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15

Tryckning utom på tyg, tapeter eller linoleum;
Skrivmaskiner; Stämplar

15a

Anordningar för framställning eller avläggning av typsatser

15b

Förfaranden för framställning eller reproduktion av tryckformar

15c

Anordningar för reproduktion av tryckformar

15d

Snällpressar; Rotationstryckmaskiner; Kontorstryckmaskiner;
Digeltryckpressar; Tryckförfaranden vid speciella maskiner

15e

Automatfalsmaskiner för pappersark; Hjälpmaskiner för tryckning;
Automatiska arkinmatningsanordningar för tryckmaskiner eller
andra maskiner

15f

Linjeringsmaskiner

15g

Skrivmaskiner; Tillbehör för skrivmaskiner

15h

Handstämplar; Stämplingsanordningar; Numreringsanordningar

15i

Anordningar för mångfaldigande eller kopiering

15k

Förfaranden för tryckning, mångfaldigande eller kopiering;
Färgpräglingstryck; Speciella tryckalster; Tillriktning av
tryckformar

15l

Material för grafiskt tryck

15a

Anordningar för framställning eller avläggning av typsatser

15a-1
15a-2
15a-3
15a-4
15a-5
15a-6
15a-7/01
15a-7/02
15a-8
15a-9
15a-10
15a-11
15a-12

Trycktyper för boktryck [högtryck]
Utslutningsmaterial [blindmaterial] för typraden
Sättbilder, t.ex. av mässing, för typsatsen (15a-34)
Utfyllningsmaterial för typsatsen, t.ex. steg, formsteg eller slutsteg
Sättramar [pressramar]
Tillslutningsanordningar för tryckformar
Sättkaster; Sättskeppshållare; Sättregaler
Rengöring av sättkaster e.d.
Vinkelhakar eller sättrännor för typsättning (15a-13)
Sättskepp, kolumnskepp eller kolumnsnören för typsättning
Handverktyg för typsättning
Formar, typrader e.d. för rotationstryckning av "senaste nytt"
Sättning av musiknoter

Element eller redskap för sättning för hand

Sättmaskiner; Avläggningsmaskiner för trycktyper
15a-13
15a-14
15a-15
15a-16

Handsättanordningar
Sättmaskiner; Detaljer för sättning med färdiga trycktyper vid sättmaskiner
Avläggningsmaskiner; Detaljer för avläggning av satser av färdiga trycktyper vid
avläggningsmaskiner
Utslutningsanordningar; Detaljer för sättning med färdiga trycktyper vid
utslutningsanordningar

Matrissätt- och typradgjutningsmaskiner
15a-17/01

Maskintyper
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15a-17/02
15a-17/03

med avläggningskuggstänger
med matriser som förs på trådar

15a-18/01
15a-18/02
15a-18/03
15a-18/04
15a-18/05
15a-18/06
15a-18/07

Magasinsanordningar, allmänt
Införingstrattar för magasin
Anordningar för omställning av magasin
Utväxlingsanordningar för magasin
Matrisspärranordningar vid magasin
Matrisavloppstrattar
Magasin för handmatriser

15a-19/01
15a-19/02
15a-19/03
15a-19/04
15a-19/05

Matrissättanordningar, allmänt
Matrisutlösningsanordningar
Spatieutlösningsanordningar
Matrissamlingsmekanismer
Tangentverk

15a-20/01
15a-20/02
15a-20/03
15a-20/04
15a-20/05

Transportanordningar, allmänt
Matrisradöverföringsanordningar
Mellankanaler för förande av handmatriser
Gjutelevatorer för matrisrader
Avläggningsanordningar för matriser

15a-21/01
15a-21/02
15a-21/03
15a-21/04
15a-21/05
15a-21/06
15a-21/07
15a-21/10
15a-21/11
15a-21/12
15a-21/13
15a-21/14
15a-21/20

Gjutanordningar, allmänt
Smältgrytor för typmetall
Gjutpumpar
Anordningar för tillförsel av metall till gjutgrytor
Gjutmunstycken på gjutgrytor
Avtorkningsanordningar för gjutmunstycken
Uppvärmningsanordningar för gjutgrytor
Gjuthjul
Gjutformar för gjuthjul
Uppbärningsanordningar för gjuthjul
Manövreringsanordningar för gjuthjulsslädar
Anordningar på gjuthjulssläden för uträtning av matrisrader
Anordningar för gjutning av blindmaterial e.d.

15a-22
15a-23
15a-24
15a-25/01
15a-25/02
15a-25/03

Utslutningsanordningar
Anordningar för kalibrering av gjutna typrader
Andra detaljer
Matriser
Spatier
Anordningar för rengöring av matriser eller spatier

15a-26/01
15a-26/02
15a-26/03
15a-26/04
15a-26/05

Maskintyper
Matrisramar; Inställning av matrisramar
Typgjutningsanordningar
Typsamlingsanordningar
Andra detaljer (matriser 15a-30)

15a-27
15a-28
15a-29

Skriftpräglingsmaskiner med inställbara typstämplar, matriser eller patriser
Maskiner för perforering av manuskriptremsor
För sättmaskiner av alla slag gemensamma detaljer, t.ex. tangentbräden eller
anordningar för styrning med hjälp av hålremsor (15a-19/05; 15a-24; 15a-26/05)

