] 

45d (IPC: A01H) Växtförädling; Nya växter [59-] 
Förfaranden [59-] 
45d-1/00 Förfaranden för modifiering av genotypen [59-] 
45d-1/02 .  Förfaranden eller anordningar för hybridisering; Konstgjord pollinering [59-] 
45d-1/04 .  Förfarande för urval [59-] 
45d-1/06 .  Förfarande för framkallande av mutationer, t.ex. behandling med kemikalier eller 

bestrålning [59-] 
45d-1/08 .  .  Förfarande eller apparatur för att framkalla förändringar av kromosomtal [59-] 

45d-3/00 Förfarande för modifiering av fenotypen (påverkan av vegetationen på 
andra sätt än genom skapande av nya växtvarianter 45l-5/00) [59-] 

45d-3/02 .  genom förändring av belysningens tid, intensitet eller periodicitet [59-] 
45d-3/04 .  genom behandling med kemiska ämnen [59-] 

Alster [59-] 
45d-5/00 Blommande växter [angiospermer] [59-] 
45d-5/02 .  Blommor [59-] 
45d-5/04 .  Stjälkar [59-] 
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45d-5/06 .  Rötter [59-] 
45d-5/08 .  Frukter [59-] 
45d-5/10 .  Frön [59-] 
45d-5/12 .  Blad [59-] 

45d-7/00 Gymnospermer, t.ex. koniferer [59-] 
45d-9/00 Pteridophyter, t.ex. ormbunkar, lummerväxter eller fräkenväxter [59-] 
45d-11/00 Bryophyter, t.ex. mossor eller levermossor [59-] 
45d-13/00 Alger [59-] 
45d-15/00 Svampar; Lavar [59-] 
45d-17/00 Symbiotiska eller parasitiska kombinationer som innefattar en eller flera 

nya växter, t.ex. mycorriza (lavar 45d-15/00) [59-] 

45e Bearbetning av skördade lantbruksprodukter [-59] 
45e-1/01 Handredskap för bindning av kärvar [-59] 
45e-1/02 Kärvband; Låsanordningar [-59] 
45e-1/03 Kärvpressar [-59] 
45e-1/04 Kärvbuntare [-59] 
45e-1/05 Handredskap för skärning av halm eller tröskning [-59] 

Tröskverk för säd (45e-28) [-59] 
45e-2/01 med enskakare (45e-7/01) [-59] 
45e-2/02 med delade halmskakare (45e-7/02) [-59] 
45e-2/03 med flera efter varandra anordnade halmskakare [-59] 
45e-2/04 med rullskakare, räfsskakare eller trumskakare (45e-7/03; 45e-7/04) [-59] 
45e-2/05 utan halmskakare [-59] 

Delar till tröskverk (cylindrar 45e-6/01 – 45e-6/02; skor 45e-6/03 – 45e-6/04; 
halmskakare 45e-7/01 – 45e-7/05) [-59] 

45e-3/01 Drivanordningar; Bromsar; Lager [-59] 
45e-3/02 Körnare (45e-21/01) [-59] 
45e-3/03 Rensverk (45e-12 – 45e-18/50) [-59] 
45e-3/04 Mekaniska transportörer för säd (81e-29) [-59] 
45e-3/05 Fläktar; Pneumatiska transportörer för säd (81e-71 – 81e-75; 45e-11/02) [-59] 
45e-3/06 Anordningar för sönderdelning eller krossning [-59] 
45e-3/07 Anordningar för avskärning av ax [-59] 
45e-3/08 Anordningar för säckning, räkning eller vägning (42f-19; 42p-5/01; 81a-3/01; 81a-3/10; 

81a-4) [-59] 
45e-3/09 Anordningar för återvinning av säd [-59] 
45e-3/10 Anordningar för utjämning av markojämnheter; Stagning av tröskverk; 

Låsanordningar [-59] 
45e-3/11 Andra detaljer [-59] 

45e-4/01 Axialtröskverk [-59] 
45e-4/02 Tröskverk med slagor [-59] 
45e-4/03 Tröskverk av speciell konstruktion (skördetröskor 45c-28) [-59] 
45e-5/01 Kärvbindare till tröskverk [-59] 
45e-5/02 Balpressar till tröskverk (45e-23/01 – 45e-28) [-59] 

Tröskanordningar för tröskverk [-59] 
45e-6/01 Slagcylindrar [-59] 
45e-6/02 Stiftcylindrar [-59] 
45e-6/03 Odelade skor [-59] 
45e-6/04 Delade skor [-59] 
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Halmskakare för tröskverk [-59] 
45e-7/01 Enskakare (45e-2/01) [-59] 
45e-7/02 Delade skakare (45e-2/02) [-59] 
45e-7/03 Rullskakare (45e-2/04) [-59] 
45e-7/04 Räfsskakare, trumskakare e.d. (45e-2/04) [-59] 
45e-7/05 Tröskverkssåll (45e-14/01) [-59] 

Säkerhetsanordningar eller skyddsanordningar vid tröskverk [-59] 
45e-10/01 Matarapparater utan uppskärningsanordning [-59] 
45e-10/02 Matarapparater med uppskärningsanordning [-59] 
45e-10/03 Detaljer vid matarapparater [-59] 
45e-10/04 Skyddsanordningar vid matarapparater [-59] 
45e-10/05 Dammsugningsanordningar för tröskverk [-59] 

Halmtransportörer för tröskverk [-59] 
45e-11/01 Mekaniska transportörer [-59] 
45e-11/02 Pneumatiska transportörer [-59] 

Rensning eller sortering av säd (50a; 50d; 1a; 1b) [-59] 
45e-12 Maskiner för rensning eller sortering med plansåll och luftström; Kastmaskiner; Harpor 

(1a-28/01 – 1a-28/10; 50d-7/50) [-59] 
45e-13 Maskiner för rensning eller sortering med plansåll utan luftström (50d-3/01 – 

50d-5/30) [-59] 
45e-14/01 Plansåll (50d-3/01 – 50d-3/30) [-59] 
45e-14/50 Anordningar för rengöring av såll (50d-6/20; 50d-6/30) [-59] 
45e-15/01 Maskiner för rensning eller sortering med roterande trumsåll (50d-1) [-59] 
45e-15/50 Maskiner för rensning eller sortering med trumsåll och borstar eller hammare 

(50d-2) [-59] 
45e-16 Maskiner för rensning eller sortering med cellcylindrar [-59] 
45e-17 Maskiner för rensning eller sortering med ändlösa dukar [-59] 
45e-18/01 Maskiner för rensning eller sortering med centrifugalverkan [-59] 
45e-18/10 Rensning eller sortering med hjälp av luftströmmar [-59] 
45e-18/20 Rensning eller sortering med hjälp av vätska [-59] 
45e-18/30 Magnetisk eller elektrisk rensning eller sortering (1b) [-59] 
45e-18/40 Snäcktriörer [-59] 
45e-18/50 Maskiner för rensning eller sortering av speciell konstruktion [-59] 
45e-19/01 Anordningar för avskiljande av sten ur säd [-59] 
45e-19/10 Matarapparater för maskiner för rensning eller sortering (50b-5/01; 50b-5/10) [-59] 
45e-19/20 Provtagare (42l-17; 50b-5/40) [-59] 

Rensning eller sortering av frukt, bär eller rotfrukter [-59] 
45e-20/01 Maskiner för rensning eller sortering med plansåll [-59] 
45e-20/02 Maskiner för rensning eller sortering med trumsåll [-59] 
45e-20/03 Maskiner för rensning eller sortering med valsar [-59] 
45e-20/04 Maskiner för rensning eller sortering med ändlösa dukar, linor e.d. [-59] 
45e-20/05 Rensning eller sortering med hjälp av vätskeströmmar (1a-5 – 1a-7) [-59] 
45e-20/06 Sortering efter vikt [-59] 
45e-20/07 Rensning med hjälp av borstar [-59] 
45e-20/08 Avskiljande av sten [-59] 
45e-20/09 Anordningar för rensning eller sortering av speciell konstruktion eller för andra 

produkter än frukt [-59] 

45e-21/01 Avskiljare för agn eller borst med slagtrummor eller sålltrummor (45e-3/02) [-59] 
45e-21/02 Avskiljare för agn eller borst med valsar [-59] 
45e-21/03 Detaljer vid avskiljare för agn eller borst [-59] 
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45e-21/10 Anordningar för skalning eller sönderdelning av majskolvar [-59] 
45e-21/11 Detaljer vid anordningar för skalning av majs [-59] 
45e-21/12 Anordningar för rensning av majs [-59] 
45e-21/20 Tröskning av oljeväxter, t.ex. palmfrukter eller lin [-59] 
45e-21/21 Tröskning eller nötning av klöver [-59] 
45e-21/22 Tröskning eller spritning av baljväxter [-59] 
45e-21/23 Tröskning eller skalning av ris [-59] 
45e-21/30 Behandling av kaffe [-59] 
45e-21/31 Sortering av kaffe efter färg (42h-34/06) [-59] 
45e-21/40 Behandling av te [-59] 
45e-21/41 Maskiner för rullning av te [-59] 
45e-21/50 Skörd eller behandling av humle (6a-11 – 6a-13; 6b-14) [-59] 
45e-21/60 Sönderdelning eller märkning av säd [-59] 
45e-21/70 Upphettning av eller förstöring av grobarheten hos spannmål [-59] 
45e-21/80 Utvinning av växtmärg [-59] 
45e-22/01 Tvättmaskiner för lantbruksprodukter (89a-1, 89a-2) [-59] 
45e-22/02 Anordningar för blandning, tvättning eller torkning av lantbruksprodukter [-59] 
45e-22/03 Tvättning eller skållning av frukt [-59] 

Stråfoderpressar (45e-5; 58b-14) [-59] 
45e-23/01 Pressar med presslådor [-59] 
45e-23/02 Kolvpressar med vevdrivning [-59] 
45e-23/03 Kolvpressar med taljor och lindrivning [-59] 
45e-23/04 Kolvpressar med spindeldrivning eller kuggstångsdrivning [-59] 
45e-23/05 Dubbelsidiga pressar [-59] 
45e-23/06 Konstruktionsdetaljer vid pressar [-59] 
45e-23/07 Pressar av speciell konstruktion [-59] 
45e-24 Anordningar för fodertillförseln vid pressar [-59] 
45e-25 Anordningar för garntillförseln [-59] 
45e-26 Knytapparater [-59] 
45e-27 Skiljebräder för stråfoderpressar [-59] 
45e-28 Pressar med ändlösa band, valsar, snäckskruvar e.d. [-59] 

Förvaring av lantbruksprodukter [-59] 
45e-29/01 Stukor, rotfruktsgropar e.d. [-59] 
45e-29/02 Täckning av stukor [-59] 
45e-29/03 Behållare e.d. (34i-22; 34l-3 ) [-59] 
45e-29/04 Fodersiloer; Grönfoderpressar; Ensilagepressar (37f-2/02; 53g-5/01) [-59] 
45e-29/05 Regnskydd; Anordningar för täckande av hässjor, kärvar e.d. [-59] 
45e-29/06 Torklador (82a) [-59] 
45e-29/07 Luftning av stackar e.d. (82a) [-59] 
45e-29/08 Hässjor; Krakstörar; Vindor för hässjelinor (7b-5/01; 37d-36; 82a) [-59] 
45e-29/09 Uppsättning av skylar [-59] 

Stackning; Volmning (45c-37/20) [-59] 
45e-29/10 med hjälp av skopelevatorer [-59] 
45e-29/11 med hjälp av skrapelevatorer [-59] 
45e-29/12 med hjälp av ändlösa elevatorer (81e-113) [-59] 
45e-29/13 Överkaststackningsmaskiner [-59] 
45e-29/14 Svängstackningsmaskiner [-59] 
45e-29/15 Stackning eller volmning med hjälp av transportfläktar [-59] 
45e-29/16 Stackning eller volmning med hjälp av andra anordningar [-59] 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 25 
Klass 45 2014-01-01 
 

Pålastning, avlastning eller transport av lantbruksprodukter [-59] 
45e-30/01 Lyftkranar [-59] 
45e-30/02 Pålastningsanordningar med gripklor [-59] 
45e-30/03 Lassfångare [-59] 
45e-30/04 Anordningar för pålastning [-59] 
45e-30/05 Tippning av vagnar [-59] 
45e-30/06 Fördelning av godset i torklador [-59] 
45e-30/07 Fasthållande av vagnslaster [-59] 

Hackelsemaskiner [-59] 
45e-32/01 Hackelsemaskiner med knivhjul [-59] 
45e-32/02 Hackelsemaskiner med knivtrummor [-59] 
45e-32/03 Hackelsemaskiner med rätlinjiga rörliga knivar [-59] 
45e-32/04 Hackelsemaskiner med knivvalsar [-59] 
45e-32/05 Matningsanordningar; Utmatningsanordningar; Fläktar [-59] 
45e-33/01 Hjälpanordningar; Anpressningsanordningar [-59] 
45e-33/02 Drivanordningar; Manöveranordningar [-59] 
45e-33/03 Stativ; Lager; Andra detaljer [-59] 
45e-34/01 Säkerhetsanordningar; Avskiljande av främmande föremål; Bromsanordningar [-59] 
45e-34/02 Blandningsanordningar för hackelse [-59] 

Sönderdelningsmaskiner för grönsaker, frukt eller rotfrukter vid 
massbearbetning (hushållsredskap 34b) [-59] 

