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63 Fordon som inte går på räls 
 

63a Landsvägsfordon avsedda att dras av dragdjur 
63b Handlastvagnar; Barnvagnar; Slädar 
63c Motorfordon; Vagnar; Karosser; För körningen nödvändiga 

anordningar 
63d Hjul, lager eller axlar för motorfordon, vagnar eller cyklar 
63e Däck, luftpumpar eller ventiler för motorfordon, vagnar eller cyklar 
63f Stöd, ställ, upphängningsanordningar, lås, spärranordningar eller 

undervisningsanordningar för cyklar eller motorcyklar 
63g Tillbehör för cyklar, motorcyklar eller sportfordon 
63h Ramar för cyklar eller motorcyklar; Bränslebehållare eller 

kylanordningar för motorcyklar 
63i Bromsar för cyklar 
63k Drivanordningar, drivna av den åkande eller av motorer, för 

enhjuliga eller tvåhjuliga cyklar eller slädar; Drivanordningar för 
trehjuliga eller flerhjuliga fordon som drivs av den åkande 

 

63a Landsvägsfordon avsedda att dras av dragdjur 
Vagnsöverreden; Tillbehör för vagnsöverreden 
Vagnskorgar i allmänhet; Stakar; Stakbankar; Stakhållare (20c-1; 20c-2; 
20c-12; 63c-43) 

63a-1/01 för personvagnar 
63a-1/02 för lastvagnar 
63a-1/03 för vagnar med stakar 
63a-1/04 för vagnar med påbyggnader som ökar lastförmågan 

Vagnssäten; Anordning av säten (20c-41; 33d-6; 34g-7; 63c-43; 63c-46) 
63a-2/01 Icke ställbara sätesanordningar 
63a-2/02 Ställbara sätesanordningar 
63a-2/03 Hopfällbara säten; Infällbara säten 
63a-2/04 Fjädrande säten 

Suffletter; Överbyggnader; Vindskydd; Fotsäckar (20c-29; 20c-30; 56c-7; 
63b-14; 63c-45) 

63a-3/01 Suffletter e.d. 
63a-3/02 Hopfällbara överbyggnader med styva tak eller vagnskorgdelar 
63a-3/03 Vindskydd e.d.; Förbindning av vindskydd med suffletter e.d. 

63a-4 Belysningsanordningar (21c-52; 21c-53); Lykthållare (4a-26; 63g-11) 
63a-5 Uppvärmning; Kylning; Ventilation (20c-21; 20c-22; 20c-23; 20l-3) 

Vagnsdörrar (20c-33; 63c-44) 
63a-6/01 Dörrar på gångleder 
63a-6/02 Lodrätt förskjutbara dörrar 
63a-6/03 Styva fälldörrar med annan rörelse, t.ex. parallellogramrörelse 
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Vagnsfönster (20c-39; 63c-44; 68b-27) 
63a-7/01 Fallfönster 
63a-7/02 Andra rörliga fönster, t.ex. vid sin ena lodräta eller sin övre vågräta kant hängda 

fönster, rullfönster eller skjutfönster 

63a-8 Fotsteg; Fotstöd (20c-37) 
63a-9 Anordningar för att fånga upp smuts eller skydda mot damm (63b-19; 63c-58; 63d-24; 

63g-15) 

Vagnsunderreden 
Vagnsunderreden i allmänhet (63c-37) 

63a-10/01 Underreden med trumstång, längsgående förbindelsebalkar e.d. 
63a-10/02 Framvagnar 
63a-10/03 Svängning för hand av framvagnar 
63a-10/04 Speciellt anordnade hjul, t.ex. vändanordningar vid underreden med fyra eller flera 

axlar 
63a-10/05 Axlar; Fästanordningar för axlar; Lagringsanordningar för axlar eller fjädrar 

Vagnsunderreden med svängbara axeltappar; Vagnsunderreden med 
svängbara framaxlar eller bakaxlar (63c-23 – 63c-26) 

63a-11/01 Underreden med svängbara framvagnar eller bakvagnar 
63a-11/02 Underreden med svängbara axeltappar 
63a-11/03 Ramar 

63a-12 Vändkransar eller centrumbultar för vagnsunderreden 
63a-13 Fjäderarrangemang vid vagnsunderreden (63c-40) 
63a-14 Fjäderarrangemang med hjälpfjädrar (63c-40) 
63a-15 Detaljer vid fjädrar (20d-21; 47a-17) 
63a-16 Stötdämpande anordningar vid vagnsfjädrar (63c-42) 
63a-17 Luftkuddar som fjädrar (20d-11; 63c-41) 
63a-18 Fordonsunderreden med spårringar eller larvfötter (45a-21; 45a-22; 45a-3/50 – 

45a-3/62; 45a-51/02; 63d; 63c-29; 63c-30; 72c-6) 

Tistelstänger; Skaklar; Tillbehör för sådan 
63a-19 Tistelstänger; Skaklar; Stöd för tistelstänger eller skaklar; Tvärstänger fästa vid 

tistelstänger; Hållare för förbindning av tistelstången med delar av selen 
63a-20 Förbindning av tistelstänger eller skaklar med vagnar 
63a-21 Skydd mot brott på tistelstänger eller skaklar, t.ex. böjliga tistelstänger 
63a-22 Anordningar som lösgör tistelstänger eller skaklar om dragdjuren störtar 
63a-23 Dragvågar eller dragkraftutjämnare för vagnar (45d-2; 46e-5) 
63a-24 Förbindning av draglinor med dragvågen; Dragvågshakar för vagnar (45h-3; 45h-1/08; 

47d-15; 47d-16; 56b-23) 

Skyddsanordningar för dragdjur 
63a-25 Frånspänningsanordningar för vagnar i allmänhet (45d-2; 46e-5; 56b-18) 
63a-26 Frånspänningsanordningar förbundna med bromsar 
63a-27 Anordningar vid vagnar för att förhindra att dragdjuren störtar 
63a-28 Anordningar vid vagnar för att hålla in skenande dragdjur (56b-17; 56b-18) 
63a-29 På vagnsdelar fästa anordningar för att skydda dragdjuren för stötar, ryck e.d. 

(63a-23; 56b-24) 
63a-30 Anordningar som underlättar igångdragning av vagnar (20h-2; 63a-54) 

Omvandlingsbara vagnar 
63a-31 Landsvägsfordon med anordningar för användning på skenor (20d-30; 63c-88); 

Landsvägsfordon med inställbar spårvidd 
63a-32 Omvandlingsbara vagnar för andra ändamål (20c-8; 63b-1 – 63b-5; 63b-11) 
63a-33 Hopfällbara, isärtagbara eller utdragbara vagnar (63b-1 – 63b-5; 63b-12) 
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Vagnar för andra ändamål 
63a-34 Tippvagnar (20c-15; 20c-16; 63c-39; 81e-92 – 81e-103) 
63a-35 Landsvägsvagnar med anordningar för lastning eller lossning (35d-1; 45e-30; 63a-43; 

81e-104; 81e-108); Landsvägsvagnar med svängbara eller förskjutbara 
lossningsluckor (20c-13; 81d-1; 81d-2); Tillslutningsanordningar vid vagnens ände 

63a-36 Bussar; Postvagnar; Affärsvagnar; Leveransvagnar; Försäljningsvagnar; Likvagnar; 
Boskapsvagnar; Lantbruksfordon; Virkesvagnar; Vagnar för kabeltrummor, flygplan 
eller annan speciell last (20c-8; 21c-19; 54h-1; 62c-27/02; 72d-8) 

63a-37 Vagnar för transport av vätskor, t.ex. mjölk eller bensin; Vagnar för transport av 
livsmedel 20c-9; 20c-10) 

