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69 Skärverktyg 
 

69 Skärverktyg 
Saxar (framställning 7c-41, 49i) 

69-1 Saxar i allmänhet (3d-5; 3d-7/00; 8f-8 – 8f-12; 11b; 45f-4; 45f-3/02 – 45f-3/06; 49c) 
69-2 Saxar utan greppöglor 
69-3 Saxar för knapphål 
69-4 Ficksaxar; Nagelsaxar (säkringsanordningar mot stöld eller borttappande 33d-13/14) 
69-5 Ullsaxar (69-10 – 69-12/01) 
69-6 Anordningar för hopfästning av skänklarna; Tryckregleringsanordningar 
69-7 Saxar för kuponger; Saxar för vinkelklippning, bandklippning, spetsklippning eller 

mönsterklippning 
69-8 Saxar kombinerade med knivar, nålbehållare, måttband, trådavskärare, korkskruvar 

e.d. 
69-9 Andra saxliknande anordningar 

Anordningar eller maskiner för klippning 
69-10 Handdrivna klippanordningar 
69-11 Mekaniskt drivna klippanordningar i allmänhet; Klippanordningar drivna av djur eller 

mänsklig kraft (av handkraft 69-10) 
69-12 Klippanordningar direkt drivna av inbyggda motorer [-64] 
69-12/01 Klippanordningar direkt drivna av inbyggda motorer [64-] 
69-12/02 Torrakdon [64-] 

Fickknivar, bordsknivar 
69-13 Fickknivar i allmänhet (säkringsanordningar mot stöld eller borttappande 33d-13/14) 
69-14 Fickknivar med löst inlagd fjäder 
69-15 Fickknivar kombinerade med korkskruvar, cigarrsnoppare, saxar, trådavskärare, filar, 

pennor, skedar eller andra anordningar (87c) 
69-16 Skaft till fickknivar; Knivslidor 
69-17 Andra fickknivar 
69-18 Bordsknivar; Förbindning mellan skaft och blad vid knivar eller gafflar (33d-8/02; 

34f-12/01; 34f-12/02; 34f-13; skaft 39a-19, 39a3) 
69-19 Andra knivar 

Rakdon 
69-20/01 Rakknivar 
69-20/02 Säkerhetsrakknivar med bladet parallellt med handtaget 
69-20/03 Kammar med påsatta blad för håravskärning 
69-21/01 Rakhyvlar vid vilka bladet har en egg som är anordnad vinkelrätt mot handtaget 
69-21/02 Rakhyvlar vid vilka bladet har två eggar som är anordnade vinkelrätt mot handtaget 
69-21/03 Andra rakdon (33c-12 – 33c-14; 67c-5), t.ex. med drivna blad 

Verktyg med huggverkan eller stickverkan (vapen 69-27, 69-28) 
69-22 Bilor; Yxor (fästning av skaft 87d-1) 
69-23 Spadar för militära ändamål, t.ex. hopskjutbara, hopfällbara eller försedda med såg, 

hacka, bila e.d. (fästning av skaft för spadar 87d-1; framställning av spadar 7c-41; 
7f-3; spadar för lantbruk eller trädgårdsskötsel 45a-4, 45a-1/02, 45a-1/04; 
gevärsspadar 72a-4, 72g-2/04) 

Andra skärverktyg 
69-24 Skärverktyg med cirkelformade knivar 
69-25 Skärverktyg i allmänhet 
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Huggvapen; Stickvapen 
69-27 Sablar; Värjor; Skidor eller baljor för sådana (i förening med skjutvapen 72a-32) 
69-28 Lansar; Bajonetter (i förening med skjutvapen 72a-32) 

Skärverktyg för hushållsbruk [69-] 
69-51 Skärverktyg för korv, kött, späck e.d. för hushållsbruk (skärmaskiner för pålägg 

66b) [69-] 

Skärmaskiner för bröd, kakor eller tårtor; Maskiner för skärning och 
påbredning av bröd (skiktningsmaskiner för tårtor 53l-14; maskiner för 
skärning av nudlar, makaroner e.d. 2b-13/01, 2b-13/02; av skorpor 2b-15) [69-] 

69-52/01 Förskärare [69-] 
69-52/02 Skärbräden med styrning för förskärare [69-] 
69-52/03 Brödhyvlar [69-] 
69-52/10 Skärmaskiner för bröd [69-] 
69-52/20 Skäranordningar i kombination med brödbehållare [69-] 
69-52/30 Anordningar för halvering av bröd [69-] 
69-52/40 Anordningar för skärning eller delning av kakor eller tårtor (skiktningsmaskiner för 

tårtor 53l-14) [69-] 
69-52/50 Hållare för skärgodset [69-] 
69-52/60 Maskiner för skärning och påbredning eller påläggning av bröd eller brödskivor [69-] 

Maskiner eller redskap för skärning av grönsaker eller frukt (45e-35/00 – 
45e-35/10) [69-] 

69-53/01 Handredskap [69-] 
69-53/05 Hyvlar [69-] 
69-53/10 Skärmaskiner med en kniv [69-] 
69-53/20 Skärmaskiner med flera knivar i knivskivor eller knivcylindrar [69-] 
69-53/30 Skärmaskiner med cirkelknivar [69-] 
69-53/40 Skärmaskiner med knivgaller [69-] 
69-53/50 Skärmaskiner för flerfaldig sönderdelning [69-] 
69-53/60 för skärning av bönor (34b-7/06) [69-] 
69-53/70 för skärning av rättickor [69-] 
69-53/80 för skärning av lök [69-] 

Anordningar eller verktyg för skärning av ost (45g) [69-] 
69-54/01 Handverktyg [69-] 
69-54/10 Skärmaskiner med tråd [69-] 
69-54/20 Skärmaskiner med kniv [69-] 
69-54/30 Skärmaskiner med anordningar för delning (34b-2/40) [69-] 

69-55 Anordningar för sönderdelning is, socker e.d. (17b-4/02) [69-] 
69-56/01 Skärmaskiner eller skärverktyg för andra näringsmedel [69-] 
69-56/10 Hushållsmaskiner för skärning eller uppdelning av smör (45g-21/00 – 45g-23/00) [69-] 
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