Entypssätt- och gjutningsmaskiner
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Stilgjutning; Typgjutning
15a-30
15a-31
15a-32
15a-33
15a-34
15a-35
15a-36

Gjutformar för stilgjutning; Tillverkning eller användning av sådana
Handgjutanordningar för stilgjutning
Typgjutningsmaskiner
Verktyg eller maskiner för avslipning eller kalibrering av typer
Tillverkning eller kalibrering av sättlinjer
Spatieskäranordningar för framställning av spatier eller blindmaterial för typsatsen
Andra anordningar eller förfaranden vid framställning eller avläggning av typsatsen

15b

Förfaranden för framställning eller reproduktion av tryckformar
(fotomekanisk reproduktion 57d)
Förfaranden för framställning av tryckformar eller tryckmönster, allmänt

15b-1/01
15b-1/02
15b-1/03
15b-1/04
15b-1/05
15b-1/06

genom etsning (48a-16; 48a-163/00; 48d-1; 48d1-1/00; 57d-2; 75b-10)
genom gravering (75a-6 – 75a-12; 75b-10)
genom övertryck, med övertryckspapper
genom höjning eller sänkning av bildytan
med användning av bilden som tryckform [plantryckform] (15k-7/03)
genom avgjutning av bilden

Förfaranden för efterbildning eller mångfaldigande av tryckformar
15b-2/01
15b-2/02
15b-2/03
15b-3

med hjälp av stereotypi (15c; 15l-9)
med hjälp av prägling av konstmassor eller celluloid
med hjälp av galvanoplastik (48a-7; 48a-7/00)
Förfaranden för framställning av flerfärgstryckformar (57d-3)

Förfaranden för framställning av tryckformar för speciella ändamål eller med
speciella anordningar
15b-4/01
15b-4/02
15b-4/03
15b-5
15b-6

15c

av tryckformar för negativt tryck, tontryck eller schablontryck (57d-1; 57d-4)
av tryckformar för amalgamtryck
av tryckformar med hjälp av skrivmaskin
Förfaranden för framställning av tryckformar på valsar eller andra buktiga tryckplattor,
t.ex. för tygtryck (8c-9; 57d-5)
Förfaranden för korning av tryckformar (57d-6, 57d-7; anordningar 67a-23)

Anordningar för reproduktion av tryckformar (med hjälp av
galvanoplastik 48a-7, 48a-7/00)
Stereotypi
Framställning av stereotypimatriser

15c-1/01
15c-1/02
15c-1/10
15c-1/20
15c-1/21

med hjälp av hydrauliska pressar
med hjälp av pressar med knähävtyg
med hjälp av borstning
med hjälp av andra anordningar
Anordningar för torkning eller fuktning av matriserna

15c-2/01
15c-2/02
15c-2/03
15c-2/04
15c-2/05
15c-2/06
15c-2/07

av plana stereotypiplattor
av halvcylindriska stereotypiplattor med hjälp av vågrätt liggande gjutformar
av halvcylindriska stereotypiplattor med hjälp av lodrätt stående gjutformar
av rörformiga stereotypiplattor
Gjutmaskiner med flera kärnor eller gjutskålar
Gjutmaskiner med pumpar för matning av stereotypmetallen i gjutformarna
Avstängningsventiler för smältgrytan; Manövreringsanordningar för ventilerna
(15c-2/08)

Anordningar för gjutning
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15c-2/09
15c-2/10
15c-2/11
15c-2/20

Anordningar för öppnande eller avstängande av gjutformen eller smältgrytans avlopp
(15c-2/07)
Anordningar för kylning av gjutformen
Smältugnar
Låsanordningar för matriserna
Andra anordningar vid gjutning

15c-3/01
15c-3/02
15c-3/03

av plana stereotypiplattor
av runda stereotypiplattor
Anordningar för böjning av stereotypiplattor

15c-4
15c-5

Gummidukpantografer (42a-16)
Andra anordningar för framställning eller reproduktion av tryckformar (15b; 15k-10/01;
57d-5/01)

15d

Snällpressar; Rotationstryckmaskiner; Kontorstryckmaskiner;
Digeltryckpressar; Tryckförfaranden vid speciella maskiner

Anordningar för bearbetning

Cylindersnällpressar; Detaljer vid cylindersnällpressar (15d-27 – 15d-36)
15d-1/01
15d-1/02
15d-2
15d-3

Stoppcylinderpressar
Cylindersnällpressar med oscillerande tryckcylindrar (15d-3)
Cylindersnällpressar med kontinuerligt roterande tryckcylindrar
Dubbelsnällpressar (15d-1/02)

Cylindersnällpressar med fast tryckcylinder och fram-och-återrörlig formbädd
för sköntryck eller vidertryck
15d-4/01
15d-4/02

för ark
för banor

15d-5/01
15d-5/10

Cylindersnällpressar med fast formbädd och fram-och-återrullande tryckcylinder
Cylindersnällpressar med flera fasta formbäddar över eller bakom varandra och med
fram-och-återrullande tryckcylinder
Cylindersnällpressar med formbädd och tryckcylinder båda rörliga relativt varandra
Cylindersnällpressar vars tryckcylindrar rör sig i cirkelbana över fasta plana
tryckformar