63a-38 Tvåhjuliga eller enhjuliga vagnar; Kappkörningsvagnar 
63a-39 Tvåhjuliga vagnar med inställbara delar för avlastning av dragdjuren, t.ex. i backar 

eller vid bromsning; Anordningar som på ojämna vägar inställer vagnskorgen vågrätt 

Hjälpmedel för handhavande av vagnar 
63a-40 Vagnskopplingar eller ledanordningar för vagntåg (63c-3) 
63a-41 Signalanordningar eller indikeringsanordningar för vagnar (74d; körriktningsvisare 

63c-69) 
63a-42 Tömhållare; Piskhållare (56b-13; 56b-27); Tömbärare eller piskanordningar vid vagnar 

(45d-2) 
63a-43 Vagnsaxelstöd; Fatstegar (35d-1; 35d-2) 
63a-44 Anordningar, t.ex. kilar, för att stötta vagnshjul; Rengöringsanordningar för vagnar 

(20g-5; 20h-8; 63c-91; 63g-23) 

Bromsanordningar för vagnar (för handlastvagnar 63b-7; för barnvagnar 
63b-15) 

63a-45 Bromsanordningar, t.ex. hävstångsbromsar eller skruvbromsar; Stänger; 
Ansättningsanordningar (20f-4; 63c-51/07) 

63a-46 Bromsklotsar eller bromsbalkar för vagnar (20f-1; 20f-2) 
63a-47 Spärranordningar med mellan ekrarna införbara spärrorgan; Spärranordningar som 

fungerar på liknande sätt; Anordningar för att förhindra otillåten användning av vagnar 
(63c-71; 63f-8 – 63f-10; 63g-9; 63h-16; 68a-111; 74a-26) 

63a-48 Bromsar med bromsskor 
63a-49 Stödbromsar; Anordningar som hindrar vagnen från att glida åt sidan (63c-60; 63d-22; 

63e-19) 
63a-50 Bromsar med speciella bromsytor anordnade på hjulen, t.ex. bromsskivor eller 

bromstrummor; Navbromsar; Fälgbromsar (63a-51) 
63a-51 Bandbromsar för vagnar (63a-50) 
63a-52 Automatiska vagnbromsar som verkar då dragningen i draglinorna upphör, t.ex. i 

utförsbackar eller då dragdjuren hålls in 
63a-53 Lufttrycksbromsar eller vätsketrycksbromsar för vagnar (20f) 
63a-54 Energilagrande bromsar för vagnar (20f-38; 20h-3; 63a-30; 63k-8) 

63b Handlastvagnar; Barnvagnar; Slädar 
Handlastvagnar (81e-122; motordrivna vagnar 63e) 

63b-1 Enaxliga handlastvagnar med framtill eller baktill monterad lastningsplatta eller 
lastningsanordning för att gripa lasten, t.ex. magasinskärror eller säckkärror 

63b-2 Enaxliga handlastvagnar med centralt placerad lastupptagande anordning 
63b-3 Fleraxliga handlastvagnar i allmänhet 
63b-4 Fleraxliga handlastvagnar med vågrät höjbar eller sänkbar plattform (lyftanordningens 

utformning 35d) 
63b-5 Skottkärror (kärror för blandning av  transportgodset 80a-7) 
63b-6 Anordningar vid handlastvagnar för förflyttning i trappor (63b-16) 
63b-7 Bromsar eller spärranordningar för handlastvagnar (63a-45 – 63a-54; 63b-15) 
63b-8 Detaljer till handlastvagnar, t.ex. hjul, lager, fjädringsanordningar, stöttor eller handtag 
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Barnvagnar; Tillbehör för barnvagnar (som leksaker 77f-16, 77f-7/00, 
77f-17/00; drivning av den åkande 63k; hjuldon för backåkning 63b-25) 
Vagnar i sin helhet 

63b-9 Icke omställbara barnvagnar 
63b-10 Inställbara barnvagnar, t.ex. till olika längd eller från sittvagn till liggvagn 
63b-11 Omvandlingsbara barnvagnar, t.ex. till kälkar, vaggor eller gungor (63b-1 – 63b-5; 

63b-29; 63a-32) 
63b-12 Hopfällbara barnvagnar (63b-1 – 63b-5; 63a-33) 

Detaljer 
63b-13 Underreden; Fjädrar; Vändanordningar; Hjul 
63b-14 Vagnskorgar; Suffletter; Fotsäckar; Handtag; Handtagsstänger 
63b-15 Bromsanordningar; Spärranordningar (63a-45 – 63a-54; 63b-7) 
63b-16 Anordningar för förflyttning i trappor (63b-6) 
63b-17 Anordningar som ger en fram-och-återgående rörelse (34h-3/02) 
63b-18 Skyddsanordningar som hindrar barn från att falla ur (34h-2) 
63b-19 Skyddsanordningar vid hjulen; Stänkskärmar e.d. (63a-9; 63c-80; 63g-15) 
63b-20 Andra tillbehör, t.ex. sitsar för vårdaren eller avtagbara extrasitsar; Anordningar som 

roar barn, t.ex. spelverk 

Slädar dragna av dragdjur; Handslädar; Tillbehör för sådana (drivning av 
den åkande eller med motorer 63k-22, 63k-23; segelslädar 63k-22) 

63b-21 Slädar, allmän konstruktion 
63b-22 Slädar med en mede eller med flera i varandras förlängning anordnade medar 
63b-23 Hopfällbara slädar 
63b-24 Slädar med fjädring 
63b-25 Kälkar med hjul i stället för medar (63b-29; 63b-30) 
63b-26 Bromsanordningar 
63b-27 Styranordningar 
63b-28 Anordningar för att hindra slirning i sidled 
63b-29 Anordningar för att förvandla vagnar till slädar (63b-25) 
63b-30 Anordningar för att förvandla slädar till vagnar (63b-25) 

63c Motorfordon; Vagnar; Karosser; För körningen nödvändiga 
anordningar 
Motorfordon av speciella slag 
Elektriskt drivna vägfordon 

63c-1/01 Placering av drivmotorer eller växlar (20l-21) 
63c-1/02 Anordning eller placering av batterier (20l-6/01) 
63c-1/03 Drivning med dubbelmatade motorer (20l-21/02) 
63c-1/04 Mekanisk-elektrisk kraftöverföring (21d1-41) 
63c-1/05 Kopplingsanordningar för rent elektrisk drivning (20l-22 – 20l-24) 
63c-1/06 Kopplingsanordningar för mekanisk-elektrisk drivning (20l-7/02) 
63c-1/07 Drivning med flera motorer som regleras på olika sätt 
63c-1/08 Speciella elektriska anordningar eller förfaranden för elektriskt drivna vägfordon 

63c-2 Motorfordon med anordningar för drivning med ånga eller gas (ångpannor 13; 
ångmaskiner 14; gasgeneratorer för fordon 24e-3/05; kylare eller renare för 
gasgeneratorer 26d-1/50) 

Dragfordon, t.ex. traktorer; Motordrivna landsvägståg (45a-22; 45a-51/00; 
20g-4) 

63c-3/01 Dragfordon [-52] 
63c-3/01 Dragfordon; Släpvagnar [52-] 
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63c-3/02 Semitrailerdragare; Semitrailers; Kopplingar för sådana; Anordningar för att överföra 

en del av vikten av en fyrhjulig släpvagn på dragfordonet (20e) [-52] 
63c-3/02 Semitrailerdragare; Semitrailers; Kopplingar för sådana; Anordningar för att överföra 

en del av vikten av fleraxliga släpvagnar på dragfordonet; Transport av laster med 
avsevärd längd [52-] 