45e-35 Skärmaskiner med roterande knivhjul [-59] 
45e-36/01 Skärmaskiner med en eller flera knivtrummor [-59] 
45e-36/10 Skärmaskiner med roterande valsar [-59] 
45e-37/01 Skärmaskiner med svängbara eller fram-och-återgående knivar [-59] 
45e-37/10 Foderstötar (34b-3/02) [-59] 
45e-38 Skärmaskiner för skärning i två plan [-59] 
45e-39/01 Rivmaskiner (34b-8) [-59] 

Krossningsmaskiner 
45e-39/05 med valsar [-59] 
45e-39/06 med skruvsnäckor (58b-9) [-59] 
45e-39/07 med krossvals och rost [-59] 
45e-39/08 Passermaskiner (34l-18/02) [-59] 
45e-39/10 Sönderdelningsmaskiner med anordningar för saftutvinning (kokkärl för saftutvinning 

34l-2/01, husgeråd för saftutvinning 34b-9, 34b-10) [-59] 
45e-39/20 Foderkakskrossar (krossar i allmänhet 50c) [-59] 

Maskiner för urkärning av frukt vid massbearbetning (för enskilda frukter 
34b-11) [-59] 

45e-40/01 med matartrummor [-59] 
45e-40/02 med ändlösa matarband [-59] 
45e-40/03 med matarbord [-59] 
45e-40/04 för sönderdelning av och urkärning av frukter [-59] 
45e-41/01 för urkärning av frukter med små kärnor, t.ex. russin eller nypon [-59] 
45e-41/02 för avlägsnande av kärnhus ur frukter [-59] 

Maskiner för knäckning av nötter  
45e-42/01 med fram-och-återgående krossverktyg eller slagverktyg [-59] 
45e-42/02 med roterande verktyg under centrifugalverkan [-59] 
45e-42/03 med roterande verktyg under slagverkan eller skärverkan [-59] 

45e-42/04 Maskiner för avlägsnande av fruktköttet från kärnor [-59] 
45e-42/05 Maskiner för avlägsnande av frukthinnan från kärnor [-59] 
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45e-43 Maskiner för kärnuttagning av frukter med mjukt skal och mjuka kärnor [-59] 

Maskiner för skalning av grönsaker, frukt eller rotfrukter vid 
massbetarbetning (34b-7) [-59] 

45e-44/01 Maskiner med skalningsknivar [-59] 
45e-44/02 Maskiner för skalning med rivverktyg [-59] 
45e-44/03 Maskiner för skalning med rivytor [-59] 
45e-44/04 Drivanordningar; Andra detaljer [-59] 
45e-44/10 Maskiner för avskiljande av skal på kokt potatis [-59] 
45e-44/20 Maskiner för skalning av och avlägsnande av kärnhus från frukter [-59] 
45e-45/01 Maskiner för skalning av sparris (34b-7/07) [-59] 
45e-45/02 Maskiner för stripning och skärning av gröna bönor [-59] 

Maskiner för annan behandling av frukt [-59] 
45e-46/01 Maskiner för avstjälkning, stickande av hål i eller öppnande av frukter; Avgroddning av 

potatis (34b-12) [-59] 
45e-46/02 Maskiner för rostning, torkning eller blekning av nötter eller andra frukter [-59] 
45e-46/03 Anordningar för annan behandling, t.ex. märkning, mogning eller polering 

(45f-6/05) [-59] 
45e-47 Anordningar för avskärning av blast (handredskap 45c-5/03) [-59] 

45e (IPC: A01F) Bearbetning av skördeprodukter; Höpressar; 
Halmpressar; Anordningar för lagring av skördeprodukter; 
Maskiner för skalning eller sönderdelning av grönsaker eller frukt i 
stor skala [59-] 

45e-1/00 Formning eller bindning av kärvar eller buntar [59-] 
45e-1/02 .  Handredskap [59-] 
45e-1/04 .  Knytanordningar; Tillslutningar för kärvband [59-] 
45e-1/06 .  Bindningar för halmbuntar [59-] 

45e-3/00 Handverktyg för skärning av hö eller halm (mekaniskt drivna halmskärare, 
45e-29/00, 45e-31/00) [59-] 

45e-5/00 Handverktyg för tröskning [59-] 
45e-7/00 Tröskverk (med slagor 45e-9/00); Tröskanordningar vid 

skördetröskor [59-] 
45e-7/02 .  med roterande arbetsorgan [59-] 
45e-7/04 .  med vinkelrätt mot matningsriktningen monterade axlar [59-] 
45e-7/06 .  med i matningsriktningen monterade axlar [59-] 
45e-7/08 .  Detaljer; Tillbehör [59-71] 
45e-7/10 .  .  Matarapparater [59-71] 
45e-7/12 .  .  .  utan bandskärare [59-71] 
45e-7/14 .  .  .  med bandskärare [59-71] 
45e-7/16 .  .  .  Säkerhetsanordningar [59-71] 
45e-7/18 .  .  Tröskanordningar [59-71] 
45e-7/20 .  .  .  Slagcylindrar [59-71] 
45e-7/22 .  .  .  Stiftcylindrar [59-71] 
45e-7/24 .  .  .  Odelade skor [59-71] 
45e-7/26 .  .  .  Delade skor [59-71] 
45e-7/28 .  .  .  Anordningar för inställning av skor [59-71] 
45e-7/30 .  .  Halmskakare [59-71] 
45e-7/32 .  .  .  med räfsskakare eller sållskakare [59-71] 
45e-7/34 .  .  .  .  Såll; Ramar för skakare [59-71] 
45e-7/36 .  .  .  .  .  med såll för korta strån [59-71] 
45e-7/38 .  .  .  med bredvid varandra belägna oberoende av varandra rörliga 

halmskakare [59-71] 
45e-7/40 .  .  Anordningar för skärning eller annan sönderdelning av halm; Halmhackar [59-71] 
45e-7/42 .  .  Anordningar för att avlägsna agnar från sädeskornen [59-71] 
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45e-7/44 .  .  Rensapparater; Avskiljningsanordningar [59-71] 
45e-7/46 .  .  Mekaniska sädestransportörer (transportanordningar, allmänt 81e) [59-71] 
45e-7/48 .  .  Pneumatiska sädestransportörer; Fläktar för sådana [59-71] 
45e-7/50 .  .  Säckningsanordningar; Räkneanordningar; Vägningsanordningar 

(våganordningarnas konstruktion 42f, räkneverk 42p) [59-71] 
45e-7/52 .  .  Anordningar för återförande av otröskad säd till tröskanordningarna [59-71] 
45e-7/54 .  .  Anordningar för uppsamling eller avlägsnande av damm [59-71] 
45e-7/56 .  .  Drivanordningar för tröskdelen [59-71] 
45e-7/58 .  .  Styranordningar; Bromsar; Lager [59-71] 

45e-9/00 Tröskverk med slagor [59-] 
45e-11/00 Tröskverk för speciella grödor [59-] 
45e-11/02 .  för lin [59-] 
45e-11/04 .  för klöver [59-] 
45e-11/06 .  för majs, t.ex. för att avlägsna kornen ur kolvarna [59-] 
45e-11/08 .  för palmfrukter, t.ex. för att lösgöra frukterna från stjälken [59-] 

45e-12/08 Detaljer eller tillbehör vid tröskverk [71-] 
45e-12/10 .  Matarapparater [71-] 
45e-12/12 .  .  utan bandskärare [71-] 
45e-12/14 .  .  med bandskärare [71-] 
45e-12/16 .  .  Säkerhetsanordningar [71-] 
45e-12/18 .  Tröskanordningar [71-] 
45e-12/20 .  .  Slagcylindrar [71-] 
45e-12/22 .  .  Stiftcylindrar [71-] 
45e-12/24 .  .  Odelade skor [71-] 
45e-12/26 .  .  Delade skor [71-] 
45e-12/28 .  .  Anordningar för inställning av skor [71-] 
45e-12/30 .  Halmskakare [71-] 
45e-12/32 .  .  med räfsskakare eller sållskakare [71-] 
45e-12/34 .  .  .  Såll; Ramar för skakare [71-] 
45e-12/36 .  .  .  .  med såll för korta strån [71-] 
45e-12/38 .  .  med bredvid varandra belägna, oberoende av varandra rörliga halmskakare [71-] 
45e-12/40 .  Anordningar för skärning eller annan sönderdelning av halm; Halmhackar [71-] 
45e-12/42 .  Anordningar för att avlägsna agnar från sädeskornen [71-] 
45e-12/44 .  Rensapparater; Avskiljningsanordningar [71-] 
45e-12/46 .  Mekaniska sädestransportörer (transportanordningar, allmänt 81e) [71-] 
45e-12/48 .  Pneumatiska sädestransportörer; Fläktar för sådana [71-] 
45e-12/50 .  Anordningar för säckning, räkning eller vägning (vågar 42f, räkneverk 42p) [71-] 
45e-12/52 .  Anordningar för återförande av otröskad säd till tröskanordningarna [71-] 
45e-12/54 .  Anordningar för uppsamling eller avlägsnande av damm [71-] 
45e-12/56 .  Drivanordningar för tröskdelen [71-] 
45e-12/58 .  Styranordningar; Bromsar; Lager [71-] 

Halmpressning eller dylikt [59-] 
45e-13/00 Anordningar för pressning för hand [59-] 
45e-15/00 Balpressar för halm, hö e.d. (balpressar, allmänt 58b-14) [59-] 
45e-15/02 .  med presslådor [59-] 
45e-15/04 .  Kolvpressar [59-] 
45e-15/06 .  .  med dubbelverkande kolvar [59-] 
45e-15/08 .  Detaljer [59-] 
45e-15/10 .  .  Matningsanordningar för godset [59-] 
45e-15/12 .  .  Matningsanordningar för bindmaterial, garn, tråd [59-] 
45e-15/14 .  .  Bindanordningar [59-] 
45e-15/06 .  .  Delningsbrädor [59-] 
45e-15/18 .  .  Ändlösa band, valsar e.d. [59-] 
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Tillsatsaggregat för tröskverk eller balpressar [59-] 
45e-17/00 Halmtransportörer för tröskverk eller balpressar [59-] 
45e-17/02 .  mekaniska [59-] 
45e-17/04 .  pneumatiska [59-] 

45e-19/00 Anordningar för uppställning av tröskverk eller balpressar på marken, 
t.ex. för utjämning av markens ojämnheter [59-] 

45e-21/00 Anordningar för skydd mot olycksfall [59-] 
Behandling eller lagring av skördade frukter eller grönsaker (terullningsmaskiner 
53d) [59-] 
45e-23/00 Avlägsnande av märgen ur stjälkar [59-71] 
45e-25/00 Lagring av lantbruksprodukter eller trädgårdsprodukter (lagring av 

hållbara produkter 81e; förpackning eller lagring av humle 6a-13) [59-] 
45e-25/02 .  Stukor; Jordgravar (avkylning, frysning eller groningshämmande åtgärder 53c) [59-] 
45e-25/04 .  Skylar, såtar e.d. [59-] 
45e-25/06 .  .  Täckning [59-] 
45e-25/08 .  .  Luftningsanordningar [59-] 
45e-25/10 .  .  Skyddstak [59-] 
45e-25/12 .  Torkställningar [59-] 
45e-25/14 .  Behållare speciellt avsedda för lagring [59-] 
45e-25/16 .  Anordningar vid fodersilos (byggnadsteknisk konstruktion 37f; anordningar för 

fyllning eller tömnings 81e) [59-] 

45e-27/00 Maskiner för tvätt av potatis, mangold, äpplen eller liknande frukt 
(tvättning eller torkning av säd 50a; tvättning av sockerbetor eller potatis i 
fabriker för framställning av socker, stärkelse eller alkohol 89a; 
torkanordningar 82a) [59-71] 

45e-29/00 Foderskärare; Foderblandare [59-71] 
45e-29/00 Skärmaskiner speciellt avsedda för halm eller foder [71-] 
45e-29/02 .  med knivar fästa vid roterande skivor [59-] 
45e-29/04 .  med knivar fästa vid roterande trummor e.d. [59-] 
45e-29/06 .  med pendlande eller på andra sätt fram-och-återgående knivar [59-] 
45e-29/08 .  Tillförselanordningar eller bortföringsanordningar, t.ex. pneumatiska [59-] 
45e-29/10 .  .  Anordningar för tillförsel och pressning av godset [59-] 
45e-29/12 .  Drivanordningar [59-] 
45e-29/14 .  Anordningar till skydd för maskinen, t.ex. för att avlägsna främmande föremål; 

Bromsanordningar [59-] 
45e-29/16 .  Anordningar till skydd mot olycksfall [59-] 
45e-29/18 .  Ramar; Lager; Andra detaljer [59-] 
45e-29/20 .  Anordningar för att blanda hackelse eller liknande foder [59-] 

45e-31/00 Maskiner för skärning av ströhalm e.d. [59-71] 
45e-31/00 Skärmaskiner speciellt avsedda för ströhalm e.d. [71-] 
45e-33/00 Foderstötar (potatisstötar för hushållsändamål 34b-3/02) [59-71] 
45e-35/00 Maskiner för att skära, strimla, sönderdela eller passera grönsaker eller 

frukt i större skala (hushållsmaskiner 34b-3/10 – 34b-3/50) [59-] 
45e-35/02 .  med knivar på roterande skivor [59-] 
45e-35/04 .  med knivar på roterande trummor e.d. [59-] 
45e-35/06 .  med roterande skärvalsar utan knivar [59-] 
45e-35/08 .  med svängande eller fram-och-återgående knivar [59-] 
45e-35/10 .  för skärning i tärningar [59-] 
45e-35/12 .  för rivning [59-] 
45e-35/14 .  Pressmaskiner [59-] 
45e-35/16 .  .  med valsar [59-] 
45e-35/18 .  .  med matarskruvar (skruvpressar för våta produkter, allmänt 58b-9; spindelpressar 

eller konpressar för urlakad sockerbetsnitsel 89b-5) [59-] 
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45e-35/20 .  Maskiner för skärning, strimling eller sönderdelning i förbindelse med anordningar 

för att utvinna saft (kokkärl för saftutvinning 34l-2/01) [59-71] 
45e-35/22 .  Passermaskiner (kolvpressar för frukt 58b-10) [59-] 
45e-35/24 .  Oljekakskrossar (krossar eller kvarnar, allmänt 50c) [59-] 