15d-5/20
15d-5/30

Cylindersnällpressar för flerfärgstryck
15d-6/01
15d-6/02
15d-6/03
15d-7/01
15d-7/02
15d-8/01
15d-8/02
15d-8/05
15d-8/10
15d-9/01
15d-9/02

allmänt
med färgstenar [behållare] för fast eller flytande färg
med tryckformar med rörliga eller nedsänkta forminsatser
Handpressar för plantryck
Gummitryckramar vid handpressar för plantryck
Snällpressar för plantryck, allmänt
Snällpressar för gummitryck (15d-17/20)
Snällpressar för ljustryck
Fuktverk vid snällpressar för plantryck (15d-20)
Handpressar eller snällpressar för djuptryck
Avtorkningsanordningar vid handpressar eller snällpressar för djuptryck (15d-21/11)

Anordningar för drivning av formbädden vid cylindersnällpressar
15d-10/01
15d-10/02
15d-10/03
15d-10/04
15d-10/05

med hjälp av kuggstänger och alternerande och i motsatta riktningar roterande
kugghjul
med hjälp av kuggstänger och ett kontinuerligt i samma riktning roterande kugghjul
med hjälp av vevdrivanordning
med hjälp av en motor eller draganordning som påverkar formbädden
Omkastningsanordningar för formbäddens rörelseriktning
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15d-10/06

Pneumatiska stötupptagare för inbromsning av formbädden

15d-11/01
15d-11/02
15d-11/03
15d-11/04

Drivanordningar för tryckcylindern
Stoppanordningar för tryckcylindern
Bromsanordningar för tryckcylindern
Anordningar för inställning av tryckcylindern i verksamt eller overksamt läge relativt
fundamentet
Konstruktion eller lagring av tryckcylindern
Tryckcylinderdäcklar; Tryckcylinderbeklädnader (15d-19/15)

15d-11/10
15d-11/11

Konstruktion av, eller manövreringsanordningar för, på en snällpress
tryckcylinder anordnade
15d-12/01
15d-12/02

klämgripare
suggripare

15d-12/03
15d-12/04
15d-12/10

Punkturanordningar
Med gripanordningar försedda transportband för arktransport under tryckningen
Andra anordningar i samband med gripanordningar

15d-13/01
15d-13/02

Tryckmaskiner med anordningar för behandling av arken före tryckningen
Tryckmaskiner med anordningar för torkning eller uppvärmning av pappersarken före
eller efter tryckningen
Tryckmaskiner med anordningar för att göra trycket blankt
Utformning av stativ
Formbäddens lagring eller inställning i höjdled (15d-5/01)
Drivanordningar
Cylinderpressar med räkneverk för tryckark eller otryckta ark
Numreringsanordningar
Kylning, uppvärmning eller torkning av tryckformarna
Snällpressar för präglingstryck
Andra anordningar

15d-13/09
15d-13/10
15d-13/11
15d-13/12
15d-13/20
15d-13/21
15d-13/22
15d-13/30
15d-13/40

Rotationstryckmaskiner; Detaljer vid rotationstryckmaskiner (15d-27 –
15d-36)
Rotationshögtryckmaskiner för sköntryck eller vidertryck
15d-14/01
15d-14/03
15d-14/04
15d-14/06
15d-14/08
15d-14/09
15d-14/20

allmänt
vid vilka flera tryckverk är anordnade över eller bakom varandra
vid vilka flera tryckverk är anordnade bakom varandra; Tandem-maskiner
vid vilka flera tryckverk är anordnade bredvid varandra
vid vilka tryckning av sköntryck eller vidertryck sker mellan samma formcylinder och
tryckcylinder
vid vilka flera tryckcylindrar är anordnade omkring en formcylinder
Rotationshögtrycksmaskiner för sköntryck

15d-15

Rotationstryckmaskiner för olika format

Rotationstryckmaskiner för flerfärgstryck
15d-16/01
15d-16/02

vid vilka en tryckcylinder samverkar med flera formcylindrar
vid vilka varje formcylinder samverkar med en tryckcylinder

15d-17/01
15d-17/02
15d-17/05
15d-17/10
15d-17/20
15d-17/21

för tryckning av avrivningsalmanackor
för tryckning av genomskriftböcker e.d.
för tryckning på omslagspapper, banderoller e.d.
för tryckning på föremål med plana ytor
för tryckning på föremål med buktiga ytor (15d-8/02)
för tryckning på glödlampor

Rotationstryckmaskiner eller andra tryckmaskiner
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15d-17/22
15d-17/23
15d-17/40

för tryckning på andra cylindriska föremål, t.ex. buteljer, lampglas eller bleckdosor
för tryckning på blyertspennor e.d.
Andra typer av rotationstryckmaskiner

15d-18

Rotationsplantryckmaskiner

Rotationsoffsetmaskiner
15d-19/01
15d-19/02
15d-19/03
15d-19/04
15d-19/05
15d-19/06
15d-19/07
15d-19/15
15d-19/16

allmänt
vid vilka en gummicylinder samverkar med flera klichécylindrar
vid vilka en tryckcylinder samverkar med flera klichécylindrar
med två cylindrar
med tre cylindrar för ark eller banor
med tre cylindrar för bleckplåt e.d.
med två mot varandra anliggande gummicylindrar som vardera samverkar med en
eller flera klichécylindrar
Fästanordningar för gummiduken på gummicylindern (15d-11/11)
Anordningar för ställning av cylindern i verksamt eller overksamt läge (15d-26/05)

15d-20

Fuktverk för rotationsplantrycksmaskiner (15d-8/10)