63c-3/03 Motorfordon med tre eller flera axlar [-52] 
63c-3/03 Släpvagnar; Traktortåg; Drivning av släpvagnar eller traktortåg (63c-43/07) [52-] 
63c-3/04 Styranordningar för släpvagnar, om dragmedlen inverkar på dem [-52] 
63c-3/04 Styranordningar för släpvagnar; Anordningar som hindrar styranordningarna att 

pendla (63c-47) [52-] 
63c-3/05 Släpvagnskopplingar för motorfordon (20e) [-52] 
63c-3/05 Förbindningar mellan fordon; Släpvagnskopplingar; Dragstänger till släpvagnar; 

Övergångsbryggor [52-] 
63c-3/06 Bogseringsanordningar för motorfordon 
63c-3/07 Vid bromsning automatiskt verkande bromsar på motorfordons släpvagnar [-52] 
63c-3/08 Stödjande av lasten på dragvagnar eller tvåaxliga släpvagnar, t.ex. ramverk på två 

boggier [-52] 
63c-3/08 Traktortåg med fleraxliga släpvagnar och genomgående lastflak eller lastgods, t.ex. 

stolpar (63a-36) [52-] 
63c-3/09 Släpvagnar för resgods [-52] 
63c-3/09 Enhjuliga eller tvåhjuliga släpvagnar för motorfordon (påhängsvagnar 63c-3/02) [52-] 
63c-3/10 Bredvid eller bakom ett fordon avtagbart anordnat motorchassi 
63c-3/11 Motorfordon som löper på en fast anordnad kabel [-52] 
63c-3/12 I dragvagnens tvärriktning förskjutbara dragorgan för släpvagnar [-52] 
63c-3/13 Fastgöring i vertikal led av kopplingsorgan på dragfordonet (20e) [-52] 
63c-3/14 Anordningar som hindrar överstegring av dragfordon 
63c-3/15 Drivning av fordon med hjälp av ett på detta befintligt motorfordon 

Motorfordon med anordningar för drivning av bredvid eller på fordonet 
befintliga hjälpmaskiner från fordonets motor; Drivanordningar påverkade av 
fordonets fjädringsrörelse  

63c-4/01 med anordningar för drivning av pumpar; Anordningar för användning av en 
motorcylinder som pump 

63c-4/02 med anordningar för drivning av vid sidan av eller på fordonet anordnade 
lyftanordningar eller spelanordningar (anordningar för att lyfta fordonet 63c-85; 
domkrafter 35) 

63c-4/03 med anordningar för drivning av andra hjälpmaskiner 
63c-4/10 Drivanordningar påverkade av fordonets fjädringsrörelse 

63c-5/01 Trehjuliga motorfordon; Motorfordon med två på sidan anordnade hjul (63h-10) 
63c-5/02 Transportkärror med motordrivning (med elektrisk drivning 63c-1/08) 
63c-6 Enspåriga motorfordon med karosseri 
63c-7 Motordrivna fordon med i hjul eller i vagnsaxlar inbyggda motorer (63k-24) 

Kraftöverföringar (63c-34; 47h); Kopplingar 
63c-8/01 Växellådor med kuggväxlar för motorfordon, allmänt 
63c-8/30 Snäckväxlar 
63c-8/40 Kopplingsmekanismer i växellådor (63c-14 – 63c-16) 
63c-8/41 Synkroniseringsmekanismer i växellådor 
63c-9 Friktionsväxlar 
63c-10/01 Planetväxlar, allmänt 
63c-10/02 Planetväxlar i kombination med kuggväxlar 
63c-11 Spärrverksväxlar 
63c-12 Remväxlar; Kedjeväxlar (47d; 63k-13; 63k-14; 63k-28) 
63c-13/01 Differentialväxlar, allmänt 
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63c-13/02 Differentialväxlar med cylindriska eller koniska kugghjul eller med skruvhjul 
63c-13/03 Differentialväxlar med två i varandra ingripande på en vridbar led lagrade kugghjul 
63c-13/04 Differentialväxlar anordnade på motorvevaxeln 
63c-13/05 Differentialväxlar med friktionselement 
63c-13/06 Differentialväxlar med remskivor eller kedjehjul 
63c-13/07 Differentialkopplingar 
63c-13/08 Hydrauliska differentialkopplingar 
63c-13/09 Differentialkopplingar med fjädrar 
63c-13/10 Självhämmande differentialväxlar [64-] 
63c-14 Koniska friktionskopplingar (i växellådor 63c-8/40) 
63c-15 Lamellkopplingar (i växellådor 63c-8/40) [-52] 
63c-15 Friktionskopplingar eller lamellkopplingar mellan motor eller drivhjul (i växellådor 

63c-8/40) [52-] 
63c-16/01 Kopplingar som inte omfattas av 63c-14 eller 63c-15 (i växellådor 63c-8/40) 
63c-16/02 Bromsanordningar för manövrerbara kopplingselement 
63c-16/03 Manövreringsmekanismer för kopplingar 
63c-16/04 Dämpningsanordningar för kopplingar 
63c-16/05 Elektromagnetiskt manövrerade kopplingar (i växellådor 63c-8/40) 
63c-16/06 Hydrauliska kopplingar (i växellådor 63c-8/40) 
63c-16/07 Frihjulskopplingar 
63c-16/08 Centrifugalkopplingar 
63c-16/09 Synkroniseringsmekanismer för kopplingar 
63c-16/10 Servomekanismer för kopplingar 
63c-16/11 Skruvfjäderkopplingar 
63c-17 Eftergivande rörelseöverföringsorgan för motorfordon 
63c-18 Kardankopplingar (47c-4) [-52] 
63c-18 Kardankopplingar, kardanaxlar, kardanlänkar eller böjliga axlar för motorfordon 

(47c-4) [52-] 
63c-19/01 Manöverorgan, hävarmsmekanismer, länkmekanismer eller spärrmekanismer för 

kopplingar, bromsar, bränslereglering eller tändning (63c-16; 63c-51 – 63c-57) 
63c-19/40 Anordningar för gemensam manövrering av flera omställningsmekanismer 
63c-19/50 Hydrauliskt eller pneumatiskt påverkade omställningsmekanismer 
63c-19/60 Mekanismer för urkoppling av drivanordningen från skilda ställen på ett motorfordon; 

Urkoppling genom rörliga säten, rörliga fotbräden e.d. 
63c-20/01 Manöverorgan eller växelförarmekanismer för växellådor 
63c-20/20 Spärrmekanismer för manöverorgan eller växelförarmekanismer för växellådor 
63c-20/30 Servomekanismer för växellådor; Förväljarmekanismer [-52] 
63c-20/30 Automatiska växellådor, t.ex. med förväljare [52-] 

63c-21 Hjälpdrivanordningar drivna med händer eller fötter [-60] 
63c-22 Drivning från flera motorer; Fördelningsväxlar [52-] 

Drivanordningar för styrbara hjul 
63c-23 Allmänt (mätanordningar för framhjulsinställningen vid motorfordon 42b-26/03) 
63c-24 Detaljer för drivanordningar med kardankopplingar 
63c-25 Detaljer för drivanordningar med kugghjul 

63c-27/01 Drivning av ostyrbara drivhjul, allmänt 
63c-27/02 Drivning av drivhjul med av varandra oberoende svängbara axeldelar 
63c-27/03 Drivning av drivhjul med hjälp av parallella längsgående axlar och koniska kuggväxlar 
63c-27/04 Drivning av ett drivhjul eller av två på litet avstånd från varandra anordnade drivhjul 
63c-27/05 Drivning av drivhjul lagrade på svängbara armar  
63c-27/06 Drivning av det ena av två hjul på samma axel 
63c-27/07 Drivning av tätt bakom varandra liggande hjul eller axelpar [52-] 
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63c-27/08 Drivning av tvillinghjul [52-] 
63c-28 Kugghjulstransmissioner mellan drivaxel och drivhjul 