45e-37/00 Maskiner för urkärning av frukt i stor skala (urkärning av enstaka frukter 
34b-11) [59-71] 

45e-37/02 .  med matningstrummor [59-71] 
45e-37/04 .  med ändlösa matningsband [59-71] 
45e-37/06 .  med matningsbord [59-71] 
45e-37/08 .  för delning och urkärning [59-71] 
45e-37/10 .  för urkärning av frukt med små kärnor, t.ex. russin [59-71] 
45e-37/12 .  för urkärning av annan frukt [59-71] 
45e-37/14 .  för avlägsnande av kärnhusdelar från uppskuren frukt [59-71] 

45e-39/00 Maskiner för att avlägsna hyllen eller för att skala eller knäcka 
nötter [59-71] 

45e-39/02 .  med fram-och-återgående verktyg [59-71] 
45e-39/04 .  med roterande verktyg [59-71] 
45e-39/06 .  .  med roterande verktyg med centrifugalverkan [59-71] 
45e-39/08 .  för att avlägsna köttiga eller fibrösa hyllen från nötter [59-71] 
45e-39/10 .  för att avlägsna ytterskal från nötkärnor [59-71] 

45e-41/00 Maskiner för att skala grönsaker eller frukt i stor skala (skalmaskiner med 
knivar eller rivverktyg 34b-7/10 – 34b-7/20) [59-71] 

45e-41/02 .  för skalning av potatis eller äpplen [59-71] 
45e-41/04 .  för skalning av sparris (sparrisskalare för hushållsbruk 34b-7/07) [59-71] 
45e-41/06 .  för stripning och skärning av baljväxter [59-71] 
45e-41/08 .  för skalning av frukt och avlägsnande av kärnhusdelarna [59-71] 
45e-41/10 .  Drivanordningar [59-71] 

45e-43/00 Maskiner för behandling av frukt i stor skala på andra sätt (av kaffe 53d; 
kakao 53f) [59-71] 

45e-43/02 .  för att avlägsna stjälkar eller skaft, sticka hål på eller repa av frukter; för att avlägsna 
groddar på potatis (för avlägsning av fruktstjälkar för hushållsbruk 34b-12) [59-71] 

45e-43/04 .  för torkning, rostning eller blekning av frukt, t.ex. nötter (torkanordningar, allmänt 
82a; anordningar för rostning av kaffe e.d. 82a-30/50 – 82a-30/52) [59-71] 

45e-43/06 .  Anordningar för blastning av frukt eller grönsaker [59-71] 
45e-43/08 .  Anordningar för annan behandling av frukt eller grönsaker, t.ex. märkning, 

eftermogning eller polering [59-71] 

45f Trädgårdsskötsel; Odling av grönsaker, frukt, vin eller humle; 
Skogsbruk; Bevattning [-59] 
Trädgårdsskötsel; Grönsaksodling [-59] 

45f-1 Trädgårdsskötsel eller grönsaksodling i allmänhet; Inramning av trädgårdsland eller 
häckar; Nät av grenar; Anordningar för snörslagning av trädgårdssängar; 
Sparrisodling; Anordningar för svampodling (svampodling, sammansättning av jorden 
45l-2; kompost för drivning av svampar 16) [-59] 

45f-2 Okulering; Ympning [-59] 
45f-3 Namnskyltar för växter [-59] 
45f-4/01 Blomsaxar; Fruktsaxar; Presentersaxar (45f-17) [-59] 
45f-4/02 Handdrivna eller maskindrivna häcksaxar [-59] 
45f-4/05 Gräsmattkantskärare; Saxar eller sopningsmaskiner för gräsmattor; Redskap för 

skötsel av gräsmattor; Trädgårdsvältar (45a-49; gräsklippningsmaskiner 45c-25) [-59] 
45f-4/07 Borttagande av taggar från blomstjälkar [-59] 
45f-4/09 Borr för planteringshål för växter (5a-21; 5c-3; 84c; 45b-7) [-59] 
45f-4/20 Trädgårdsredskap av anda slag, t.ex. trädskrapor för bekämpande av parasiter [-59] 

Botanik i allmänhet; Behandling av växter [-59] 
45f-5/01 Kolsyrebehandling av växter (45f-11/04) [-59] 
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45f-5/02 Elektrisk eller magnetisk påverkan av växter för ökning av tillväxten (21g-16) [-59] 
45f-5/05 Behandling av växter för andra ändamål (hjälpmedel för biologiska försök 

30h-14) [-59] 
45f-5/07 Färgning eller förberedande träkonservering på levande träd (38h-2 – 38h-5) [-59] 
45f-5/10 Markbetäckning; Anordningar för utläggning av täckningsmaterial (45f-11/01) [-59] 
45f-6/01 Anordningar för kransbindning eller bukettbindning [-59] 
45f-6/03 Stommar för kransar e.d.; Hållare för blommor [-59] 
45f-6/05 Anordningar för att hålla blommor friska (kemikalier 45l-1/03); Förfaranden eller 

anordningar för att förse blommor eller frukter med tecken [-59] 

Blomsterodling eller grönsaksodling i krukor, drivbänkar eller 
växthus [-59] 

45f-7/01 Blomkrukor; Blomlådor; Glas för behandling av blommor; Blomsteramplar; Hållare för 
blomkrukor (34f-6/01 – 34f-6/03; prydnadshöljen för blomkrukor 34f-6/04) [-59] 

45f-7/03 Drivningskrukor; Växtkrukor [-59] 
45f-7/05 Fat för blomkrukor [-59] 
45f-7/08 Rengöringsanordningar för blomkrukor [-59] 
45f-7/10 Anordningar för fyllning av blomkrukor eller för plantering av växter i krukor [-59] 
45f-8 Stöd för krukväxter eller trädgårdsväxter; Stöd för jordgubbar (45f-7/01; 45f-15/01)[-59] 
45f-9/01 Växthus eller drivhus i allmänhet [-59] 
45f-9/03 Isärtagbara eller transportabla drivhus (37f-4) [-59] 
45f-9/04 Drivbänkar; Fönsterramar [-59] 
45f-9/06 Skuggningsmattor [-59] 
45f-9/08 Anordningar för uppvärmning, luftning eller vattning av drivhus, drivbänkar eller 

kalljordsodlingar (36a; 36c) [-59] 
45f-9/15 Elektriska uppvärmningsanordningar för drivbänkar, drivhus eller kalljordsodlingar [-59] 

45f-10 Anordningar eller förfaranden för att påverka vädret; Avlägsnande av naturlig dimma 
(avlägsnande av konstgjord dimma 61b-1/03; 62c-20/02; 65a2-72; 72g-7/04) [-59] 

Skydd för växter [-59] 
45f-11/01 Skydd mot väderlekens inflytande (45f-5/10) [-59] 
45f-11/03 Anordningar för uppvärmning, rökning eller dimbildning; Dimbildning för skyddande av 

växter mot frost (45k-4/50) [-59] 
45f-11/04 Skydd mot vilt, fåglar, ohyra (45k-5, skrämning 45l-3/08) eller ingripande av 

människor; Skyddsgaller för träd [-59] 

Odling av humle, vin eller frukt [-59] 
45f-12 Odling av humle eller vin [-59] 
45f-13/01 Spaljéer för humle, vin eller frukt [-59] 
45f-13/02 Anordningar för upphängning på spaljéträd; Bindanordningar [-59] 
45f-14 Band för trädstammar (limringar 45k-2/05) [-59] 
45f-15/01 Stödpålar för träd; Vinstockspålar; Redskap för neddrivande eller uppdragande av 

stödpålar (45f-8) [-59] 
45f-15/05 Kvisthållare; Grenhållare; Fyllande av ihåliga träd [-59] 
45f-16/01 Redskap för fruktskörd; Fruktplockare med eller utan eggar; Handburna bärplockare; 

Vid handen fästbara redskap för skörd av frukt eller bär; Bärplockningsmaskiner; 
Uppfångningsanordningar vid träd; Hissar; Fångdukar; Korgar eller väskor för 
påhängning; Stegar (34l-23; 61a-1 – 61a-4) [-59] 

45f-16/20 Anordningar för upphängning av frukt [-59] 
45f-17 Trädsaxar eller trädsågar för skärning eller kvistning (45f-4/01) [-59] 

Skogsodling; Skogsväsen [-59] 
45f-18 Trädbrytare eller stubbrytare, arbetande vågrätt eller lodrätt, t.ex. block, brytare drivna 

med hävstång och klinkor, skruvspindlar, kuggstänger eller hydraulik; Brytning genom 
borrning, fräsning, sågning, brännande eller sprängning; Klyvning med hjälp av kilar[-59] 
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45f-19 Redskap för trädfällning, t.ex. genom sågning, borrning, brännande eller sprängning 

(konstruktion av sågar och borrar 38a, 38e); Fällning av träd med hjälp av kilar, fräsar 
eller linspel; Anordningar för att förhindra splittring av trädstammen [-59] 

45f-20 Omplantering av träd; Rotupptagare; Rotuppdragare; Omplanteringsredskap; 
Växtlådor (45b-26) [-59] 

45f-21 Tappning av trädsafter, t.ex. gummi eller kåda; Uppsamlingskärl, anordningar för 
tappning e.d. [-59] 

Redskap för vattning av trädgårdar, fält, sportplatser e.d. [-59] 
45f-22 Vattning med vattenutlopp ur fördelningsledningar [-59] 
45f-23/01 Vattning med vattenutlopp ur munstycken eller strilar; Vattning i fyrhörningar; Vattning 

med avbruten drivning [-59] 
45f-23/02 Vattning med i marken förlagda ledningar [-59] 
45f-23/05 Transportabla vätskespridare med vattenbehållare eller pumpar [-59] 
45f-23/10 Fördelning av flytande gödningsmedel, slam eller elektriskt laddat vatten [-59] 
45f-24 Detaljer vid vattningsredskap (47); Rörvagnar; Slangvagnar; Slangtrummor (61a-15); 

Hållare för trädgårdsslangar eller vattningsredskap (61a-15); Blandningsanordningar; 
Regleringsanordningar [-59] 

45f-25 Vattningsmunstycken av speciell form, t.ex. strilar eller strålmunstycken (45k-4/25; 
61a-16/01; 85g-2; 85g-3) [-59] 

45f-26 Vattenkannor; Blomstersprutor; Ranksprutor; Fruktträdssprutor (45k-4/01 – 45k-4/20); 
Automatiska vattningsanordningar eller fuktningsanordningar, t.ex. för krukväxter [-59] 

45f-27 Vattning av rötter; Införande av näringsmedel i trädrötter [-59] 

45f (IPC: A01G) Odling av grönsaker, blommor, frukt, vin eller humle; 
Skogsbruk; Bevattning [59-] 

45f-1/00 Trädgårdsskötsel; Grönsaksodling (anordningar för upptagning av 
planteringsgropar 45b-5/02, 45b-5/04) [59-] 

45f-1/02 .  Odling av sparris [59-] 
45f-1/04 .  Odling av svamp (gödselkomposter för svampodling 16) [59-] 
45f-1/06 .  Okulering (ympvax 45l-3/04) [59-] 
45f-1/08 .  Inhägnader för trädgårdsland, gräsmattor e.d., t.ex. av tegel [59-] 
45f-1/10 .  Namnskyltar för växter, trädgårdssängar e.d. [59-71] 
45f-1/12 .  Redskap för skötsel av gräsmattor; Jordbearbetningsredskap för gräsmattor; 

Trädgårdsvältar (maskiner för bearbetning av ängar eller med gräs besådda ytor 
45a-45/00; gräsklippare 45c-35/00 – 45c-35/26, 45c-53/00 – 45-53/14) [59-] 

45f-3/00 Skärverktyg för trädgårdsändamål [59-] 
45f-3/02 .  för beskärning av träd; Blomsaxar; Trädgårdssaxar [59-] 
45f-3/04 .  för klippning av häckar; Häcksaxar [59-] 
45f-3/06 .  Kantskärare för gräsmattor; Saxar för gräsklippning (maskiner för skärning av 

grästorvor 45a-45/04) [59-] 
45f-3/08 .  Sågar för beskärning [59-] 

45f-5/00 Bindning av blommor [59-] 
45f-5/02 .  Anordningar för bindning av buketter eller kransar [59-] 
45f-5/04 .  Stommar för kransar; Ställningar eller hållare för blommor [59-] 
45f-5/06 .  Anordningar för att hålla blommor friska (kemiska preparat 45l-3/02; blomvaser 

34f-6/03) [59-] 

45f-7/00 Växtodling i allmänhet (odling av växter utan jord 45f-31/00) [59-] 
45f-7/02 .  Behandling av växter med kolsyra (växthus därför 45f-9/18) [59-] 
45f-7/04 .  Elektrisk eller magnetisk behandling av växter för att förbättra deras tillväxt [59-] 
45f-7/06 .  Behandling av växande träd eller växter, t.ex. för att förhindra trädröta, för att 

framkalla viss färg på blommorna eller veden eller för att öka växternas livslängd 
(träkonservering, allmänt 38h-2) [59-] 
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45f-9/00 Drivning av blommor eller grönsaker i behållare, drivbänkar eller växthus 