15d-21/01
15d-21/02
15d-21/03
15d-21/10
15d-21/11

allmänt
för flerfärgstryck
för tagande av provtryck
Hjälpanordningar för byte av formcylindrar eller kopparmantlar
Avtorkningsanordningar (15d-9/02)

15d-22
15d-23

Rotationsmaskiner för tryckning eller prägling
Rotationstryckmaskiner för tryckning med sammansatta tryckformar

15d-24/01
15d-24/02
15d-24/03
15d-24/04
15d-24/10

med helt eller delvis avplanad cylinderyta
med rörliga tryckplåtar (15d-6/03)
vars tryckplåtar bildar ett ändlöst band
av sten
Andra utformningar

15d-25

Anordningar för fuktning av pappersbanor eller pappersark vid tryckmaskiner

15d-26/01
15d-26/02
15d-26/03
15d-26/04

Motordrivning av rotationstryckmaskiner (21c-62/45)
Andra drivanordningar
Tryckverk för infogande av "senaste nytt"
Anordning av numreringsanordningar i rotationstryckmaskiner
(numreringsanordningarnas konstruktion 15h)
Anordningar för inställning av tryckverkscylindern i verksamt eller overksamt läge
(15d-19/16)
Lagring av tryckcylinder eller formcylinder
Utformning av tryckcylindern vid rotationstryckmaskiner
Registerinställning vid rotationstryckmaskiner genom inställning av formcylindern eller
av tryckplåtarna på formcylindern
Kylning eller uppvärmning av tryckcylindrar eller formcylindrar
Behandling, t.ex. rengöring, av pappersbanan före tryckningen
Torkning av trycket genom uppvärmning, avkylning, pudring e.d. av pappersbanorna
före eller efter tryckningen
Andra anordningar vid rotationstryckmaskiner

Rotationsdjuptrycksmaskiner

Formcylindrar

15d-26/05
15d-26/06
15d-26/07
15d-26/08
15d-26/20
15d-26/21
15d-26/22
15d-26/30
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Detaljer vid snällpressar eller rotationstryckmaskiner
15d-27/01
15d-27/02
15d-27/03
15d-27/04
15d-27/05

Anordningar för iläggning av ark för hand, allmänt (automatiska
arkinmatningsanordningar 15e)
Frontanslag
Frontgripanordningar
Sidoanslag; Sträckningsanslag
Särskild utformning av iläggningsbordet (15e-9/16; 15e-9/17)

Arkavläggningsanordningar
15d-28/01
15d-28/02
15d-28/03
15d-28/04
15d-28/05
15d-28/06
15d-28/07
15d-28/08
15d-28/09
15d-28/10
15d-29

allmänt
med fram-och-återgående avläggare
med kontinuerligt eller intermittent i samma riktning förda avläggare
med fram-och-återsvängbara avläggarkammar
med suggripare
vid vilka skyddsark inläggs mellan tryckarken
vid vilka tryckarken läggs på en pappersbana och tillsammans med denna upplindas
på en rulle
med skäranordningar eller falsningsanordningar vid cylindersnällpressar
Avläggningsbord (15e-9/09; 15e-9/10; 15e-10)
Avläggning av tryckarken på flera stapelbord (15d-28/06)
Anordningar för tillrättaläggande av tryckarken på avläggningsbordet

Styranordningar för pappersbanor
15d-30/01
15d-30/02
15d-30/03
15d-30/04
15d-30/05
15d-30/06
15d-30/07

allmänt
med registeranordningar
med spänningsreglering för pappersbanan; med bromsanordningar för
pappersrullarna
med drivanordningar för pappersrullarna
med anordningar för påklistring av en ny bana på den löpande pappersbanan
Lagring, fästande, ilyftning eller urlyftning av pappersrullarna
Anpressning eller utslätning på tryckcylindern av banan eller arket

15d-31

Anordningar för att hindra nedsmutsning av vidertryckcylindern

Anordningar för stoppande vid felaktig inmatning eller utmatning av
pappersbanor eller ark
15d-32/01
15d-32/02

med hjälp av mekaniskt styrda anordningar
med hjälp av elektriskt styrda anordningar

15d-32/10

Arbetarskyddsanordningar

Fästanordningar
15d-33/01
15d-33/02
15d-33/03
15d-33/04
15d-33/10
15d-33/15

Anordningar för att fästa typsatser på formbädden vid cylindersnällpressar
Anordningar för att fästa typsatser på formcylindern vid rotationstryckmaskiner
Anordningar för att fästa plana stereotypplattor eller stela djuptrycksplåtar på
formbädden vid cylindersnällpressar
Anordningar för att fästa böjda stereotypplattor eller böjda stela djuptrycksplåtar på
formcylindern vid rotationstryckmaskiner
Anordningar för att fästa böjliga plantryckplåtar eller djuptrycksplåtar på formbädden
vid cylindersnällpressar eller på formcylindern vid rotationstryckmaskiner
Anordningar för att fästa tryckformar på ett underlag som tjänstgör som bärare för
tryckformen i tryckmaskinen

Färgverk
15d-34/01
15d-34/02
15d-34/03

Färgverk för cylindersnällpressar, allmänt
Färgverk för rotationshögtrycksmaskiner, allmänt
Färgverk för djuptrycksmaskiner
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15d-34/30