63c-29/01 Anordningar för inställning av griporgan på drivhjulen från förarplatsen (på hjulet 
anordnade griporgan 63d-22/02) 

63c-29/02 Drivning med hjälp av speciella drivhjul eller skruvar som trycker mot vägbanan 
(45a-21; 45a-22; 45a-3/50; 45a-51/02) 

63c-29/03 Motorfordon med spårringar (45a-21; 45a-22; 45a-3/50; 45a-51/02; 63a-18; 72c-6) 
63c-29/04 Framtill på motorfordonet monterade anordningar för övervinning av hinder, t.ex. 

klättervalsar 
63c-29/05 Drivning med hjälp av utströmmande gaser (raketdrivning för flygplan 62b-37; för 

fartyg 65f1-6/30; raketer 46g) 
63c-29/06 Drivning med hjälp av svängmassor 
63c-29/07 Drivning med hjälp av fjädrar eller andra energilager (63c-1/02; 63c-29/06) 
63c-30 Motorfordon med gångband; Motorfordon omställbara från hjul till gångband (45a-22; 

45a-51/01; 63a-18; 72c-6; 84d-2; gångband 63d-23; elektrisk drivning 63c-1/07) 
63c-31 Stegvis drivning av medar 
63c-32 Drivning med hjälp av påskjutande organ 
63c-33 Drivning med hjälp av luftpropeller 
63c-34/01 Hydrauliska växlar (hydrauliska kopplingar 47c-18; 63c-16/06) 
63c-34/50 Pneumatiska växlar 
63c-35 Anordning eller lagring av drivmekanismen, t.ex. motorn, kopplingen eller 

differentialen 
63c-36 Förbindning av drivhjulsaxlar med underredets avfjädrade delar för överföring av de 

framdrivande krafterna 

Chassier (hjul 63d); Karosser 
63c-37 Underrede 

Axlar (63d-18) 
63c-38/01 Axelkonstruktioner 
63c-38/02 Pendlande axlar 
63c-38/03 Axlar eller halvaxlar med tvärgående fjädrar eller länkar 

63c-39 Tippvagnar; Motorfordon eller släpvagnar med anordningar för lastning eller lossning 
(20c-15; 63a-34; 63a-35; tippanordningar allmänt 35d; körbara tippanordningar för 
vagnar eller behållare 81e-97, 81e-120; anordningar för lastning eller lossning 
81e-108) 

63c-40 Fjädring; Smörjanordningar för bladfjädrar (47e); Skyddshöljen för fjädrar (63a-13; 
63a-14) 

63c-41 Pneumatiska fjädringsanordningar 
63c-42 Stötdämpare [-52] 
63c-42 Stötdämpare; Stabilisatorer för fordonets fjädring eller lägen [52-] 

Karosser eller lastflak för motorfordon eller släpvagnar 
63c-43/01 Karosser för små personbilar (självbärande 63c-43/10) 
63c-43/04 Karosser för stora personbilar eller bussar (självbärande 63c-43/10) 
63c-43/07 Karosser eller lastflak för skåpbilar, lastfordon, tankvagnar eller vagnar för transport av 

fordon eller behållare (självbärande 63c-43/10) 
63c-43/10 Självbärande karosser; Karosser vilkas bottenram bildas av underredet 
63c-43/15 Karosser av speciella byggnadsmaterial, t.ex. av faner eller konstharts 

Andra delar eller detaljer vid karosser, t.ex. förbindningar 
63c-43/20 Bottenpartiet, t.ex. karossens bottenram 
63c-43/25 Väggpartier, t.ex. sidoväggar, framväggar, stolpar eller stöttor 
63c-43/30 Andra byggnadspartier eller byggnadsdelar, t.ex. tak, främre eller bakre delar, stomme 

eller spryglar 
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63c-43/50 Eftergivande förbindningar av karossens byggnadsdelar, t.ex. för förbindning av 

karossen med underredet 
63c-43/55 Låsning av förbindningen mellan karossens byggnadsdelar, t.ex. lämlås 
63c-43/65 Anordningar för fästning av karossens yttre eller inre beklädnad, t.ex. lister, 

tryckknappar, snäppdelar eller hakar 
63c-43/68 Kantlister, täcklister eller prydnadslister på karosser 
63c-43/70 Karosser för speciella ändamål, t.ex. butiksvagnar, husvagnar eller till skåpvagnar 

omändringsbara personvagnar  
63c-43/80 Strömlinjeformade motorfordon eller släpvagnar 
63c-44 Dörrar; Fönster (dörrlås 68a-91; skjutfönster 68b-27) 
63c-45 Suffletter; Soltak; Fästanordningar för sådana 
63c-46 Säten 

Styranordningar 
63c-47 Styranordningar (för släpvagnar 63c-3/04) 
63c-48 Styrrattar, t.ex. med uppvärmningsanordningar (strömbrytaranordningar på styrratten 

63c-19; 63c-20; 63c-64; 63c-67; 63c-69) 
63c-49 På fordonet anordnade vändanordningar eller vridanordningar (63c-85; 63c-86) 
63c-50 Lutning av fordonet eller karosseriet med hjälp av styranordningen vid kurvtagning 

(stabilisatorer 63c-40; 63c-42) 

Bromsanordningar (för motorcyklar eller andra cyklar 63i) 
63c-51/01 Bromsanordningar i allmänhet (bromskopplingar vid elektrisk drivning 63c-1) 
63c-51/02 Bromsklotsar; Bromsbackar; Bromsband; Kilformiga bromsdelar; Skivbromsar 
63c-51/03 Bromstrummor 
63c-51/04 Hållare för bromsbackar eller bromsband 
63c-51/05 Bromsbeläggningar, mekanisk del (allmänt 47c-18; kemisk del 39b) 
63c-51/06 Elektriskt eller elektromagnetiskt påverkade bromsar (20l-29; 21d1-42) 
63c-51/07 Stångsystem 
63c-51/08 Transmissionsbromsar 
63c-51/09 Bromsar påverkade med hjälp av fjädrar eller tyngder  
63c-51/10 Kylanordningar 
63c-51/11 Justeringsanordningar 
63c-51/12 Bromsar påverkade på andra sätt, t.ex. med hjälp av styranordningen eller med hjälp 

av rörliga säten 
63c-51/13 Bromsning genom snedställning av hjulen [-52] 
63c-51/13 Kopplingsstänger för motorbromsar (motorteknisk del 46b1-23) [52-] 
63c-51/14 Ansättningsorgan för bromsbackar 
63c-51/15 Påskjutningsbromsar [52-] 
63c-52 Styrhjulsbromsar 

63c-53/01 Tryckbromsar eller vakuumbromsar i allmänhet 
63c-53/02 Tätningar; Cylindrar; Böjliga höljen; Bälgar 
63c-53/03 Rörledningsnät 
63c-53/04 Ansättningsorgan för bromsbackar 
63c-53/05 Regleringsventiler 
63c-53/06 Bromsar påverkade med hjälp av andra krafter eller ett flertal samverkande krafter, 

t.ex. tilldragning med hjälp av fjäder och lösgöring genom tryckmedel 
63c-53/07 Bromskraftreglering [52-] 

Vätskebromsar (kemisk sammansättning av bromsvätska 23c-5) 
63c-54/01 Bromsning genom strypning av en vätskeström 
63c-54/02 Bromsning genom tryckökning i en vätskeström som verkar på en bromskolv 
63c-54/03 Rörledningsnät 
63c-54/04 Påfyllningsanordningar 
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63c-54/05 Speciella pumpar eller kompressorer 
63c-54/06 Bromsar med vätska som överföringsmedel 
63c-54/07 Bromsar med differentialkolvar 
63c-54/10 Andra anordningar 