(odling utan jord 45f-31/00) [59-] 
45f-9/02 .  Behållare, t.ex. blomkrukor, blomlådor eller glas för drivning av blommor (hängande 

blomkorgar, hållare eller behållare för blomkrukor 34f-6/02; prydnadshöljen för 
blomkrukor 34f-6/04) [59-] 

45f-9/04 .  Ställ eller tallrikar att placera under blomkrukor [59-] 
45f-9/06 .  Anordningar för rengöring av blomkrukor [59-] 
45f-9/08 .  Anordningar för att fylla blomkrukor; Anordningar för plantering av blommor i 

krukor [59-] 
45f-9/10 .  Krukor för drivning; Jordklumpar för plantor; Medel för framställning av sådana 

jordklumpar [59-] 
45f-9/12 .  Stöd för blommor; Underlägg för jordgubbar e.d. (stöd för träd, spaljéer för 

klängväxter 45f-17/14) [59-] 
45f-9/14 .  Växthus (skyddskupor 45f-13/04) [59-] 
45f-9/16 .  .  Hopfällbara eller transportabla växthus (isärtagbara byggnader i allmänhet 

37f-4) [59-] 
45f-9/18 .  Växthus avsedda för behandling av växter med kolsyra e.d. [59-] 
45f-9/20 .  Drivbänkar; Drivbänksfönster [59-] 
45f-9/22 .  Skuggningsmattor eller andra ljusavskärmningsanordningar [59-] 
45f-9/24 .  Anordningar för uppvärmning; Ventilation, reglering av temperaturen eller bevattning 

av växthus, drivhus e.d. (uppvärmningsanordningar i allmänhet 36c; elektriska 
uppvärmningsanordningar 21h; ventilationsanordningar i allmänhet 36d) [59-] 

45f-9/26 .  .  Elektriska anordningar [59-] 

45f-11/00 Sterilisering av jorden med hjälp av ånga (kemisk behandling 45l-7/00) [59-] 
45f-13/00 Växtskydd [59-] 
45f-13/02 .  Skyddstäckning för växter; Anordningar för utläggning av skyddstäckning [59-] 
45f-13/04 .  .  Skyddskupor [59-] 
45f-13/06 .  Anordningar för alstring av värme, rök eller dimma i trädgårdar, fruktodlingar eller 

skog, t.ex. som skydd mot frostskador (kemisk del 78d; infrarödstrålare 36b) [59-] 
45f-13/08 .  Mekaniska anordningar för att befordra luftcirkulation [59-] 
45f-13/10 .  Anordningar för skydd mot fåglar eller andra djur (djurfällor 45k-23/00; kemiska 

bekämpningsmedel 45l-9/00) [59-] 

45f-15/00 Anordningar eller förfaranden för att påverka inflytandet av väderleken 
(dimspridning, allmänt 19b-7) [59-] 

45f-17/00 Humleodling; Vinodling; Odling av fruktträd eller liknande träd [59-] 
45f-17/02 .  Humleodling; Vinodling [59-] 
45f-17/04 .  Stöd för humle, rankor eller träd [59-] 
45f-17/06 .  .  Galler eller spaljéer [59-] 
45f-17/08 .  .  .  Verktyg för att fästa humlerankor, vinrankor eller grenar vid galler eller spaljéer; 

Fastbindningsanordningar [59-] 
45f-17/10 .  .  Hållare för grenar eller stammar [59-] 
45f-17/12 .  .  Band (limringar för träd 45k-1/18) [59-] 
45f-17/14 .  .  Stöttor; Käppar [59-] 
45f-17/16 .  .  .  Anordningar för att slå ned eller ta upp stödpålar [59-] 
45f-17/18 .  Medel att utfylla håligheter i träd [59-] 

45f-19/00 Plockning av humle eller frukt [59-] 
45f-19/02 .  Humleplockning [59-] 
45f-19/04 .  Plattformar med anordningar för höjande eller sänkande [59-] 
45f-19/06 .  Korgar eller påsar som fästs på plockaren [59-] 
45f-19/08 .  Anordningar för plockning av äpplen e.d. (stegar 34l-23) [59-] 

45f-21/00 Anordningar för upphängning av skördad frukt [59-] 
45f-23/00 Skogsbruk [59-] 
45f-23/02 .  Omplantering, upptagning eller fällning av träd (maskinell omplantering av plantor 

45b-11/00) [59-] 
45f-23/04 .  .  Omplantering av träd; Anordningar för att gripa om rotsystemet, t.ex. rotlyftare; 

Behållare för transport av träd [59-] 
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45f-23/06 .  .  Anordningar för röjning eller uppdragning av trädrötter; Anordningar för 

stubbrytning (hävstänger 35d-2/01) [59-] 
45f-23/08 .  .  Anordningar för trädfällning (sågar 38a; yxor 69-22) [59-] 
45f-23/10 .  Tappning av sav ur träd, t.ex. kautschuk eller kåda [59-] 
45f-23/12 .  .  Knivar eller yxor för tappningen [59-] 
45f-23/14 .  .  Tappningspipor; Uppsamlingskärl för sav [59-] 

45f-25/00 Bevattning av trädgårdar, fält, idrottsplatser e.d. (anordningar för spridning 
av flytande gödningsmedel 45b-23/00; sprutmunstycken 85g) [59-] 

45f-25/02 .  Bevattning med hjälp av på marken utlagda med hål försedda rörledningar [59-] 
45f-25/04 .  Bevattning med sprutmunstycken, strilmunstycken, duschanordningar eller vridbara 

bevattningsanordningar; Intermittent arbetande bevattningsanordningar 
(rörförbindningar 47f; munstycken, ventiler, filter för finfördelare 45k-7/22) [59-71] 

45f-25/06 .  Bevattningsanordningar med under jordytan förlagda rörledningar [59-] 
45f-25/08 .  Körbara sprutanordningar med vattenbehållare eller pumpar (pumpkonstruktioner 

59a, 59b) [59-71] 
45f-25/10 .  Bevattningsanordningar för elektriskt laddat vatten [59-71] 
45f-25/12 .  Detaljer till bevattningsanordningar (slangvagnar eller slangtrummor 81c, 61a-15); 

Stöttor för trädgårdsbevattningsanordningar [59-71] 
45f-25/14 .  Vattenkannor; Vattensprutor (sprutor för bekämpande av skadedjur 45k-7/00 – 

45k-7/22) [59-] 

45f-27/00 Automatiska bevattningsanordningar eller besprutningsanordningar, 
t.ex. för blomkrukor [59-] 

45f-29/00 Anordningar för att tillföra näring direkt till rötterna [59-] 
45f-31/00 Hydroponik; Odling utan jord [59-] 
45f-31/02 .  Speciella anordningar därför (anordningar för odling i behållare eller växthus, 

allmänt 45f-9/00; anordningar för automatisk vattning 45f-27/00) [59-] 

45g Mejerihantering; Mjölkhushållning (53e; separatorer 82b) [-59] 
Mjölkningsanordningar, t.ex. i kombination med anordningar för silning 
eller kylning [-59] 

45g-1/01 Anordningar för handmjölkning i allmänhet [-59] 
45g-1/02 Mjölkpallar [-59] 
45g-1/03 Mjölkkärl; Mjölkkärl kombinerade med pallar [-59] 
45g-1/04 Hållare för mjölkkärl [-59] 
45g-1/05 Mjölkkärl med silanordningar eller filteranordningar [-59] 
45g-1/06 Mjölkkärl med kylinsatser eller kylmantlar [-59] 
45g-1/07 Mjölkkärl med självstängande ventiler [-59] 
45g-1/08 Anordningar för juverskydd vid mjölkning [-59] 
45g-2 Mjölkningsmaskiner med kateter [-59] 
45g-3 Mjölkningsmaskiner med mekanisk verkan [-59] 
45g-4/01 Mjölkningsmaskiner enligt sugprincipen [-59] 
45g-4/02 Mjölkningsmaskiner enligt tryckprincipen [-59] 
45g-4/03 Mjölkningsmaskiner med pulserande vakuum [-59] 
45g-4/04 Pulsatorer för mjölkningsmaskiner i allmänhet [-59] 
45g-4/05 Membranpulsatorer [-59] 
45g-4/06 Elektromagnetiska pulsatorer [-59] 
45g-4/10 Spenkoppar för mjölkningsmaskiner [-59] 
45g-4/11 Spenkoppar med inbyggd pulsator [-59] 
45g-4/12 Monteringsapparater för spenkoppar [-59] 
45g-4/16 Detaljer till mjölkningsmaskiner, t.ex. förgreningsrör, releaseranordningar, 

avtappningsanordningar eller kontrollanordningar [-59] 

Mjölkbehandling [-59] 
45g-5/01 Skumdämpning (12a-1; 82b-16) [-59] 
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45g-5/02 Anordningar för luftning, avgasning, borttagning av luktfel e.d., t.ex. med samtidig 

kylning (82b-16) [-59] 
45g-5/08 Silar eller filter för mjölkrening (filter 12d-25) [-59] 
45g-5/09 Hållare för silar eller filterdukar [-59] 
45g-5/10 Reningsanordningar av speciell konstruktion [-59] 
45g-7/01 Apparater för gräddsättning (separatorer 82b) [-59] 
45g-7/02 Gräddavskiljare [-59] 
45g-7/03 Gräddskummare [-59] 
45g-7/05 Gräddbehandling i gräddsyrningsvannor [-59] 

Anordningar för framställning eller behandling av smör [-59] 
45g-15/01 Stillastående kärningskärl med en kring en vertikal eller sned axel roterande vinge [-59] 
45g-15/02 Stillastående kärningskärl med en kring en vertikal eller sned axel fram-och-

tillbakasvängande vinge [-59] 
45g-15/03 Stillastående kärningskärl med två eller flera kring vertikala eller sneda axlar roterande 

vingar [-59] 
45g-15/06 Stillastående kärningskärl med en kring en horisontell axel roterande vinge [-59] 
45g-15/07 Stillastående kärningskärl med två eller flera kring horisontella axlar roterande 

vingar [-59] 
45g-15/08 Stillastående kärningskärl med en kring en horisontell axel fram-och-tillbakasvängbar 

vinge [-59] 
45g-15/12 Roterande kärningskärl med däri anordnade fasta eller rörliga vingar eller andra 

medbringarbräden [-59] 
45g-15/15 Anordningar för upphettning, kylning eller genomluftning av kärningsmaterialet vid 

vingkärnor [-59] 
45g-16 Centrifugalkärnor [-59] 

Kärnor utan vingar [-59] 
45g-17/01 med fram-och-tillbakarörligt kärl [-59] 
45g-17/02 med vaggande kärl [-59] 
45g-17/03 Rullkärnor [-59] 
45g-18/01 Kärningsanordningar av speciell konstruktion utan kärningskärl [-59] 
45g-18/02 Kärning med luftgenomförsel i kärningsmaterialet [-59] 
45g-19/01 Detaljer till vingkärnor [-59] 
45g-19/02 Lock till kärnor [-59] 
45g-19/03 Vingar till kärnor [-59] 
45g-20 Småmejerianläggningar, t.ex. kombination av separatorer, kärnor eller 

ältningsanordningar [-59] 
45g-21/01 Kärnältare [-59] 
45g-21/02 Drivanordningar för kärnältare [-59] 
45g-22/01 Stötkärnor med handdriven eller fotdriven kärnstav [-59] 
45g-22/02 Stötkärnor med flera kärnstavar [-59] 
45g-22/03 Mekanisk drivning av kärnstavarna [-59] 
45g-22/04 Kärnstavar [-59] 
45g-23/01 Apparater för ältning av smör med vals och stillastående ältbord (53h-2) [-59] 
45g-23/02 Apparater för ältning av smör med vals och roterande ältbord (53h-2) [-59] 
45g-23/03 Apparater för ältning av smör av speciell konstruktion (53h-2) [-59] 

Framställning av ost, mekanisk del (kemisk del 53e) [-59] 
45g-24/01 Ystningsanläggningar; Upphettning eller luftning av ostkällare; Lagring av ost [-59] 
45g-24/02 Ystningskittlar; Ostvannor [-59] 
45g-24/03 Anordningar för rengöring av ystningskittlar [-59] 
45g-24/04 Oströrningsmaskiner [-59] 
45g-24/05 Anordningar för tömning av ystningskärl [-59] 
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45g-24/06 Anordningar för framställning av ost, t.ex. kvarnar, pressar, formar eller 

formningsmaskiner [-59] 
45g-24/07 Anordningar för behandling av ost under mognaden [-59] 

Formning av smör (34b) [-59] 
45g-25/01 Apparater för utbitning av smör för handkraft (34b) [-59] 
45g-25/03 Apparater för utbitning av smör med inpressning i formar (2b) [-59] 
45g-25/06 Apparater för utbitning av smör med utpressning av smöret i strängform och 

avskärningsanordningar (strängpressar) (2b) [-59] 
45g-25/09 Skärare för delning av smörblock (2b) [-59] 

45g (IPC: A01J) Mejerihantering; Mjölkhushållning, mekanisk 
del [59-] 

Mjölkning [59-] 
45g-1/00 Anordningar eller tillbehör för handmjölkning [59-] 
45g-1/02 .  Mjölkpallar med ett ben (stolar eller pallar, allmänt 34g) [59-71] 

45g-3/00 Mjölkning med kateter [59-] 
45g-5/00 Anordningar för mekanisk mjölkning [59-] 
45g-5/02 .  med mekanisk påverkan av spenarna [59-] 
45g-5/04 .  med pneumatisk påverkan av spenarna [59-] 
45g-5/06 .  .  Spenkoppar med en kammare [59-] 
45g-5/08 .  .  Spenkoppar med två kammare [59-] 
45g-5/10 .  .  Pulsatorer anordnade på andra sätt än på spenkoppar [59-] 
45g-5/12 .  .  .  med membran [59-] 
45g-5/14 .  .  .  elektromagnetiskt styrda [59-] 
45g-5/16 .  .  Spenkoppar med pulsator [59-] 