Färgverk för tryckmaskiner med påsprutning av färgen
Anordningar för förställning av färgvalsarna, t.ex. inställningsanordningar eller
låsanordningar för valsspindlarna
Konstruktion av färgstenar, färgtråg, färglådor, färghus eller färgknivar
Mekanisk konstruktion av färgvalsar (kemisk sammansättning 15l-8/01)
Anordningar för axiell fram-och-återgående rörelse av färgvalsarna, t.ex. av
rivvalsarna
Andra detaljer vid färgverk

15d-35/01
15d-35/02
15d-35/03
15d-35/04
15d-35/07
15d-35/08
15d-35/09

allmänt
för längsgående falsning; för längsskärning
för tvärfalsning; för tvärskärning
Falsningscylindrar; Falsningstrummor
för sammanläggning
för inläggande av bilagor; för anbringande av omslag
för avläggning

15d-36

Anordningar med skrapknivar för djuptryckscylindrar, s.k. rakelkonstruktioner

15d-34/11
15d-34/12
15d-34/20

Anordningar för falsning, skärning, sammanläggning eller avläggning

Kontorstryckmaskiner
15d-37

Stenciltryckapparater med perforerade tryckschabloner (8c-8; dupliceringsapparater
15i)

Rotationsstencileringsmaskiner
15d-38/01
15d-38/02
15d-38/03

vid vilka stencilen är fäst på en trumma
vid vilka stencilen löper över två eller flera trummor
Fästanordningar för stencilerna

15d-39
15d-40
15d-41/01
15d-41/02
15d-41/10

Typtryckapparater med plan satsform eller plantryckplatta
Rotationstyptryckapparater
Rotationsoffsettryckapparater
Rotationsplantryckapparater
Andra detaljer vid rotationstryckapparater för kontorsändamål

15d-42/01
15d-42/02
15d-42/03
15d-42/04
15d-42/10
15d-42/11
15d-42/12
15d-42/15
15d-42/20
15d-42/30
15d-42/35
15d-42/40

vid vilka tryckplåtarna framförs mellan två plana tryckytor
vid vilka tryckplåtarna framförs mellan två tryckvalsar
vid vilka tryckplåtarna framförs mellan en plan tryckyta och en tryckvals
med anordningar för tryckning av en konstant text
med anordningar för förande av tryckplåtarna eller stencilerna genom maskinen
med utväljningsanordningar för tryckplåtar eller schabloner
med anordningar för överhoppande eller upprepat avtryck av tryckplåtar
med anordningar för inmatning eller utmatning av ark eller pappersbanor
Konstruktion av adresstryckplåtar eller adresstryckstenciler
Lådor, behållare eller magasin för adresstryckplåtar eller adresstryckstenciler
Stoppanordningar
Andra detaljer

15d-43/01
15d-43/02
15d-43/03

Färgverk för typtryckapparater
Färgverk för stencileringsmaskiner
Anordningar för frammatning av färgbandet vid typtryckapparater

Adresstryckmaskiner

Anordningar för iläggning eller avläggning av ark
15d-44/01
15d-44/02

vid kontorstryckmaskiner med plan satsform
vid rotationstryckmaskiner för kontorsändamål

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15
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Digeltryckpressar med tillbehör
Digeltryckpressar
15d-45/01
15d-45/02

med svängdigel för enfärgstryck på ark
med parallellstyrd digel för enfärgstryck på ark

15d-45/03
15d-45/04
15d-45/05
15d-45/06
15d-46/01
15d-46/02
15d-46/03

Handpressar
för offsettryck
för plantryck
för enfärgstryck på pappersbanor
för flerfärgstryck på ark, allmänt
med flera vridbart inställbara diglar eller formbärare för flerfärgstryck på ark
för flerfärgstryck på pappersbanor

15d-47
15d-48/01
15d-48/02
15d-48/03
15d-48/04
15d-48/05
15d-49

Digeltryckpressar för sköntryck eller vidertryck
Tallriksfärgverk
Cylinderfärgverk
Färgverk rörliga i sluten bana kring formbädden eller digeln
Färgverk med färgband
Anordning av löpskenor eller löprullar vid färgverk
Drivmekanismer för färgvalsvagnen

Anordningar för iläggning eller avläggning av ark
15d-50/01
15d-50/02
15d-50/03
15d-50/04
15d-50/05

allmänt
med svänggripare
med suganordningar eller tryckluftsanordningar
Iläggningsanslag
Gripanordningar för iläggning eller hållande av arket på digeln

15d-51
15d-52/01
15d-52/02
15d-53
15d-54/01
15d-54/02
15d-55
15d-56

Anordningar för reglering eller upphävande av presstrycket
Säkerhetsanordningar vid driftstörning
Skyddsanordningar mot olycksfall; Handskydd
Tryckpressar med tryckhuvud
Anordningar för räkning av ark
Andra detaljer
Digeltryckpressar med djuptryckformar och avtorkningsanordning
Digelpräglingstryckpressar för blindtryck [ornering utan guld eller färg på bokband],
guldtryck eller färgtryck

15e

Automatfalsmaskiner för pappersark (för pappersbanor, allmänt
54d-4; vid tryckmaskiner 15d-35); Hjälpmaskiner för tryckning, t.ex.
för perforering, bronsering eller kanttryckning; Automatiska
arkinmatningsanordningar för tryckmaskiner eller andra maskiner
Falsmaskiner