Hjälpanordningar för bromsning 
63c-55/01 allmänt 
63c-55/02 med användning av bromsbackarnas förstärkande verkan 
63c-55/03 med anslutning av rörliga hjälpdelar till ansättningsorganet för bromsbackarna 
63c-55/04 med koppling av en påverkad bromsanordning till en andra bromsanordning 
63c-55/05 med en hjälpkraft som erhålls från en rörlig fordonsdel och som regleras av föraren 

och förstärks av förarens muskelkraft 

Utlösningsanordningar för bromsar 
63c-56/01 allmänt 
63c-56/02 med hjälp av Bowdenkablar 
63c-56/03 med hjälp av kuggorgan 
63c-56/04 med hjälp av hävstänger 
63c-56/06 med hjälp av hydrauliskt påverkade organ 
63c-56/07 med hjälp av kilar eller skruvytor 
63c-56/08 med hjälp av trissor eller dragorgan 

Markbromsar 
63c-57/01 Lyftning av hjulen från körbanan 
63c-57/02 Inskjutning av bromsskor eller andra delar mellan hjul och körbana 
63c-57/03 Andra markbromsar 

Utrustning för motorfordon 
63c-58/01 Vindrutor eller vindskyddsanordningar, allmänt 
63c-58/10 Vindskyddande anordningar med skydd även mot regn eller solsken 
63c-58/20 Vindskydd med anordningar som förhindrar beläggning eller nedisning; 

Uppvärmningsanordningar för vindrutor (63c-82) 
63c-58/30 Vindrutor med skydd mot bländning 
63c-58/40 Borttagbara bländningsskyddande skivor i förarens synfält 
63c-59 Anordningar för att förhindra eller bekämpa dammbildning vid färd (63c-80) 

63c-60 Anordningar för att förhindra sladdning eller glidning i sidled, t.ex. stödhjul, släpvalsar 
eller radiellt ställbara stöd, som inte inverkar på drivningen eller bromsarna (med hjälp 
av friktionssökande material 63c-61; 63a-49; 63b-28; 63c-91; 63d-22; 63e-19) 

63c-61 Anordningar för att minska sladdning eller för att öka friktionen mot körbanan genom 
spridning av friktionsökande material, t.ex. sand eller klister, på hjulen eller körbanan 
(20b-16; 20b-17) 

63c-62/01 Strålkastare eller lampor för inre eller yttre belysning, allmänt 
63c-62/10 Lampor eller strålkastare för belysning av kurvor, avtagsvägar eller på sidan eller 

bakom fordonet belägna delar av körbanan 
63c-62/20 Lampor eller strålkastare med skydd mot stöld 
63c-62/30 Lamphållare; Stöd; Andra tillbehör 
63c-63/01 Belysning, allmänt; Drivanordningar för belysning 
63c-63/10 Kontrollanordningar för belysning, strålkastare eller lampor som inte är synliga från 

förarens plats  
63c-63/20 Bländningsfria belysningsanordningar 
63c-64 Strömbrytare eller kopplingsanordningar för belysningsanordningar 
63c-65 Anordningar för avbländning av strålkastare eller lampor 
63c-66/01 Anordningar för svängning eller inställning av vridbara strålkastare, lampor, ljuskällor 

eller reflektorer, allmänt 
63c-66/10 Svänganordningar för strålkastare, vilka påverkas av fordonets styrorgan 
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63c-66/20 Anordningar för inställning av strålkastare som manövreras manuellt från förarplatsen 
63c-66/30 Anordningar för svängning eller inställning av strålkastare som påverkas av de vid 

körningen uppträdande centrifugalkrafterna 

63c-67 Anordningar för signalering eller mottagning av signaler (74; 63c-64; 63c-69) 
63c-68 Anordningar för angivning eller begränsning av hastigheten 
63c-69 Körriktningsvisare, bromsvisare eller omkörningsvisare, t.ex. för motorcyklar eller 

andra cyklar (20i-24/30) 
63c-70 Anordningar på fordon för att förhindra olycksfall eller skador vid kollisioner, t.ex. 

uppfångningsanordningar, kofångare eller stötfångare (20d-32; 20d-33) 
63c-71 Skydd mot stöld av fordon (63c-78; 63c-79; 63h-16) 
63c-72 Kylare; Tillbehör till kylare (allmänt 46e4); Utsmyckning av kylare med figurer, flaggor 

e.d. (63h-21) 
63c-73 Uppvärmningsanordningar (63c-58; 63c-82; 20c-21; 20c-22; värmemassor 24n-2) 
63c-74 Ventilationsanordningar (20c-25) 

Smörjanordningar som ständigt står i förbindelse med fordonet (smörjning av 
motorer 46c1) 

63c-75/01 Centralsmörjanordningar (47e) 
63c-75/02 Smörjanordningar för enstaka delar (47e) 

63c-76 Anordning eller inbyggnad av insugningsrör; avgassystem eller ljuddämpare (63c-37)[52-] 
63c-78 Behållare eller mätanordningar för bensin eller andra drivmedel (63h-20) 
63c-79 Motorhuvar; Låsanordningar för motorhuvar 
63c-80 Stänkskydd (63c-59) 
63c-81 Spikfångare; Spårrensare (63c-70) 
63c-82 Vindrutetorkare (63c-58) 
63c-83 Fotsteg 
63c-84 Nummerskyltar; Igenkänningstecken (63c-62) 
63c-85 Anordningar för höjning av fordon 
63c-86 Vändskivor (20g; 63c-49) 
63c-87 Eldsläckningsanordningar (61a-17/02) 
63c-88 Motorfordon med anordningar för att möjliggöra körning på räls (20d-30; 63a-31) 
63c-90 Hållare, Behållare, t.ex. för reservslangar, reservdäck, reservhjul, bagage, verktyg 

eller askkoppar (44b-27) 
63c-91 Annan utrustning, t.ex. speglar, instrumentbrädor, anordningar för att förhindra 

bakåtrullning, kokanordningar, tvättanordningar eller rengöringsanordningar 

63d Hjul, lager eller axlar för motorfordon, vagnar eller cyklar 
Hjul för vagnar eller motorfordon 

63d-1 Ekerförsedda hjul av trä (38f-7) 
63d-2 Ekerförsedda hjul av metall (7c-32; 31c-16; 31c-25; 49i-8) 
63d-3 Skivhjul av trä, gummi eller fibrösa material (54f-3) 
63d-4 Skivhjul av metall (7c-32; 31c-16; 31c-25; 49i-8) 

Delar av hjul; Förbindning av hjuldelar med varandra 
63d-5/01 Påsättning av metallringar (7f-1) 
63d-5/02 Anordningar för spänning eller riktning av trådekerhjul (42k-32) 
63d-5/03 Anordningar för lyftning eller avdragning av hjul (87a) [52-] 
63d-6 Delade fälgar 
63d-7 Verktyg för isärtagning av delade fälgar 
63d-8 I längsled delade fälgar, Borttagbara fälgar 
63d-9 Reservfälgar; Reservhjul 
63d-10 Ekrar 
63d-11 Glidlager; Nav; Axelbussningar 
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63d-12 Axelkåpor 
63d-13 Från navet lätt avdragbara hjul 
63d-14 Låsanordningar 
63d-15 Hjul med fjädrande ekrar 
63d-16 Hjul med fjädrande nav 
63d-17 Hjul med fjädrande fälg 
63d-18 Axlar speciellt avsedda för vagnar (63c-38) [-52] 
63d-18 Axlar, allmänt; Axlar borttagbara med hjulet (47b-1; 63a-10; 63h-8; 63h-13; 63c-38; 

lösa axlar 63k-37) [52-] 
63d-19 Smörjanordningar för axlar 
63d-20 Kullager 
63d-21 Rullager 
63d-22/01 Hjul med fasta griporgan (45a-35; 45a-55/02) 
63d-22/02 Hjul med indragbara griporgan (63c-29/01) [-52] 
63d-22/02 Hjul med gemensamt indragbara griporgan (63c-29) [52-] 
63d-22/03 Borttagbara gripanordningar eller täckringar som kan läggas runt hjulet [-52] 
63d-22/03 Separata griporgan eller skyddsringar [52-] 
63d-23 Larvfötter i allmänhet; Hjul med bärplattor (45a-22; 45a-51/02; 63a-18; 63c-30; 84d-2; 