45g-7/00 Andra tillbehör till mjölkningsmaskiner [59-] 
45g-9/00 Mjölkkärl (transportkärl 81c) [59-] 
45g-9/02 .  med anordningar för silning eller filtrering [59-] 
45g-9/04 .  med kylanordningar [59-] 
45g-9/06 .  med automatiskt stängande ventiler [59-] 
45g-9/08 .  Hållare eller stöd för mjölkkärl [59-] 
45g-9/10 .  Mjölkkärl förbundna med mjölkpallar [59-] 

Behandling av mjölk eller grädde [59-] 
45g-11/00 Anordningar för mjölkbehandling (pastörisering 53e) [59-] 
45g-11/02 .  Anordningar för att förhindra skumbildning eller avlägsna skum (i centrifuger 

82b-16) [59-] 
45g-11/04 .  Anordningar för luftning eller avluftning av mjölk (i centrifuger 82b-16) [59-] 
45g-11/06 .  Silar eller filter för mjölk (filtermaterial 12d-25) [59-] 
45g-11/08 .  .  Hållare för silar eller filterdukar [59-] 
45g-11/10 .  Skiljande av mjölken från grädden (mjölkcentrifuger 82b) [59-] 
45g-11/12 .  .  Anordningar för gräddskumning [59-] 
45g-11/14 .  .  .  genom att höja mjölkens yta [59-] 
45g-11/16 .  Homogenisering av mjölk [71-] 

45g-13/00 Kärl för behandling av grädde [59-] 
Smörframställning [59-] 
45g-15/00 Framställning av smör [59-] 
45g-15/02 .  Stillastående kärningskärl med vingar [59-] 
45g-15/04 .  Roterande eller svängande kärningskärl [59-] 
45g-15/06 .  .  med vingar [59-] 
45g-15/08 .  .  utan vingar [59-] 
45g-15/10 .  Andra anordningar för smörframställning än kärnor [59-] 
45g-15/12 .  .  med anordningar för fortlöpande smörframställning [59-] 
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45g-15/14 .  .  med anordningar för smörkärning genom luftinblåsning [59-] 
45g-15/16 .  Tillbehör [59-] 
45g-15/18 .  .  Anordningar för avluftning [59-] 
45g-15/20 .  .  Montering av varvtalsräknare eller larmanordningar [59-] 
45g-15/22 .  .  Lock eller skydd för kärnor [59-] 
45g-15/24 .  .  Vingar för kärnor [59-] 
45g-15/25 .  .  Anordningar för uttagande av smör från kärnor e.d. [71-] 
45g-15/26 .  Kombinerade anordningar för skumning, kärning och ältning [59-] 
45g-15/28 .  Drivanordningar [59-] 

Ältning eller formning av smör eller margarin [59-] 
45g-17/00 Maskiner för ältning av smör e.d. [59-] 
45g-19/00 Manuella anordningar för formning av smörbitar e.d. [59-] 
45g-21/00 Maskiner för formning av smörbitar e.d. (för formning av deg 2b-7/01) [59-] 
45g-21/02 .  med anordningar för utpressning i förbindelse med delning, med eller utan 

förpackningsanordningar [59-] 

45g-23/00 Anordningar för att dela smörblock e.d. (anordningar för delning eller 
skärning av smör för hushållsbruk 34b-6/10) [59-] 

Ostframställning [59-] 
45g-25/00 Ostframställning (förfaranden 53e-6) [59-] 
45g-25/02 .  Ostvannor [59-] 
45g-25/04 .  .  Anordningar för rengöring av ostvannor [59-] 
45g-25/06 .  Anordningar för att bryta koagulerad mjölk [59-] 
45g-25/08 .  Anordningar för att avlägsna ost ur vannor [59-] 
45g-25/10 .  Anordningar för att avlägsna vassla ur vannor [59-] 
45g-25/11 .  Separering av vassla  från kvarg; Tvättning av kvarg [71-] 
45g-25/12 .  Formning av ostar [59-] 
45g-25/13 .  .  Formar därför [71-] 
45g-25/14 .  .  Formar eller pressar därför [59-71] 
45g-25/15 .  .  Pressar därför [71-] 
45g-25/16 .  Anordningar för behandling av osten under mognaden [59-] 

45g-27/00 Efterbehandling av ost [59-] 
45g-27/02 .  Överdragning av ost, t.ex. med paraffin [59-] 
45g-27/04 .  Uppdelning eller annan omformning av ost [59-] 

45h Djurhållning; Fiske [-59] 
Djurvård i allmänhet; Boskapsskötsel (hjälpmedel vid biologiska försök 
30h-14) [-59] 

45h-1 Stallinredningar, t.ex. stallgolv, spiltbommar eller fodergaller (stallventilation 36d; 
37d-6/01; 37d-7/01; 37f-2/01) [-59] 

45h-2 Anordningar för tjudring av djur, t.ex. munkavlar, halsbyglar eller lätt låsbara kedjelås 
(grimmor 56b-23) [-59] 

45h-3 Anordningar för löskoppling av djur [-59] 
45h-4 Anordningar för utfodring av boskap eller vilt (för fjäderfä 45h-14/01, 45h-14/20) [-59] 
45h-5 Automatiska utfodringsanordningar [-59] 
45h-6 Anordningar för vattning av boskap eller vilt [-59] 
45h-7 Dianordningar för ungdjur [-59] 
45h-8 Identitetstecken för djur (för fjäderfä 45h-13/10, plomberingstänger 87b-5, 

registreringsstämplar, kontrollstämplar 43a-14, datumstämplar 15h-1/09) [-59] 
45h-9 Anordningar för tillsyn eller vård av djur, t.ex. skrapor (saxar 69-5), skyddsringar 

(30c-7/01), svanshållare, anordningar mot krubbitning, tvättanordningar (för 
medicinskt ändamål 30c-7/02), solskydd eller insektskydd [-59] 

45h-10 Djurtämjning t.ex. genom nosringar; Kastredskap; Anordningar för fjättring eller 
bindning för djurtämjning i allmänhet; Anordningar för dressyr; Ställningar för 
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betäckning (ställningar för utförande av hovbeslag 45i-13/50); Fjättringsanordningar 
för speciella ändamål (30c-5; 56b-26; 66a-4/01) [-59] 

45h-11 Andra anordningar för djurvård, t.ex. för avlägsnande eller riktning av horn, avvänjare, 
anordningar för att förhindra parning eller anordningar för uppsamling av gödsel eller 
urin [-59] 

45h-12/01 Munkorgar [-59] 
45h-12/50 Ledband eller halsband för hundar [-59] 

Uppfödning av fjäderfä; Redskap eller anordningar för undersökning, 
genomlysning, vägning, rengöring, stämpling eller sortering av ägg [-59] 
Uppfödning av fjäderfä i allmänhet [-59] 

45h-13/01 Reden [-59] 
45h-13/02 Lockägg; Konstgjorda ägg [-59] 
45h-13/03 Avelsredskap av andra slag, t.ex. apparater för värpkontroll [-59] 
45h-13/10 Identitetstecken för fjäderfä, t.ex. fotringar [-59] 
45h-13/20 Anordningar för fjättring eller bindning, t.ex. vingklammer [-59] 
45h-13/50 Fågelholkar [-59] 
45h-13/60 Kycklingmödrar; Konstgjorda ligghönor [-59] 
45h-14/01 Anordningar för utfodring av fjäderfä [-59] 
45h-14/10 Anordningar för vattning av fjäderfä [-59] 
45h-14/20 Kombinerade utfodringsanordningar och vattningsanordningar [-59] 
45h-14/30 Anordningar för matning av fjäderfä [-59] 
45h-15/01 Äggkläckningsapparater för fjäderfä i allmänhet (värmeskåp 42i-12/01) [-59] 
45h-15/02 Uppvärmningsanordningar, t.ex. för kycklingmödrar [-59] 
45h-15/03 Fuktningsanordningar eller fuktighetsreglerare för äggkläckningsapparater (36d-1/14; 

42i-19/01) [-59] 
45h-15/04 Anordningar för vändning av ägg i äggkläckningsapparater [-59] 
45h-15/50 Elektriskt uppvärmda äggkläckningsapparater [-59] 
45h-16/01 Undersökning av ägg med hjälp av genomlysning [-59] 
45h-16/02 Anordningar för sortering av ägg efter storlek [-59] 
45h-16/03 Anordningar för sortering av ägg efter vikt [-59] 
45h-16/04 Rengöring av ägg [-59] 
45h-16/05 Stämplar för ägg förbundna med sorteringsanordningar e.d. (äggstämplar i allmänhet 

15h-1/09) [-59] 
45h-17/01 Hönshus i allmänhet [-59] 
45h-17/02 Anordningar vid sittpinnar, t.ex. skyddsanordningar mot ohyra [-59] 
45h-17/03 Anordningar för automatisk öppning eller stängning av hönshusdörrar (räkning av 

höns 42p-6, 42p-8) [-59] 
45h-17/04 Anordningar för uppsamling eller avlägsnande av exkrementer [-59] 
45h-17/07 Fågelburar (81c) [-59] 
45h-17/08 Hopfällbara fågelburar [-59] 
45h-17/09 Dörrar eller luckor till fågelburar [-59] 
45h-17/12 Fågelbon; Fågelhus; Duvslag [-59] 
45h-17/13 Hopfällbara fågelbon [-59] 

Uppfödning av maskar eller insekter; Biskötsel [-59] 
45h-18 Uppfödning av maskar eller insekter [-59] 
45h-19/01 Honungsslungor [-59] 
45h-19/05 Anordningar för perforering av honungskakor [-59] 
45h-19/10 Anordningar för utvinnande av vax vid honungskakor (23a-1) [-59] 
45h-20/01 Bikupor [-59] 
45h-20/10 Utformning eller anordning av ramar för honungskakor [-59] 
45h-20/20 Konstgjorda honungskakor [-59] 
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45h-20/25 Detaljer vid bikupor, t.ex. ventilationsanordningar, flyghål, avspärrningsgaller, 

skiljeväggar eller bisamhällen [-59] 
45h-20/30 Uppfödningslådor; Tillsatsburar [-59] 
45h-20/35 Anordningar för bearbetning av bikupor eller delar av bikupor [-59] 
45h-21 Anordningar för utfodring eller vattning av bin [-59] 
45h-22 Rökalstrare; Rökpipor för biskötare [-59] 
45h-23 Anordningar för förebyggande eller infångande av svärmar; Anordningar för 

infångande av drönare [-59] 

Fiskodling [-59] 
45h-24/01 Odling av fiskar, musslor, kräftor, svampar eller pärlor [-59] 
45h-24/02 Anordningar för utfodring av fiskar [-59] 
45h-25 Anordningar för regenerering av vattnet i behållare för levande fisk (85c) [-59] 
45h-26 Akvarier; Terrarier [-59] 

Fiskfångst med nät [-59] 
45h-27/01 Trålnät [-59] 
45h-27/10 Mjärdar [-59] 
45h-27/15 Sänknät [-59] 
45h-27/20 Inhalningsnät; Näthåvar [-59] 
45h-27/25 Belysningsanordningar vid nät [-59] 
45h-27/30 Fiskfångst med hjälp av elektriska strömmar [-59] 
45h-27/40 Andra anordningar för fiskfångst på andra sätt än metning; Anordningar för indikering 

av fiskstim [-59] 
45h-28/01 Anordningar för isärföring av trålnät [-59] 
45h-28/10 Anordningar för upplyftning av nätryggen vid trålnät; Flöten [-59] 
45h-28/20 Rullar för bottenlinan; Sänken [-59] 

Fiskfångst genom skjutning av kastkroppar [-59] 
45h-29/01 Harpuner [-59] 
45h-29/02 Ljuster [-59] 

Redskap för metning [-59] 
45h-30/01 Krokar i allmänhet [-59] 
45h-30/02 Två eller flera vid napp från varandra utspärrande krokar [-59] 
45h-30/03 Krokar med speciella griparmar [-59] 
45h-30/10 Konstgjorda beten i djurform med krokar, i allmänhet [-59] 
45h-30/11 Konstgjorda beten med krokar som hugger fast vid napp [-59] 
45h-30/12 Konstgjorda beten av böjd plåt [-59] 
45h-30/13 Konstgjorda beten i flugform [-59] 
45h-30/14 Konstgjorda beten med mekaniska drivanordningar [-59] 
45h-30/20 Hållare för beten [-59] 
45h-31/01 Metspön i allmänhet [-59] 
45h-31/02 Förbindningsanordningar för metspön i flera delar [-59] 
45h-31/03 Anordningar för styrning av metreven vid metspön [-59] 
45h-31/04 Anordningar för fästande av kastrullar på metspön [-59] 
45h-31/10 Kastrullar i allmänhet [-59] 
45h-31/11 Bromsanordningar [-59] 
45h-31/12 Styrningsanordningar för metreven [-59] 
45h-31/20 Rullar för revtorkning [-59] 
45h-31/25 Revar; Framställning eller behandling av revar [-59] 
45h-31/30 Kastanordningar för metrevar [-59] 
45h-31/35 Anordningar för förbindning av metrevar och krokar [-59] 
45h-31/40 Hållare för metspön [-59] 
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45h-31/45 Behållare för metspön [-59] 
45h-31/50 Väskor eller hållare för krokar [-59] 
45h-31/55 Betesbehållare [-59] 
45h-31/60 Flöten [-59] 
45h-31/65 Sänken [-59] 
45h-31/70 Vid napp verkande hugganordningar eller signalanordningar [-59] 
45h-31/75 Krokar eller öglor för fastgöring i land [-59] 
45h-31/80 Andra redskap eller anordningar för metning [-59] 