15e-1/01
15e-1/02
15e-1/03
15e-1/04
15e-1/05
15e-1/06
15e-1/07
15e-1/08
15e-1/09
15e-1/10

med falsknivar; Knivfalsning
med falsfickor; Klämfalsning
för avtagning med samtidig falsning av det understa bladet i en stapel
för hela eller halva ark
med parallellstyrda knivar
Inmatningsanordningar; Avläggningsanordningar
Vändanordningar för korsfalsning
Elektriska anordningar
Skäranordningar
Kontrollanordningar; Sträckanordningar för ark; Stoppanordningar; Styrningar för
inmatningen

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15

15e-1/11
15e-1/12
15e-1/13
15e-1/14
15e-1/15
15e-1/16
15e-1/17
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Räffling; Glättning; Påförande av klister
Sicksackfalsning; Hopfalsning (av pappersbanor 54d-4/01; 15d-35/03)
Arktransportslider
Räkneverk
Lagring av falsvalsar
Sträckanordningar för ark med snett lagrade matarvalsar eller bandtransportörer
Andra anordningar vid falsmaskiner

Perforeringsanordningar (7c-11; 11e-8; 15h-2/05; 15h-2/07; 54d-3)
15e-2/01
15e-2/02
15e-2/03
15e-2/04

automatiska med roterbara knivar
automatiska med parallellt eller tillnärmelsevis parallellt med underlaget styrda knivar
kombinerade med tryckmaskiner
kombinerade med falsmaskiner eller bronseringsmaskiner

Anordningar maskiner eller tillbehör för bronsering (75c-3; 75c-22)
15e-3/01
15e-3/02
15e-3/03
15e-3/04

Plana bronseringsmaskiner
Cylinderbronseringsmaskiner
Bronseringsanordningar för flytande bronsfärg
Anordningar för iläggning eller avläggning vid bronseringsmaskiner

15e-4

Anordningar för tryckning av ränder på arkkanter, kuvert e.d.

Automatiska anordningar för tillförsel av ark för tryckmaskiner eller
andra maskiner
Anordningar för avskiljning av ark från en stapel med hjälp av strykrullar,
strykband, strykfingrar e.d.
15e-5/01

15e-5/13

Strykrullar eller strykhjul för avskiljning av det översta arket i en stapel av vertikalt över
varandra liggande ark
Strykrullar eller strykhjul för avskiljning av det understa arket i en stapel av vertikalt
över varandra liggande ark
Strykrullar eller strykhjul för avskiljning av ark från kring en vals lagda staplar
Kännarorgan för reglering av bandtransportörernas drivning
Kännarorgan för urkoppling av avstrykningsorganen
Strykband, strykvalsar eller strykfingrar för avskiljning av det översta eller understa
arket i en stapel
Tryckarmar; Tryckfingrar
Bucklingsfingrar eller bucklingsrullar i kombination med avstrykningsorgan
Elektriska kontrollanordningar
Avskiljning av det översta eller understa arket från en vertikal eller sned stående
stapel med hjälp av avstrykningsorgan
Blockering eller spärrande av avstrykningsorganen
Användande av mellan arken ingående skiljetungor i kombination med
avstrykningsorgan
Andra anordningar

15e-6
15e-7

Anordningar för avlyftning av det översta arket med hjälp av klistermedel
Anordningar för avskiljning av ark med hjälp av nålar

15e-5/02
15e-5/03
15e-5/04
15e-5/05
15e-5/06
15e-5/07
15e-5/08
15e-5/09
15e-5/10
15e-5/11
15e-5/12

Anordningar för avlyftning av ett ark i taget från en stapel med hjälp av sugluft
15e-8/01
15e-8/02
15e-8/03
15e-8/04
15e-8/05
15e-8/06
15e-8/07

av översta arket med hjälp av sugstänger
av översta arket med hjälp av separata suggripare
av översta arket med hjälp av sugtrummor, sugskivor eller sugvalsar
av understa arket med hjälp av sugstänger
av understa arket med hjälp av separata suggripare
av understa arket med hjälp av sugtrummor, sugskivor eller sugvalsar
Särskild utformning av sughuvudena

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15

15e-8/08
15e-8/09
15e-8/10
15e-8/11
15e-8/12
15e-8/13
15e-8/14
15e-8/15
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Avskiljning av ark från vertikala eller sneda stående staplar
Användning av sugluft eller tryckluft för lösgörande eller avskiljning av ett ark i taget
Användning av bucklingsfingrar, bucklingsrullar, strykrullar e.d. i kombination med
sugluft eller tryckluft för avskiljning av ark
I kombination med sugorgan arbetande griporgan för avskiljning av ark
Fram-och-återsvängbara sugarmar för avskiljning av ark
Elektriska anordningar
Sugorgan för avskiljning av ark från rundstaplar
Andra anordningar

Speciella konstruktioner vid automatiska anordningar för tillförsel av ark
15e-9/01
15e-9/02
15e-9/03
15e-9/04
15e-9/05
15e-9/06
15e-9/07
15e-9/08
15e-9/09
15e-9/10
15e-9/11
15e-9/12
15e-9/13
15e-9/14
15e-9/15
15e-9/16
15e-9/17
15e-10
15e-11