84d-9/02) 
63d-24 Stänkskydd fästa på hjulet (63a-9; 63c-80; 63e-1/06; 63g-15) 

Hjul för cyklar 
Fälgar 

63d-25/01 av metall (7c-33) 
63d-25/02 av trä 
63d-25/03 med skyddsanordningar för däcken 

63d-26 Ekrar (7c-11) 
63d-27 Nav [-52] 
63d-27 Glidlager; Nav [52-] 
63d-28 Hjul med fjädrande ekrar 
63d-29 Hjul med fjädrande nav 
63d-30 Hjul med fjädrande fälg 
63d-31 Kullager 
63d-32 Rullager 
63d-33 Tramplager 

63e Däck, luftpumpar eller ventiler för motorfordon, vagnar eller cyklar 
(däck för flygplanshjul 62b; framställning av luftslangar eller däck 39a) 
Däck för hjul till vagnar, motorfordon eller cyklar 
Luftfyllda däck 

63e-1/01 allmänt 
63e-1/02 med av fälgen omsluten luftslang 
63e-1/03 med reservslangar [-52] 
63e-1/03 med längsgående luftrum eller reservslangar; Ventiler för sådana; 

Tvillingdäck [52-] 
63e-1/04 med stödringar 
63e-1/05 Anordningar för förhindring av uppvärmning av däck; Kylning 
63e-1/06 Däck med smutsskydd 
63e-2 Luftfyllda däck för cyklar [-52] 
63e-2 Slangdäck [52-] 
63e-3/01 Luftslangar, allmänt 
63e-3/02 Förbindningar mellan slangändar för erhållande av ändlösa slangar 
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63e-3/03 Slangar med två ändar [52-] 

Inlägg för däck (framställning 86c-4) 
63e-4/01 av bomull [-52] 
63e-4/01 allmänt; Utformning av vävnad [52-] 
63e-4/02 av andra vävnadsmaterial t.ex. ramie, linne, hampa, silke eller konstsilke [-52] 
63e-4/02 av naturfibrer eller konstfibrer [52-] 
63e-4/03 av metalltrådar 

63e-5 Däck med snörinlägg, kordinlägg e.d. [-52] 
63e-5/01 Snörinlägg, kordinlägg e.d. för däck [52-] 
63e-5/02 Stickade eller virkade inlägg för däck [52-] 
63e-6 Däck för cykelringar [-52] 
63e-7 Fästning av däck för cykelringar [-52] 
63e-7 Fästning av luftfyllda däck på fälgen, t.ex. säkring mot vandring [52-] 
63e-11 Däck av läder 
63e-12 Däck av andra material 
63e-13 Däck med celler 
63e-14 Däck med bollar 
63e-15 Punkteringssäkra inlägg för skydd av däcket [-52] 
63e-15 Anordningar till skydd mot punktering [52-] 
63e-16 Inlägg som tätar däcken vid punktering [-52] 
63e-16 Vid punktering självtätande däck eller slangar [52-] 
63e-17 Anordningar för indikering av undertryck eller övertryck i däck (63c-91; 42k-10/02; 

manometrar 42k, 63e-31/04) 

Reparation av däck 
63e-18/01 Anordningar för indikering av otätheter 
63e-18/02 Verktyg för tätning 
63e-18/03 Reparationslappar 

Slirskydd fast förbundna med däck 
63e-19/01 Profilerade däck 
63e-19/02 Nitar, plattor e.d. 
63e-19/03 Tillbehör för skydd mot slirning 

Borttagbara slirskyddsanordningar 
63e-20/01 Kedjor; Byglar; Hakkedjor (47d-12 – 47d-15; 49k; 63c-60) 
63e-20/02 Gummibyglar; Överdragsdäck 
63e-20/03 Läderdäck 

Elastiska massiva gummidäck 
63e-21/01 Massiva gummidäck, allmänt 
63e-21/02 Kuddäck 
63e-21/03 Ihåliga däck; Däck försedda med hålrum 
63e-21/04 Däck med flytande eller elastiska fyllnadsmaterial, t.ex. kork eller svampgummi 

Fästning av gummidäck 
63e-23/01 med hjälp av spännkroppar 
63e-23/02 med hjälp av klämkroppar eller tvingkroppar 
63e-23/03 med hjälp av andra anordningar 

63e-24 Däck av metall, trä, läder eller andra material 
63e-25 Fjädrande däck 
63e-26 Fjädrande däck för cykelhjul [-52] 
63e-27 Anordningar för att sätta på eller ta av däck [-52] 
63e-27 Hävstångsliknande eller tångliknande verktyg för på- eller avmontering av däck [52-] 
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63e-28 Andra verktyg för att hantera däck; Riktning eller vidgning av däck 

Pumpar eller ventiler för fyllning av däck (27b) 
Pumpar; Anordningar för pumpning av däck [-52] 

Handpumpar; Fotpumpar [52-] 
63e-29/01 Handpumpar i allmänhet [-52] 
63e-29/01 Pumpar i allmänhet [52-] 
63e-29/02 Pumpar monterade på fordonet 
63e-29/03 Anslutningar mellan pump och däcksventil 

Automatiska pumpar eller anordningar för pumpning 
63e-30/01 allmänt [-52] 
63e-30/01 Pumpar drivna av hjul eller däck [52-] 
63e-30/02 Anläggningar i fordon för luftfördelning; Behållare för fyllning av däck 
63e-30/03 Motorpumpar [-52] 
63e-30/04 Pumpning med hjälp av fordonsmotorns kompression [-52] 
63e-30/04 Lufttankanläggningar; Luftpistoler (47g-48) [52-] 

Ventiler (30d; 30e; 47g; 65a; 77f) 
63e-31/01 allmänt 
63e-31/02 Ventilhattar 
63e-31/03 Säkerhetsventiler 
63e-31/04 Övertrycksindikatorer inbyggda i ventilen (63e-17/02) [52-] 

63f Stöd, ställ, upphängningsanordningar, lås, spärranordningar eller 
undervisningsanordningar för cyklar eller motorcyklar 
Stöd, ställ e.d. för cyklar eller motorcyklar 

63f-1 Stöd i allmänhet, fästa vid ramen [-52] 

Stöd i allmänhet, fästa vid ramen [52-] 
63f-1/01 Stöd med broms för hjulet 
63f-1/02 Stöd som fälls upp genom cykelns startande 
63f-1/03 Stöd med utdragbara fötter 

63f-2/01 Pedalstöd 
63f-2/02 Låsbara stöd 
63f-2/03 Stöd användbara som pakethållare (63g-6) 
63f-3 Stöd försedda med hjul 
63f-4/01 Ställ av bocktyp 
63f-4/02 Ställ med vågräta ramar 
63f-4/03 Ställ med lodräta ramar 
63f-4/04 Hopfällbara ställ 
63f-4/05 Andra ställ 
63f-5 Upphängningsanordningar 
63f-6 Hållare, t.ex. låsbara (68a) 
63f-7 Cykelstall (37f) 

Lås eller spärranordningar för cyklar (63c-71; 63g-9; 63h-16; 68a-111; 
74a-26) 

63f-8/01 Lås i allmänhet, t.ex. för styranordningen 
63f-8/02 Kodlås, t.ex. sifferlås eller bokstavslås 
63f-8/03 Säkringar med larmanordningar 
63f-9/01 Lås eller säkringar för pedalveven 
63f-9/02 Lås eller säkringar för kedjan eller kedjehjulet 
63f-9/03 Lås eller säkringar för hjulet 
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63f-9/04 Lås eller säkringar för sadeln 
63f-10 Bromslås 

63f-11 Anordningar för undervisning i cykelåkning (77e-18) 

63g Tillbehör för cyklar, motorcyklar eller sportfordon, t.ex. sadlar, 
akustiska signalanordningar eller larmanordningar (i allmänhet 
74a), belysning, pakethållare, kedjeskydd, skyddsanordningar 
Sadlar för cyklar, motorcyklar e.d. 