45h (IPC: A01K) Djurskötsel; Akvarier; Anordningar för transport av 
levande fisk; Fiske [59-] 

Djurskötsel i allmänhet; Kreatursskötsel [59-] 
45h-1/00 Stallinredningar (ventilation 36d; byggnader 37f-2/01) [59-] 
45h-1/02 .  Svinstior, hundkojor, kaninhus e.d. [59-] 
45h-1/04 .  Tjudringspålar e.d. [59-] 
45h-1/06 .  Djurbindslen, t.ex. grimmor, kavlar, halsbyglar eller kedjelås [59-] 
45h-1/08 .  Anordningar för att samtidigt lösgöra flera djur [59-] 
45h-1/10 .  Foderkrubbor [59-] 

45h-3/00 Anordningar för betesgång, t.ex. för tjudring; Stängsel för att innestänga 
kreatur; Mekaniska delar av elektriska inhängningsanordningar 
(elektriska kopplingsanordningar för sådana 21g-7/02) [59-] 

45h-5/00 Anordningar för utfodring av boskap eller vilt (för fåglar 45h-39/00) [59-] 
45h-5/02 .  automatiska [59-] 

45h-7/00 Anordningar för vattning av boskap eller vilt [59-] 
45h-7/02 .  automatiska (ventilutformning 47g) [59-] 

45h-9/00 Anordningar för digivning till ungdjur [59-] 
45h-11/00 Märkning av djur (av fåglar 45h-35/00; plombertänger 87b-5) [59-] 
45h-13/00 Anordningar för skötsel av djur, t.ex. ryktdon (saxar 69-5), strykringar 

(bandage eller omslag 30c-7/01), svanshållare, anordningar för att 
förhindra krubbitning, tvättanordningar (för medicinsk användning 
30e-7/02) eller skydd mot olämplig väderlek eller insekter [59-] 

45h-15/00 Anordningar för att tämja djur, t.ex. nosringar eller benbindslen; 
Anordningar för att få djur att ligga, allmänt; Dressyrredskap; Ställningar 
för betäckning (anordningar för veterinärmedicinska ändamål 30c-5) [59-] 

45h-17/00 Anordningar för avhorning eller för uträtning av horn [59-] 
45h-19/00 Anordningar för avvänjning [59-] 
45h-21/00 Anordningar för att underlätta eller förhindra parning (ställningar 

45h-15/00) [59-] 
45h-23/00 Anordningar för uppsamling av gödsel eller urin [59-] 
45h-25/00 Munkorgar [59-] 
45h-27/00 Koppel eller halsband, t.ex. för hundar [59-] 
45h-29/00 Andra anordningar för djurskötsel [59-] 
Fjäderfäskötsel; Ägghantering [59-] 
45h-31/00 Hönshus; Andra förvaringsutrymmen för fåglar [59-] 
45h-31/02 .  Dörrtillbehör; Automatiska dörröppnare (räkneverk för räkning av fjäderfä 42p) [59-] 
45h-31/04 .  Anordningar för uppsamling eller avlägsnande av spillning [59-] 
45h-31/06 .  Burar (behållare för djurtransport, allmänt 81c) [59-] 
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45h-31/08 .  .  Hopfällbara burar [59-] 
45h-31/10 .  Dörrar; Luckor [59-] 
45h-31/12 .  Sittpinnar [59-] 
45h-31/14 .  Fågelholkar [59-] 
45h-31/16 .  .  Reden för ruvning [59-] 
45h-31/18 .  Kycklingmödrar; Konstgjorda ligghönor [59-] 
45h-31/20 .  .  Uppvärmningsanordningar [59-] 
45h-31/22 .  Utgångar för fjäderfä [59-] 

45h-33/00 Lockägg; Konstgjorda ägg [59-] 
45h-35/00 Märkning av fjäderfä eller andra fåglar [59-] 
45h-37/00 Anordningar för att fjättra fåglar, t.ex. vingklämmor [59-] 
45h-39/00 Anordningar för utfodring av fjäderfä eller andra fåglar [59-] 
45h-39/02 .  Vattningsanordningar (ventilutformning 47g) [59-] 
45h-39/04 .  Kombinerade utfodringsanordningar och vattningsanordningar [59-] 
45h-39/06 .  Tvångsmatningsanordningar [59-] 

45h-41/00 Äggkläckningsapparater för fjäderfä (värmeskåp 42i-12/01) [59-] 
45h-41/02 .  Uppvärmningsanordningar [59-] 
45h-41/04 .  Kontroll av fuktigheten i äggkläckningsapparater (fuktighetsmätare, allmänt 

42i-19/01; anläggningar för att reglera fuktigheten hos rumsluft 36d-1/14) [59-] 
45h-41/06 .  Anordningar för vändning av äggen i äggkläckningsapparater [59-] 

45h-43/00 Prövning, sortering eller rengöring av ägg [59-] 
45h-43/02 .  Provning genom genomlysning [59-71] 
45h-43/04 .  Sortering av ägg [59-] 
45h-43/06 .  .  efter storlek [59-] 
45h-43/08 .  .  efter vikt (viktsortering i allmänhet 42f) [59-] 
45h-43/10 .  Sortering och stämpling (stämplar allmänt 15h) [59-] 

45h-45/00 Andra anordningar för fjäderfäskötsel, t.ex. för värpkontroll, 
könspåverkan eller könsbestämning [59-] 

Biskötsel [59-] 
45h-47/00 Bikupor [59-] 
45h-47/02 .  Utformning eller anordning av ramar för honungskakor [59-] 
45h-47/04 .  Konstgjorda honungskakor [59-] 
45h-47/06 .  Andra detaljer för bikupor eller bigårdar, t.ex. ventilationsanordningar, 

flusteröppningar, avspärrningsgaller eller skiljeväggar [59-] 

45h-49/00 Uppfödningslådor; Transportburar; Fångstburar för drottningar [59-] 
45h-51/00 Anordningar för behandling av bikupor, t.ex. rengöring eller 

desinficering [59-] 
45h-53/00 Anordning för utfodring eller vattning av bin [59-] 
45h-55/00 Rökalstrare för biskötare; Utrustning för biskötare, t.ex. nät eller 

rökpipor [59-] 
45h-57/00 Anordningar för att försörja bisvärmar, förebygga svärmning eller 

infånga svärmar; Infångningsanordningar för drönare [59-] 
45h-59/00 Insamling av honung [59-] 
45h-59/02 .  Anordningar för avlägsnande av kakornas vaxlock [59-] 
45h-59/04 .  Honungsslungor [59-] 
45h-59/06 .  Anordningar för att utvinna vax ur honungskakor (utvinning av vaxer genom 

smältning, allmänt 23a-1) [59-] 
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Fiskodling [59-] 
45h-61/00 Odling av fisk, skaldjur, kräftor, hummer, tvättsvamp, pärlor e.d. [59-] 
45h-61/02 .  Anordningar för utfodring [59-] 

45h-63/00 Behållare för levande fisk; Förnyande eller uppfriskande av vattnet i 
sådana behållare (avloppsvattenrening i allmänhet 85c) [59-] 

45h-63/02 .  Anordningar för transport av levande fisk [59-] 
45h-63/04 .  Akvarier; Terrarier [59-71] 

45h-64/00 Akvarier; Terrarier [71-] 
45h-65/00 Fiskkoppel [59-] 
45h-67/00 Odling av djur, allmänt [59-] 
45h-67/02 .  Förfaranden för odling av ryggradsdjur [59-] 
45h-67/04 .  Silkesmaskar [59-] 

Fiske med nät; Nätutrustningar [59-] 
45h-69/00 Fasta fångstanordningar [59-] 
45h-69/02 .  Stationära nät utan ryssjor [59-] 
45h-69/04 .  Stationära nät med ryssjor [59-] 
45h-69/06 .  .  Ryssjor [59-] 
45h-69/08 .  .  .  Stela ryssjor, t.ex. hummertinor [59-] 
45h-69/10 .  .  .  Hopvikbara ryssjor [59-] 

45h-71/00 Fritt flytande nät [59-] 
45h-73/00 Dragna nät [59-] 
45h-73/02 .  Släpnät [59-] 
45h-73/04 .  .  Anordningar för utbredning eller isärföring av släpnät [59-] 
45h-73/06 .  .  Draganordningar för huvudlinorna [59-] 
45h-73/08 .  .  Bottenlinerullar; Sänken; Flöten (för metning 45h-95/00) [59-] 
45h-73/10 .  .  Bestämning av fångstens storlek, t.ex. genom att mäta dragkraften i linorna [59-] 
45h-73/12 .  Lodrätt i vattnet anordnade nät, t.ex. sänknät [59-] 

45h-75/00 Fångstnät e.d. av andra slag; Tillbehör [59-] 
45h-75/02 .  Belysningsanordningar för nät [59-] 

45h-77/00 Inhalningsnät; Näthåvar [59-] 
45h-79/00 Andra anordningar eller förfarande för att fånga fisk i större mängd [59-] 
45h-79/02 .  med hjälp av elektrisk ström (elektriska anordningar därför 21g-7/03) [59-] 

45h-81/00 Fiskfångst med kastprojektiler [59-] 
45h-81/02 .  Harpuner (elektriska anordningar för harpuner 21g-7/04) [59-71] 
45h-81/04 .  Ljuster [59-] 
45h-81/06 .  Utrustning för undervattensjakt av fisk [59-] 

Metning [59-] 
45h-83/00 Krokar [59-] 
45h-83/02 .  med vid napp utspärrade hullingar [59-] 
45h-83/04 .  med speciella griporgan [59-] 
45h-83/06 .  Anordningar för att hålla fast betet vid kroken [59-] 

45h-85/00 Konstgjorda beten [59-] 
45h-85/02 .  med vid napp framskjutande hullingar e.d. [59-] 
45h-85/04 .  Plana beten [59-] 
45h-85/06 .  Mekaniskt drivna [59-] 
45h-85/08 .  Flugor [59-] 

45h-87/00 Metspön [59-] 
45h-87/02 .  Anordningar för att sammanfoga i delar utförda metspön [59-] 
45h-87/04 .  Ledanordningar för reven [59-] 
45h-87/06 .  Anordningar för fästande av revrullen vid spöet [59-] 
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45h-89/00 Kastrullar [59-] 
45h-89/02 .  Bromsanordningar [59-] 
45h-89/04 .  Revledare; Revspridare [59-] 

45h-91/00 Revar [59-] 
45h-91/02 .  Anordningar för kast av reven [59-] 
45h-91/04 .  Anordningar för krokens fästande till reven [59-] 

45h-93/00 Flöten med eller utan signalanordning [59-] 
45h-95/00 Sänken (för dragna nät 45h-73/08) [59-] 
45h-97/00 Tillbehör för metning eller angelfiske [59-] 
45h-97/02 .  Anordningar för utläggning av bottenbeten [59-] 
45h-97/04 .  Behållare för beten [59-] 
45h-97/06 .  Behållare eller hållare för krokar [59-] 
45h-97/08 .  Fodral för spön [59-] 
45h-97/10 .  Stöd för spön [59-] 
45h-97/12 .  Signalanordningar, t.ex. vid napp [59-] 
45h-97/14 .  Huggkrokar [59-] 
45h-97/16 .  Anordningar för torkning av revar [59-] 

45i Hovbeslag [-59] 
Sömförsedda hästskor (49i-1) [-59] 

45i-1/01 Odelade hästskor [-59] 
45i-1/02 Svetsningsgrepp; Svetsningshakar (49i-1) [-59] 
45i-1/03 Skruvgrepp; Skruvhakar (49i-1) [-59] 
45i-1/04 Insticksgrepp; Instickshakar (49i-1) [-59] 
45i-1/05 Insticksgrepp eller instickshakar med säkring [-59] 
45i-1/06 Andra löstagbara grepp eller hakar; Isbroddar (71b-13) [-59] 
45i-1/07 Löstagbara grepplattor eller hakplattor [-59] 
45i-1/08 Elastiska grepp eller hakar [-59] 

Flerdelade sömförsedda hovbeslag [-59] 
45i-2/01 med över varandra liggande delar av järn [-59] 
45i-2/02 med över varandra liggande delar av järn och elastiskt material [-59] 
45i-2/03 Hästskor försedda med gångjärn [-59] 

Sömlösa hästskor [-59] 
45i-3/01 odelade med särskilda fästanordningar som omsluter hoven [-59] 
45i-3/02 odelade med delar som ingripande i hoven [-59] 
45i-3/03 odelade med tryckorgan [-59] 
45i-3/04 hästskor med klämklappor försedda med gångjärn [-59] 
45i-3/05 Trugor [-59] 

Hovbeslag av elastiskt material [-59] 
45i-4/01 plattformat eller hästskoformat med inlagd eller påsatt metallförstärkning [-59] 
45i-4/02 plattformat eller hästskoformat utan metallförstärkning [-59] 
45i-4/03 Hovskor [-59] 

Elastiska inlägg eller underlägg för sömförsedda hästskor [-59] 
45i-5/01 med avtäckning av hoven [-59] 
45i-5/02 i hästskoform [-59] 
45i-5/03 för staget [-59] 
45i-5/04 i hästskor försedda med ränna [-59] 
45i-5/05 i speciella ursparningar i hästskon [-59] 