Anordningar för minskning av matningshastigheten vid transportanordningar för ark
Anordningar för hastighetsväxling vid transportanordningar för ark
Anordningar för sträckning av arken under transporten
Sträckning av arken på arkstapeln
Transport av ark på glidbanor med hjälp av transportslid eller vagn
Transport av ark med mellanrum; Skärning eller vändning av ark
Transportanordningar för avskilda ark
Höjning och sänkning eller fram-och-återföring av stapelbordet för varje arbetsmoment
Upp- och nedfällbara, bortlyftbara eller förskjutbara stapelbord eller
transportanordningar
Delade stapelbord
Särskild utformning av gripare, gripkedjor eller griprullar vid transportanordningar för
ark
Skiljetungor eller tryckfingrar vid transportanordningar för ark
Kontrollanordningar eller stoppanordningar, verksamma vid felaktig tillförsel av arken
Sorteringsanordningar för avskiljande av undermåligt transportgods
Räkneanordningar
Tillförsel av ark med växlande hastighet till iläggningsbordet vid tryckmaskiner med
hjälp av bandtransportörer (15d-27/05)
Tillförsel av ark till iläggningsbordet vid tryckmaskiner med hjälp av fram-ochåterrörliga eller svängbara matningsskenor (15d-27/05)
Anordningar för höjning, sänkning eller annan manövrering av stapelbordet
(15d-28/09)
Automatiska tillförselanordningar för kort, kuvert e.d. vid tryckmaskiner eller andra
maskiner

Maskiner för framställning eller bearbetning av färgvalsar för
tryckmaskiner
15e-12/01
15e-12/02
15e-12/03
15e-13
15e-14

Anordningar för gjutning av massavalsar
Anordningar för avskalning av massavalsar
Anordningar för att förse tryckvalsar med beklädnad av läder eller andra material
Anordningar för anbringande eller borttagande av valsar vid snällpressar e.d.
Anordningar för rengöring av valsar eller tryckformar; Anordningar för förrådsförvaring
av valsar

Speciella tryckerihjälpapparater
15e-15/01
15e-15/02
15e-15/03

Maskiner för införande av bilagor i tidningar
Rulltransportbord
Anordningar för mätning av typtryckhöjden, anordningar för justering eller
registerinställning vid typografiskt satta tryckformar, maskiner för rengöring av
zinktryckplåtar e.d.

15f

Linjeringsmaskiner (15a-34; 70e-11)

15f

(Ingen gruppindelning)

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15

15g

Skrivmaskiner; Tillbehör för skrivmaskiner

15g-1
15g-2
15g-3
15g-4
15g-5
15g-6
15g-7
15g-8
15g-8/50
15g-9
15g-10
15g-11
15g-12
15g-13
15g-14

Skrivmaskiner med typhävstänger
Typhjulskrivmaskiner med tangenter
Typsektorskrivmaskiner med tangenter
Typcylinderskrivmaskiner med tangenter
Typskiveskrivmaskiner med tangenter
Typhjulskrivmaskiner med tangent eller visare
Typsektorskrivmaskiner med tangent eller visare
Typcylinderskrivmaskiner med tangent eller visare
Typhjulskrivmaskiner eller typcylinderskrivmaskiner med elektrisk drivning
Typskiveskrivmaskiner med tangent eller visare
Skrivmaskiner med typplatta
Skrivmaskiner med typstänger
Skrivmaskiner med typstavar
Skrivmaskiner med typband eller typlinjaler
Skrivmaskiner med kulformig typbärare

15g-15
15g-16
15g-17
15g-18
15g-19
15g-20
15g-20/50

Bokskrivmaskiner; Planskrivmaskiner
Tabellskrivmaskiner; Tabulatorer
Notskrivmaskiner (51e-4; 51e-5)
Stenograferingsmaskiner
Blindskrivmaskiner (42n-2/02; 70d-13/10)
Skrivmaskiner för chiffrering eller dechiffrering (42n-14)
Radskrivmaskiner
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Skrivmaskiner kännetecknade av typbärarens art

Skrivmaskiner kännetecknade av ändamålet

Skrivmaskiner kännetecknade av drivsättet
15g-21
15g-22
15g-23
15g-24

Pneumatiska skrivmaskiner
Hydrauliska skrivmaskiner
Elektriskt drivna skrivmaskiner
Skrivmaskiner med automatisk drivning för mångfaldigande av skrivelser

Rörelseanordningar eller matningsanordningar vid skrivmaskiner
Anordningar för typhävstångsrörelsen (15g-1)
15g-25/01
15g-25/02
15g-25/03
15g-25/04

allmänt
med maskinell drivning
med ljudsvagt anslag
för skrivmaskiner med utbytbar typhävstångskorg [typsegment]

Omställningsanordningar
15g-26/01
15g-26/02
15g-26/03

med omställbar pappersvagn
med omställbart typsegment
med maskinell drivning (15g-25/02)

15g-27/01
15g-27/02
15g-27/03
15g-27/04
15g-27/05
15g-27/06

allmänt
med varierande typbredd motsvarande steglängd
med anordning för spärrskrift
Radutslutningsanordningar
Anordningar för frikoppling och ljudlös återföring av pappersvagnen
Anordningar för valfri matning av pappersvagnen i ena eller andra riktningen

Pappersvagnsmatning

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15

Radmatning
15g-28/01
15g-28/02
15g-28/03
15g-29

allmänt
med anordning för skrivning ovanför eller under raden
Radmatningskopplingar
Backmatning