63g-1 Sadelanordningar i allmänhet 
63g-2 Detaljer vid sadlar 
63g-3 Sadlar med ställbar sits eller rörliga sitshalvor 
63g-4 Sadelfjädrar 
63g-5 Fästning av sadlar, t.ex. sadelklämmor (63g-22; sadelstolpar 63h-19) 
63g-6 Passageraresäten; Tillbehör för säten, t.ex. ryggstöd, fotstöd eller handtag (63f-2) 
63g-7 Barnsitsar; Tillbehör för barnsitsar 

Akustiska signalanordningar eller larmanordningar; Belysning; Andra 
tillbehör för cyklar eller motorcyklar 

63g-8 Akustiska signalanordningar, t.ex. drivna av körhjulen, förbundna med bromsen eller 
elektriska; Fästen för akustiska signalanordningar (cykelklockor 74a-9; 
körriktningsvisare 63c-69) 

63g-9 Larmanordningar för cyklar eller motorcyklar för att förhindra obehörig användning 
(63c-71; 63f-8 – 63f-10; 63h-16; 68a-111; 74a-26) 

63g-10 Belysning för cyklar eller motorcyklar (4b-11; 21c-52; 21c-53; 21d1-12; 21f-60; 21f-61; 
63c-62 – 63c-66) 

63g-11 Lykthållare för cyklar eller motorcyklar (63a-4) 
63g-12 Pakethållare av allmän art, t.ex. på sparkcyklar 
63g-13 Bagagehållare för bagage med speciell form, t.ex. väskor, paraplyer, käppar, sablar, 

gevär eller kärl 
63g-14 Kedjeskydd (som ramdel 63h-1/05); Rengöring eller smörjning av drivkedjor 
63g-15 Stänkskärmar (63a-9; 63b-19; 63c-80) 
63g-16 Skärmar; Vindskydd; Karosseriliknande uppbyggnader (63c-58) 
63g-17 Karosserier eller karosseriliknande påbyggnader för sidvagnar till motorcyklar 

(underreden för sidvagnar 63h-12; karosserier för enspåriga motorfordon 63c-6; för 
trehjuliga motorfordon 63c-5) 

63g-18 Klädskydd 
63g-19 Karthållare; Hastighetsmätare (allmänt 42o; ortsangivare, vägmätare 42p-11, 63c-91, 

74b-6) 
63g-20 Fotsteg; Fotstöd (63c-83) 
63g-21 Anordningar för uppfångning av spikar (63c-81) 
63g-22 Fästen för lösa tillbehör på cyklar eller motorcyklar, t.ex. pumpar eller ur; Fästklämmor 

(63g-5; 63g-13) 
63g-23 Andra tillbehör, t.ex. smörjkoppar, nummerskyltar, backspeglar, rengöring av hjul, 

fodral för reservslangar, anordningar för reservdäck, skyddsanordningar vid 
sammanstötningar, knästöd, skänkelstöd eller bärhandtag för cyklar (63c-75 – 63c-78; 
63c-82; 63c-84; 63c-90; 63c-91) 

63h Ramar för cyklar eller motorcyklar, t.ex. rörförbindningar, 
styrstänger eller sadelstöd; Bränsletankar eller kylanordningar för 
motorcyklar 
Ramar för cyklar eller motorcyklar, t.ex. rörförbindningar 

63h-1/01 Stela cykelramar 
63h-1/02 Ramar med transportanordningar 
63h-1/03 Gaffelkronor för framhjul 
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63h-1/04 Infästning av hjul; Verktyg eller anordningar för losstagning eller inställning 
63h-1/05 Kedjeskydd som del av ramen 
63h-1/06 Ramar av speciell typ 
63h-1/07 Ramar pressade av plåt 
63h-1/08 Rörprofiler med förstärkningar (63h-5) 
63h-1/09 Utformning av gafflar 
63h-1/10 Förstärkningar, stag eller säkringar för gafflar 
63h-1/11 Delar för fästning av föremål i ramrören 
63h-1/12 Ramar med flera sitsar bredvid varandra 
63h-1/13 Ramar för barncyklar; Ramar för åkning på mage eller i ryggläge 

Fjädrande ramar för cyklar 
63h-2/01 Fjädrande ramar 
63h-2/02 Nedre framhjulsfjädringar 
63h-2/03 Övre framhjulsfjädringar 
63h-2/04 Bakhjulsfjädringar 
63h-2/05 Fjädringar för både framhjul och bakhjul 
63h-2/06 Hjulfjädringar med spiralfjädrar 
63h-2/07 Hjulgafflar som är fjädrande i sig själva, avfjädrade mot gaffelröret eller mot ramen 
63h-2/08 Fjädringar med bladfjädrar, luftfjädring eller gummifjädring 
63h-2/09 Fjädringar av andra slag; Friktionsstötdämpare 
63h-2/10 Fjädringar för andra ändamål 

63h-3 Hopfällbara ramar för cyklar 

Stela eller fjädrande ramar för motorcyklar 
63h-4/01 Rörramar 
63h-4/02 Balkformade eller lådformade ramar 
63h-4/03 Andra ramar 

Rörförbindningar för ramar till cyklar eller motorcyklar 
63h-5/01 Allmänna rörförbindningar (63h-1) 
63h-5/02 Rörförbindningar genom gjutförfaranden eller elektrisk svetsning 
63h-5/03 Lösbara rörförbindningar 
63h-5/04 Lösbara förbindningar för sadelstolpar, styrstänger e.d. 

Cyklar eller motorcyklar kännetecknade av ramens typ  
63h-6 Enhjuliga cyklar 
63h-7 Tvåhjuliga cyklar med speciella anordningar för transport av personer eller gods 
63h-8 Dubbelhjuliga cyklar; Enaxlade tvåspåriga cyklar 
63h-9 Tandemcyklar 
63h-10 Trehjuliga eller flerhjuliga cyklar (motordrivna trehjuliga fordon 63c-5) 
63h-11 Cyklar som kan omvandlas för gång på skenor (20c-20) 

Omvandlingsbara cyklar eller motorcyklar (för gång på skenor 63h-11) 
63h-12/01 Herrcyklar omvandlingsbara till damcyklar  
63h-12/02 Trampcyklar omvandlingsbara till motorcyklar eller omvänt 
63h-12/10 Tvåhjuliga cyklar med sidvagnar, t.ex. hopfällbara (sidvagnskarosserier 63g-17) 
63h-12/20 Släpvagnar; Förställsvagnar 
63h-12/30 Dubbelcyklar, dvs. två tvåhjuliga cyklar bredvid varandra (30e-2) 