45i-13/01 Verktyg eller redskap för hovbeslag i allmänhet [-59] 
45i-13/02 Anordningar för utspärrande eller avdragande av hästskor [-59] 
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45i-13/03 Anordningar för mätning av hästskor [-59] 
45i-13/04 Hammare för hästskosöm; Anordningar för omböjande av sömmen [-59] 
45i-13/05 Anordningar för bearbetning av hoven [-59] 
45i-13/50 Ställningar för utförande av hovbeslag [-59] 
45i-14 Hästskosöm [-59] 
45i-15 Hovbeslag för klövdjur [-59] 
45i-16 Medel eller anordningar för vård av hoven [-59] 

45i (IPC: A01L) Hovbeslag [59-] 
45i-1/00 Skor för hästar eller andra hovdjur, fästa med söm (framställning av 

hästskor genom smidning 49i) [59-] 
45i-1/02 .  Odelade skor [59-] 
45i-1/04 .  Delade skor [59-] 

45i-3/00 Skor som fästs med i huvudsak andra anordningar än söm, med eller 
utan sömbeslag som ytterligare säkerhetsåtgärd [59-] 

45i-3/02 .  Odelade skor [59-] 
45i-3/04 .  Delade skor med gångjärn mellan delarna [59-] 
45i-3/06 .  Skor för dragdjur som ska ta sig fram över myrar eller liknande terräng [59-] 

45i-5/00 Skor av elastiskt material [59-] 
45i-7/00 Tillbehör för hovbeslag [59-] 
45i-7/02 .  Elastiska insatser eller sulor för skor [59-] 
45i-7/04 .  Stela hakar eller grepp (framställning av hakar genom smidning 49i-2) [59-] 
45i-7/06 .  Elastiska hakar eller grepp [59-] 
45i-7/08 .  Isbroddar (för vanliga skor 71b-15/06) [59-] 
45i-7/10 .  Hästskosöm [59-] 

45i-9/00 Skor för andra djur, t.ex. oxar [59-] 
45i-11/00 Verktyg för hovslagning [59-] 
45i-13/00 Ställningar för hovslagning [59-] 
45i-15/00 Medel eller anordningar för vård av hoven [59-] 

45k Bekämpande av skadegörare (kemisk del 45l; bekämpande av ogräs, 
plantförstöring med jordbearbetning 45a-2, 45a-19, 45a-50); 
Djurfångst (fiskfångst 45h); Jaktredskap [-59] 
Förfaranden, redskap eller anordningar för att fånga eller döda insekter [-59] 

45k-1/01 för flygande insekter, t.ex. flugglas [-59] 
45k-1/02 för krypande insekter [-59] 
45k-1/03 med lockljus, utom 45k-1/04, 45k-1/06 [-59] 
45k-1/04 med fläkt (fångst på djurkropp 45h-9) [-59] 
45k-1/05 Handredskap för fångst, t.ex. flugsmällor eller pistoler (45k-3/02) [-59] 
45k-1/06 elektriska (45k-9/02) [-59] 
45k-1/07 Insektsfällor; Automatiska fångstredskap [-59] 
45k-1/10 genom förgiftning, bedövning eller förbränning [-59] 
45k-1/20 Inbyggda fångstanordningar, t.ex. i byggnader, vid dörrar eller vid fönster [-59] 

Insektsfångare med klibbiga ytor [-59] 
45k-2/01 Limband (limning 54d-6; framställning av hela flugfångare 54f-3/05) [-59] 
45k-2/02 Upphängningsanordningar; Hållare; Ståndare (häftstift 70e-7/01) [-59] 
45k-2/05 Limringar för träd [-59] 
45k-2/10 Klibbkroppar, t.ex. flugstrutar [-59] 
45k-2/11 Klibbkroppar med lockljus [-59] 
45k-2/12 Andra insektsfångare med klibbiga ytor [-59] 
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Anordningar för insamling av insekter (samlingar för undervisningsändamål 
eller åskådningsändamål 42n-10/02) [-59] 

45k-3/01 för fältodlingar eller trädgårdsodlingar [-59] 
45k-3/02 transportabla med avstrykningsanordningar, t.ex. med klibbiga ytor, för odlingar 

(handredskap 45k-1/05) [-59] 
45k-3/05 med fläkt för fältodlingar (45k-1/04; bomullsskörd 45c-27/71) [-59] 

Spridare för vätskor eller pulver; Rökalstrare (trädgårdssprutor 45f-26; 
dessutom 30i-2; 30k-9; 61a-12; 75c) [-59] 

45k-4/01 Spridare för vätskor; Handredskap (30k-9) [-59] 
45k-4/02 Spridare för vätskor med injektorverkan (30k-9, spridarmunstycken i allmänhet 

85g-3) [-59] 
45k-4/05 Spridare för vätskor utan pump, med tryckgasflaskor eller gasalstrare; 

Batterisprutor [-59] 
45k-4/10 Bärbara eller körbara spridare med pump för vätskor [-59] 
45k-4/20 Spridare för vätskor med motordrivning [-59] 
45k-4/25 Detaljer, t.ex. munstycken, fördelningsrör eller påfyllningsanordningar [-59] 
45k-4/26 Spridare för vätskor med anslutning till vattenledning; Giftpatroner [-59] 
45k-4/30 Handhållna spridare för pulver (30k-11) [-59] 
45k-4/32 Bärbara spridare för pulver, t.ex. bärbara på ryggen [-59] 
45k-4/33 Körbara spridare för pulver [-59] 
45k-4/35 Spridare för pulver med motordrivning, t.ex. för luftfartyg (62c-20/02) [-59] 
45k-4/40 Spridare för vätskor och pulver [-59] 
45k-4/50 Rökalstrare; Anordningar för förgasning eller dimalstring (12g-3; 30i-2; 45f-10; 

62c-20/02; 65a2-73; 72g-7/04; 78d-1/02) [-59] 

45k-4/51 Eldkastare (72g-6) [-59] 
45k-4/52 Anordningar för bekämpande av skadegörare med hett vatten eller ånga [-59] 
45k-4/53 Bekämpande av ogräs med ånga, kemiska medel eller förbränning (handredskap för 

uppdragning av ogräs 45a-2) [-59] 
45k-4/54 Anordningar för utrotning av ohyra i marken eller i material e.d. (30i-2) [-59] 

45k-5/01 Anordningar för skrämning, t.ex. fågelskrämmor [-59] 
45k-5/02 Automatiska anordningar för avlossning av skott [-59] 
45k-5/03 Anordningar för att utestänga insekter eller andra djur, t.ex. trädringar (limringar 

45k-2/05; skydd för träd e.d. mot bett av djur 45f-11/04) eller insektsnät (för sovmöbler 
34g-20; för resor 33d-9/06) [-59] 

45k-5/04 Bekämpning av mal (medel för malbekämpning 45l) [-59] 

Samlingsfällor [-59] 
45k-6/01 Vippfällor med spärranordningar [-59] 
45k-6/02 Vippfällor utan spärranordningar [-59] 
45k-6/03 Vippfällor med inkrypningsöppningar [-59] 
45k-6/04 Vippfällor med vridtrummor eller vridkors [-59] 
45k-6/05 Vippfällor med kastanordningar [-59] 
45k-6/10 Fällor i flaskform e.d. för fåglar eller vattendjur [-59] 
45k-6/20 Automatiska fällor som åter görs fångstberedda av det fångade djuret [-59] 

Lådfällor [-59] 
45k-7/01 med pendlande dörrar [-59] 
45k-7/02 med falldörrar eller skjutdörrar [-59] 
45k-7/03 med skålformade fällock (prygelfällor 45k-8/11) [-59] 

45k-8/01 Trampsaxar [-59] 
45k-8/02 Anordningar för utsättning av fällor [-59] 
45k-8/10 Slagbygelfällor [-59] 
45k-8/11 Slagfällor; Prygelfällor [-59] 
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45k-8/12 Slagnät; Slaghuvar [-59] 
45k-8/13 Fällor med snara [-59] 
45k-8/14 Klämfällor [-59] 
45k-8/15 Tångfällor [-59] 
45k-8/16 Stickfällor [-59] 

45k-9/01 Andra anordningar för fångning av djur (45h-13; för slaktboskap 66a-4/05; fotanglar 
72g-8) [-59] 

45k-9/02 Elektriska fällor (för insekter 45k-1/06) [-59] 
45k-9/03 Anordningar för utläggning av gift (45b-3) [-59] 
45k-10 Anordningar för självskjutning (68a-36; 74a-29) [-59] 

Jaktredskap [-59] 
45k-11/01 Skottlavar (37e; 45f-16; 72f-15; jaktstolar, jaktsäten 34g-6/03; skjutskärmar 33a-10); 

Harskramlor e.d. [-59] 
45k-11/02 Lockanordningar e.d. [-59] 

45k (IPC: A01M) Djurfångst; Djurfällor; Anordningar för att utrota 
skadedjur eller skadlig vegetation [59-] 

45k-1/00 Stationära anordningar för att fånga eller döda insekter [59-] 
45k-1/02 .  med anordningar för att locka till sig insekterna [59-] 
45k-1/04 .  .  genom ljus [59-] 
45k-1/06 .  genom sugverkan [59-] 
45k-1/08 .  genom samtidig ljusverkan och sugverkan [59-] 
45k-1/10 .  Fällor [59-] 
45k-1/12 .  .  med automatisk återställning till förnyad fångstberedskap efter fångst [59-] 
45k-1/14 .  med klibbiga ytor [59-] 
45k-1/16 .  .  Bandflugfångare; Arkflugfångare (limbestrykning 54d-6; maskiner för framställning 

av flugfångare 54f-3/05) [59-] 
45k-1/18 .  .  Limringar; Limbestrykning av träd [59-] 
45k-1/20 .  Förgiftning, bedövning eller förbränning av insekter [59-] 
45k-1/22 .  .  med elektriska anordningar [59-] 
45k-1/24 .  Fångstanordningar i förbindelse med hus, dörrar, fönster e.d. [59-] 

45k-3/00 Andra handredskap än vätskespridare eller pulverfördelare för att fånga 
eller döda insekter, t.ex. fjärilsnät (insektsnät kombinerade med möbler 
34g-20) [59-] 

45k-3/02 .  Flugsmällor [59-] 
45k-3/04 .  med klibbiga ytor [59-] 

45k-5/00 Fångst av insekter på fält, i trädgårdar eller skog med hjälp av 
transportabla anordningar [59-] 

45k-5/02 .  Bärbara anordningar [59-] 
45k-5/04 .  Körbara maskiner med anordningar för att avlägsna de fångade insekterna, t.ex. 

genom borstning [59-] 
45k-5/06 .  .  med klibbiga ytor [59-] 
45k-5/08 .  .  med fläktar [59-] 

45k-7/00 Anordningar för finfördelning av vätska (fördelning av flytande 
gödningsmedel 45b-23/00; för desinfektionsmedel 30i; för terapeutiska eller 
kosmetiska ändamål 30k; för eldsläckning 61a; färgsprutpistoler 75c) [59-] 

45k-7/02 .  med injektorverkan [59-71] 
45k-7/04 .  för anslutning till vattenledningar [59-71] 
45k-7/06 .  utan pump med tryckluftsflaskor, tryckgasflaskor eller gasalstrare; 

Batterisprutor [59-71] 
45k-7/08 .  Finfördelare med pumpar [59-71] 
45k-7/10 .  .  med pumpar drivna för hand eller med utväxling från vagnshjulen [59-71] 
45k-7/12 .  .  .  Bärbara finfördelare [59-71] 
45k-7/14 .  .  .  Finfördelare som körs på hjul eller medar [59-71] 
45k-7/16 .  .  med motordrivna pumpar [59-71] 
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45k-7/18 .  .  .  monterade på chassier, vagnar eller flygplan [59-71] 
45k-7/20 .  Detaljer, t.ex. fördelarledningar eller påfyllningsanordningar [59-71] 
45k-7/22 .  .  Munstycken, ventiler, filter e.d. (munstycken, allmänt 85g-3; bevattning med 

spridarmunstycken, strålmunstycken, duschanordningar eller vridbara 
bevattningsanordningar 45f-25/04) [59-71] 

45k-9/00 Pulverspridare (för terapeutiska eller kosmetiska ändamål 30k-11) [59-] 
45k-9/02 .  handdrivna [59-71] 
45k-9/04 .  .  bärbara [59-71] 
45k-9/06 .  .  spridare som köras på hjul eller medar [59-71] 
45k-9/08 .  motordrivna [59-71] 
45k-9/10 .  .  monterade på chassier, vagnar eller flygplan [59-71] 

45k-11/00 Kombinerade vätskespridare och pulverspridare [59-] 
45k-13/00 Anordningar för bildande av rök, mekanisk del (kemisk del 78d-1/02); 

Anordningar för spridning av gaser (rökbildare, allmänt 78d-1/02) [59-] 
45k-15/00 Eldkastare (som vapen 72g-6) [59-] 
45k-17/00 Anordningar för att bekämpa skadegörare i marken eller i näringsmedel 

(apparater för desinfektion eller sterilisering, allmänt 30i-2) [59-] 
45k-19/00 Anordningar för att bekämpa andra skadegörare än insekter genom 

varmvatten, ånga, varmluft eller elektricitet [59-] 
45k-21/00 Anordningar för att bekämpa ogräs med hjälp av ånga, kemikalier, 

elektricitet eller genom förbränning [59-71] 
45k-21/00 Bekämpning av oönskad växtlighet, t.ex. ogräs (kemikalier 45l-5/00; vid 

järnvägar 19b-11/00) [71-] 
45k-21/02 .  Anordningar för mekanisk bekämpning [71-] 
45k-21/04 .  Anordningar för bekämpning med ånga, kemiska medel, förbränning eller 

elektricitet [71-] 