Styrstänger, styranordningar eller sadelstöd för cyklar eller motorcyklar 
63h-13 Styranordningar i allmänhet 
63h-14 Stela styrstänger 
63h-15 Fjädrande styrstänger 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 16 
Klass 63 2014-01-01 
 
63h-16 Styrstänger med anordningar för att underlätta borttagning, t.ex. som skydd mot 

obehörig användning (63c-71; 63f-8; 63g-9; 68a-111; 74a-26) 
63h-17 Omställbara styrstänger 
63h-18 Handtag för styrstänger, t.ex. med uppvärmning eller ventilation; Skydd för händerna 

mot väder och vind; Fästning av föremål i handtaget (vridhandtag för motorcyklar 
63i-2) 

63h-19 Sadelstöd (63g-5) 

Tillbehör för motorcyklar 
63h-20 Bränsletankar (63c-78; 63h-4) 
63h-21 Kylanordningar (63c-72) 

63i Bromsar för cyklar (63c-51 – 63c-57) 
63i-1 Markbromsar 
63i-2 Bromsar som tillsätts genom vridning av handtaget eller med hjälp av styrstången 

Bromsar tillsättbara med hand eller fot  
63i-3/01 som påverkar däcket eller fälgen 
63i-3/02 som inte påverkar däcket eller fälgen, t.ex. backbromsar 
63i-3/03 som påverkar både framhjulet och bakhjulet 

63i-4 Bromsar som tillsätts med hjälp av tryckluft eller tryckvätska 
63i-5 Bromsar som tillsätts genom rörelse av sadeln 
63i-6 Automatiskt verkande bromsar 
63i-7/01 Bromshävarmar; Bromsstänger; Inställningsanordningar för sådana (63i-1 – 63i-4) 
63i-7/02 Bromshävaramar e.d. för flera samtidigt på framhjul eller bakhjul verkande bromsar 
63i-8 Tillbakatrampningsbromsar utan frihjulsnav 
63i-9 För frihjulsnav avsedda tillbakatrampningsbromsar med kopplingshylsa som är axiellt 

förskjutbar med hjälp av en skruvgänga (frihjulsnav 63k-34) 
63i-10 Med hjälp av drivkedjan tillsättbara tillbakatrampningsbromsar vid frihjulsnav 
63i-11/01 Speciella tillbakatrampningsbromsar vid frihjulsnav (63i-9; 63i-10) 
63i-11/02 Tillbakatrampningsbromsar vid frihjulsnav, vid vilka bromskraften inte överförs med 

hjälp av drivkedjan 
63i-11/03 För hand tillsättbara frihjulsnavsbromsar 
63i-12 Tillbakatrampningsbromsar vid frihjulsnav med utväxlingsanordning (växelhjulsnav 

63k-13 – 63k-21) 
63i-13 Cykelbromsar som tillsätts genom samtidigt tryck på båda pedalvevarna eller 

pedalhävarmarna, eller genom inbördes vridning av dem; Andra 
pedalhävarmsbromsar 

63k Drivanordningar, drivna av den åkande eller av motorer, för 
enhjuliga eller tvåhjuliga cyklar eller slädar; Drivanordningar för 
trehjuliga eller flerhjuliga fordon som drivs av den åkande 
Drivanordningar med konstant utväxling för fordon, vagnar eller 
sportfordon som drivs av den åkande (drivanordningar med konstant 
utväxling för motorfordon 63k-24) 
Fotdrift 

63k-1 med planethjul 
63k-2 med cylindriska kugghjul utan kedja eller överföringsstänger (med planethjul 63k-1) 
63k-3 med koniska kugghjul 
63k-4 med tramphävstänger samverkande med skjutstänger och vev 
63k-5 med tramphävstänger samverkande med fram-och-återgående kedjor eller remmar 

och frigångsspärr 
63k-6 med tramphävstänger samverkande med frigångsspärrar, utom 63k-5 
63k-7/01 med kraftöverföring genom vev och kedjedrift 
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63k-7/02 med kraftöverföring genom friktionshjul 
63k-7/03 med kraftöverföring genom tryckvätska eller tryckluft 
63k-7/04 genom gång på ändlösa band 
63k-8 med hjälpdrivanordningar som lagrar och avger rörelseenergi, t.ex. fjädrar, svänghjul, 

gyroskop, segel, vindhjul eller propellrar; med delar som rörs av den åkandes lår 
(63a-54) 

63k-9 Handdrift 
63k-10 Kombinerade handdrivanordningar och fotdrivanordningar 
63k-11 Drivanordningar som påverkas genom sitsens rörelse 

Drivning genom stötar eller avsparkar från vägen (63k-22) 
63k-12/01 med hjälp av en stötstång som manövreras av den åkande  
63k-12/02 med hjälp av foten 

Drivanordningar med varierande utväxlingsförhållande för cyklar eller 
sportfordon som drivs av den åkande (för motorcyklar 63k-25; för 
motorvagnar 63c-8 – 63c-12) 

63k-13 med kedjehjul i allmänhet (47h-17) 
63k-14 med kedjehjul med flera hjulpar och bara en kedja (47h-17) 
63k-15 med excentriskt lagrat mellanhjul 
63k-16 med planethjul 
63k-17 med cylindriska kugghjul som inte omfattas av 63k-15 eller 63k-16 
63k-18 med koniska kugghjul 
63k-19 med tramphävstänger 
63k-20 med drivhjul med variabel diameter 
63k-21 Andra drivanordningar 

Mekaniska drivanordningar för slädar (slädkonstruktioner 63b-21 – 63b-30) 
63k-22 med avspark med foten; med genom vevar e.d. manövrerade stötstänger; med segel 

(63c-31; 63c-32; 63k-12) 
63k-23 med drivhjul, drivskruvar eller larvfötter (63c-29/01; 63c-29/02; 63c-30; 63d-22; 

63d-23) 

Drivanordningar för enhjuliga eller tvåhjuliga motorcyklar, t.ex. 
upphängning av motorn 

63k-24 Drivanordningar med konstant utväxlingsförhållande och kraftöverföring med remhjul, 
kedjehjul, kugghjul eller friktionshjul, t.ex. med motor liggande inuti ett hjul  

63k-25 Drivanordningar med varierande utväxlingsförhållande 
63k-26 Kopplingsanordningar för att reglera motorns gång (63k-24; 63k-25); Gyroskop 
63k-27 Hjälpdrivanordningar med fötterna för motorcyklar vars pedaler fungerar som fotstöd 

Anordningar för kedjedrift eller remdrift av cyklar (i allmänhet 47d, 47h) 
63k-28 Spännrullar; Anordningar för spänning av kedjan kombinerade med cykelgaffeln 

(63c-12; 63k-5; 63k-14) 
63k-29 Kedjor; Kedjehjul; Remmar; Remkedjor; Remskivor; Skyddsanordningar på kedjan 

(47d) 

Trampvevar för cyklar 
63k-30 med konstant längd 
63k-31 med inställbar längd 
63k-32 med under drift automatiskt varierande längd 
63k-33 Pedaler 

Kopplingar 
63k-34 Automatiskt verkande kopplingar för cyklar, t.ex. sådana med frigång (63c-16/07; 

63c-16/08; 63c-16/11; 63i-9 – 63i-12; 63k-5; 63k-6) 
63k-35 Mekaniskt inkopplingsbara kopplingar för cyklar (47c-1 – 47c-16; 63c-14 – 63c-16) 
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63k-36 Eftergivande kopplingsorgan inkopplade i drivanordningen (63c-17; 63k-1 – 63k-28) 
63k-37 Drivanordningar för cyklar med lätt lösbara kopplingar mellan kedjehjulet och hjulnavet 

(63d-27; 63d-31 – 63d-33) 
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