45k-23/00 Fällor för större djur [59-] 
45k-23/02 .  Samlingsfällor [59-] 
45k-23/04 .  .  med vippor [59-] 
45k-23/06 .  .  .  med anordningar för förregling av vipporna [59-] 
45k-23/08 .  .  med ingång som tillåter passage endast i inträdesriktningen [59-] 
45k-23/10 .  .  med vridbara trummor eller vändkors [59-] 
45k-23/12 .  .  med anordningar som kastar ned djuret i en samlingsbehållare [59-] 
45k-23/14 .  .  andra fällor som efter en fångst automatiskt återgår till ny fångstberedskap [59-] 
45k-23/16 .  Lådfällor [59-] 
45k-23/18 .  .  med vridbart lagrade förslutningsorgan [59-] 
45k-23/20 .  .  med falldörrar eller skjutluckor [59-] 
45k-23/22 .  .  med nedfallande lock [59-] 
45k-23/24 .  med slagbyglar e.d. [59-] 
45k-23/26 .  .  med dubbla byglar eller tångfällor [59-] 
45k-23/28 .  .  .  Inställningsanordningar [59-] 
45k-23/30 .  .  Fällor som bryter djurets ryggrad [59-] 
45k-23/32 .  .  Nätfällor [59-] 
45k-23/34 .  .  med snaror [59-] 
45k-23/36 .  .  Stickfällor [59-] 
45k-23/38 .  Elektriska fällor [59-] 

45k-25/00 Anordningar för att lägga ut gift för större djur (för insekter 45k-1/20) [59-] 
45k-27/00 Anordningar för beskjutning utlöst av djuret [59-] 
45k-29/00 Skrämanordningar, t.ex. fågelskrämmor [59-] 
45k-29/02 .  med automatisk avfyring (lås med skrämskott 68a-36; larmskott som säkerhet mot 

stöld 74a-29) [59-] 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 47 
Klass 45 2014-01-01 
 
45k-31/00 Jaktredskap [59-] 
45k-31/02 .  Jaktstolar (fällstolar 34g-6) [59-] 
45k-31/04 .  Harskramlor [59-] 
45k-31/06 .  Lockbeten för vilt [59-] 

45l Konservering av djur eller växter; Kemiska medel för utrotning av 
djur eller växter [-59] 

45l-1/01 Konservering av djur eller kroppsdelar av djur eller människor (30i-3; 30i-9) [-59] 
45l-1/02 Konservering av växter (45e-21) [-59] 
45l-1/03 Kemiska medel för att hålla avskurna blommor friska (anordningar 45f-6/05) [-59] 
45l-1/04 Kemiska medel för påverkan av tillväxten av träd eller andra växter, t.ex. trädvax eller 

injektionsmedel (gödningsmedel 16) [-59] 
45l-2 Svampkulturer; Sammansättning av kulturjord (anordningar 45f-1; kompost för odling 

av svamp 16) [-59] 

45l-3/01 Kemiska medel eller förfaranden för bekämpande av skadegörare (anordningar 
45k) [-59] 

45l-3/02 Rökningsmedel [-59] 
45l-3/03 Förgasningsmedel [-59] 
45l-3/04 Från växter härrörande gifter, t.ex. alkaloider [-59] 
45l-3/05 Medel mot skadegörare på textil (anordningar 34l-30/05) [-59] 
45l-3/06 Medel mot gnagare [-59] 
45l-3/07 Insektslim (anordningar, t.ex. limringar 45k-2/05) [-59] 
45l-3/08 Avskräckningsmedel [-59] 
45l-4 Betningsmedel i allmänhet för utsäde, som inte omfattas av 45l-4/01 – 45l-4/03 

(anordningar för betning 45b-1/50; inbäddning av utsäde 45b-1/01) [-59] 
45l-4/01 Torrbetningsmedel [-59] 
45l-4/02 Våtbetningsmedel [-59] 
45l-4/03 Befuktningsbetningsmedel [-59] 
45l-4/04 Stimulationsmedel för befordrande av groningen (stimulationsmedel för befordrande 

av växters tillväxt 16) [-59] 
45l-5 Medel för utrotning av växter eller ogräs (anordningar 45k) [-59] 

45l (IPC: A01N) Konservering av djur eller växter; Kemisk 
markbehandling; Utrotning av skadliga djur eller växter på kemisk 
väg [59-] 

Konservering av djur eller växter [59-] 
45l-1/00 Konserverade djur eller delar av djur; Konserverade delar av 

människokroppen (balsamering av kroppar eller kroppsdelar 30i-9; 
konservering av livsmedel 53c) [59-] 

45l-1/02 .  Konserverade levande delar [59-] 

45l-3/00 Konserverade växter eller växtdelar (konservering av livsmedel 53c) [59-] 
45l-3/02 .  Åtgärder för att hålla snittblommor friska på kemisk väg (anordningar 45f-5/06) [59-] 
45l-3/04 .  Ympvax [59-] 

Kemisk behandling av växter [59-] 
45l-5/00 Kemisk behandling av växter eller växtdelar för att minska eller öka 

tillväxten (behandling av utsäde 45l-21/00; ogräsutrotning 45l-19/00; 
gödningsmedel 16; behandling av växter med kolsyra 45f-7/02) [59-] 

Markbehandling [59-] 
45l-7/00 Markbehandling med kemiska medel (gödslingsförfaranden 

45b-21/00) [59-] 
45l-7/02 .  Tillförande av medel till jord för att förbättra dess fysikaliska struktur [59-] 
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45l-7/04 .  Desinfektion; Sterilisering (ångsterilisering 45f-11/00) [59-] 

Medel för bekämpning av skadedjur e.d. [59-] 
45l-9/00 Bekämpningsmedel, t.ex. mot insekter, gnagare, svamp eller 

mikroorganismer med organiska föreningar som verkande medel 
(framställning av verksamma medel 12k – 12q) [59-] 

45l-9/02 .  innehållande blandningar av olika verksamma medel [59-] 
45l-9/04 .  Mineraloljor, tjäroljor, tjära eller tjärdestillat; Extrakt eller derivat därav som inte 

utgörs av därur isolerade kemiska ämnen [59-] 
45l-9/06 .  Blåsyra; Cyanider [59-] 
45l-9/08 .  Pulvriserade växter eller växtmaterial; Extrakt av sådana, t.ex. pyretrumpreparat 

eller derrispreparat [59-] 
45l-9/10 .  .  Tobak; Nikotin; Nikotinföreningar [59-] 
45l-9/12 .  Organiska svavelföreningar (45l-9/36 och 45l-9/38 ges företräde) [59-] 
45l-9/14 .  .  med vid syre bundet svavel, t.ex. sulfoxider, sulfoner, sulfonsyror eller 

sulfinsyror [59-] 
45l-9/16 .  .  .  Sulfonamider [59-] 
45l-9/18 .  .  Organiska tiocyanat eller isotiocyanat [59-] 
45l-9/20 .  Organiska kväveföreningar (45l-9/02, 45l-9/06, 45l-9/18, 45l-9/36 och 45l-9/38 ges 

företräde) [59-] 
45l-9/22 .  .  med kväve som heteroatom i en ring [59-] 
45l-9/24 .  Organiska syreföreningar (45l-9/02, 45l-9/08 – 45l-9/22, 45l-9/36 och 45l-9/38 ges 

företräde) [59-] 
45l-9/26 .  .  Fenoler eller deras salter [59-] 
45l-9/28 .  .  med syre som heteroatom i en ring [59-] 
45l-9/30 .  Med halogen förbundna kolväten (DDT eller derivat därav 45l-9/34) [59-] 
45l-9/32 .  .  Hexaklorcyklohexan [59-] 
45l-9/34 .  .  2-aryl-1-halogenetan eller 2-aryl-1-halogeneten eller derivat därav, t.ex. DDT [59-] 
45l-9/36 .  Organiska fosforföreningar [59-] 
45l-9/38 .  Organiska kvicksilverföreningar (för betning av utsäde 45l-21/04) [59-] 

45l-11/00 Bekämpningsmedel, t.ex. mot insekter, gnagare, svamp eller 
mikroorganismer med oorganiska föreningar, t.ex. koloxid eller 
koldioxid, som verkande medel (framställning av det verkande medlet 12i – 
12n) [59-] 

45l-11/02 .  med blandningar av olika verkande medel [59-] 
45l-11/04 .  Koppar; Kopparföreningar [59-] 
45l-11/06 .  Svavel; Svavelföreningar [59-] 
45l-11/08 .  Arsenikföreningar [59-] 

45l-13/00 Bekämpningsmedel, t.ex. mot insekter, gnagare, svamp eller 
mikroorganismer, med en blandning av organiska och oorganiska 
föreningar som verkande medel [59-] 

45l-15/00 Bekämpningsmedel med mikroorganismer för bekämpande av skadliga 
organismer [59-] 

45l-17/00 Fysikaliska metoder för bekämpningsmedlens utnyttjande [59-] 
45l-17/02 .  Fördelning i luften av det verkande medlet (luftdesinfektion 30i-5/01) [59-] 
45l-17/04 .  .  genom upphettning, t.ex. förbränning av brännbara blandningar (rökbildande 

produkter 78d) [59-] 
45l-17/06 .  med det verkande medlet i skumform [59-] 
45l-17/08 .  med det verkande medlet i bärare, förtunningsmedel eller lösningsmedel [59-] 
45l-17/10 .  .  med det verkande medlet emulgerat eller dispergerat i en vätska [59-] 
45l-17/12 .  .  Bärare i form av ark, remsor e.d. [59-] 
45l-17/14 .  .  Kombination av verkande medel och medel som lockar till sig skadedjuren [59-] 

45l-19/00 Utrotning av ogräs [59-71] 
45l-19/02 .  med organiska föreningar [59-71] 
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45l-21/00 Behandling, t.ex. betning, av utsäde, rotknölar e.d. (desinfektion i 

allmänhet 30i) [59-] 
45l-21/02 .  Behandling av utsäde för att påverka grobarhet eller växtförmåga [59-] 
45l-21/04 .  Behandling med organiska kvicksilverföreningar [59-] 

45l-23/00 Andra kemiska metoder vid bekämpning av skadedjur eller 
skadeväxter [59-] 

45m (IPC: A23N) Maskiner eller anordningar för behandling av 
skördade frukter eller grönsaker i stor skala, som inte omfattas av 
andra klasser; Anordningar för beredning av djurfoder 
(skärmaskiner för halm eller foder 45e-29/00, 45e-31/00) [71-] 

Behandling av skördade frukter eller grönsaker [71-] 
45m-1/00 Maskiner eller anordningar för utvinning av saft (kokkärl för utvinning av 

saft 34b-27/04) [71-] 
45m-1/02 .  i kombination med sönderdelning eller skärning [71-] 

45m-3/00 Maskiner för urkärning av frukt i stor skala [71-] 
45m-3/02 .  med matningstrummor [71-] 
45m-3/04 .  med ändlösa matningsband [71-] 
45m-3/06 .  med matningsbord [71-] 
45m-3/08 .  för delning och urkärning [71-] 
45m-3/10 .  för urkärning av frukt med små kärnor, t.ex. russin [71-] 
45m-3/12 .  för urkärning av annan frukt [71-] 
45m-3/14 .  för avlägsnande av kärnhusdelar från uppskuren frukt [71-] 

45m-5/00 Maskiner för att avlägsna hyllen, skala eller knäcka nötter [71-] 
45m-5/02 .  med fram-och-återgående verktyg [71-] 
45m-5/04 .  med roterande verktyg [71-] 
45m-5/06 .  .  med roterande verktyg med centrifugalverkan [71-] 
45m-5/08 .  för att avlägsna köttiga eller fibrösa hyllen från nötter [71-] 
45m-5/10 .  för att avlägsna ytterskal från nötkärnor [71-] 

45m-7/00 Maskiner för skalning av grönsaker eller frukt i stor skala (skalmaskiner 
med knivar eller rivverktyg 34b-7/10 – 34b-7/20) [71-] 

45m-7/02 .  för skalning av potatis eller äpplen [71-] 
45m-7/04 .  för skalning av sparris (sparrisskalare för hushållsbruk 34b-7/07) [71-] 
45m-7/06 .  Anordningar för stripning och skärning av baljväxter [71-] 
45m-7/08 .  för skalning av frukt och avlägsnande av kärnhusdelarna [71-] 
45m-7/10 .  Drivanordningar [71-] 

45m-11/00 Avlägsnande av märgen ur stjälkar [71-] 
45m-13/00 Maskiner för tvättning av potatis, mangold, äpplen eller liknande frukt 

(tvättning eller torkning av säd 50a; torkanordningar 82a) [71-] 
45m-15/00 Maskiner för annan behandling av frukt i stor skala (av kaffe 53d; kakao 

53f) [71-] 
45m-15/02 .  för att avlägsna stjälkar eller skaft, sticka hål på eller repa av frukter; för att avlägsna 

groddar på potatis (för avlägsning av fruktstjälkar för hushållsbruk 34b-12) [71-] 
45m-15/04 .  för torkning, rostning eller blekning av frukter, t.ex. nötter (torkanordningar, allmänt 

82a; rostningsanordningar för kaffe e.d. 82a-30/50 – 82a-30/52) [71-] 
45m-15/06 .  Anordningar för blastning av frukter eller grönsaker [71-] 
45m-15/08 .  Anordningar för annan behandling av frukter eller grönsaker, t.ex. märkning, 

eftermogning eller polering [71-] 

45m-17/00 Anordningar speciellt avsedda för beredning av djurfoder [71-] 
45m-17/02 .  Foderkrossare (potatisstötar för hushållsbruk 34b-73/02) [71-] 
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