15g-30/01
15g-30/02
15g-30/03

allmänt
med elektromagnet
med elektromotor

15g-31

Matningsanordningar för bildande av rader i valsens vridriktning

Återföring av pappersvagnen

Detaljer vid pappersvagnen på skrivmaskiner
Anordningar för åstadkommande av marginaler
15g-32/01
15g-32/02
15g-33
15g-34

för sidokanten
för pappersarkets övre eller undre kanter
Anordningar för att visa pappersvagnens ställning
Utförande eller styrning av pappersvagnen

15g-35/01
15g-35/02
15g-35/03
15g-35/04
15g-35/05
15g-35/06
15g-35/07
15g-35/08
15g-35/09
15g-35/10
15g-35/11
15g-35/12
15g-35/13
15g-36

Utförande eller koppling av matarvalsarna
Pappersklämmor; Övre mottrycksvalsar
Sidokantföringar
Främre styrplåtar
Anordningar för att hålla eller styra kort
Anordningar för att skriva på ett journalblad eller ett eller flera kontoblad
med särskild frammatning av journalbladet eller kontobladen
Faktureringsanordningar
Anordningar för att skriva på en kontrollremsa
Anordningar för att skriva på pappersbanor
Anordningar för att skriva på pappersbanor med tillbakadragbara
karbonpappershållare
Anordningar för automatisk matning av kuvert eller pappersblad
Andra detaljer vid pappersföringsanordningar
Pappersvalsar; Lagring av pappersvalsar

15g-37/01
15g-37/02
15g-37/03
15g-37/04
15g-37/05
15g-37/06
15g-37/07
15g-37/08
15g-38
15g-39

Färganordningar med färgband
för flerfärgsskrift
Automatisk omkastning av färgbandets rörelseriktning
Drivning av färgbandsgaffeln
Accentskrivanordningar
Färganordningar med hjälpfärgband (15g-35/10)
Färgband
Färgbandsspolar; Fästande av färgband på spolar
Färganordningar med färgdyna
Färganordningar med färgrulle

Pappersföringsanordningar

Färgverk vid skrivmaskiner (15g-1 – 15g-14)

Andra detaljer vid skrivmaskiner
15g-40/01
15g-40/02
15g-40/03
15g-41
15g-42

Tangentbord (15g-1 – 15g-5)
Tangentknappar
Tangentspärrar
Typhävstångsanordningar (15g-1; 15g-25; 15g-45/06)
Tryckhammare
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Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15

15g-43
15g-44
15g-45/01
15g-45/02
15g-45/03
15g-45/04
15g-45/05
15g-45/06
15g-45/07
15g-45/08
15g-45/09
15g-45/10
15g-45/11
15g-45/12
15g-45/13
15g-45/14
15g-45/15
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Anordningar för synlig skrift
Anordningar för räkning av bokstäver, ord, rader eller sidor
Ljuddämpningsanordningar
Skrivmaskiner för orientaliska språk
Typrengöringsanordningar
Anordningar för understrykning eller linjering
Anordningar för inläggning eller jämnläggning av blad
Typer; Anordningar för att fästa typer på typbärare
Typstyrningar vid tryckstället
Underlag för typhävstänger i viloläge
Raderanordningar
Anordningar vid reseskrivmaskiner
Tillverkning av typhjul
Karbonpappershållare; Valsskyddare
Anordningar för drivning av tangenter eller andra delar med foten eller knät
Anordningar för färgning eller omfärgning av färgband
Andra anordningar vid skrivmaskiner

Manuskripthållare för skrivmaskiner
15g-46/01
15g-46/02
15g-46/03
15g-46/04

med plant underlag utan radvis matad radvisare
med radvis matad radvisare
med radvis matat manuskript
med matning av manuskript med hjälp av valsar

15h

Handstämplar; Stämplingsanordningar; Numreringsanordningar
Handstämplar

15h-1/01
15h-1/02
15h-1/03
15h-1/04
15h-1/05
15h-1/06
15h-1/07
15h-1/08
15h-1/09
15h-1/10
15h-1/11
15h-1/12
15h-1/13
15h-1/14
15h-1/15
15h-1/16
15h-1/17
15h-1/18
15h-1/19

allmänt
Bandstämplar
Rullstämplar
Stämplar med rörligt eller böjligt handtag
Stämplar med synligt avtryck
Stämplar med utbytbara stämpelplattor
Stämplar med anordningar för inriktning av avtrycket
Stämplar med flera tryckytor
Äggstämplar (45h-16)
Schablonstämplar
Stämpeltänger, t.ex. för hålklippning eller markering av biljetter
(registreringsanordningar eller kontrollanordningar på stämpeltänger e.d. 43a-21)
Hammarstämplar; Slagstämplar
Svängbart lagrade stämplar
Stativstämplar med nedtryckbart handtag och automatisk infärgning
Flerfärgsstämplar
Bollstämplar
Torrfärgstämplar
Fickstämplar
Tidstämplar eller datumstämplar i allmänhet
[?-]

Handtryckapparater
15h-2/01
15h-2/02
15h-2/03
15h-2/04
15h-2/05

allmänt
med styrlinjal
Typhållare
Apparater för stämpling av tvätt
Anordningar för tryckning av checker

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 15
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15h-2/06
15h-2/07

Anordningar för perforering av checker
Separata perforeringsanordningar (15e-2; 54d-3)

15h-3
15h-4

Stämpeldynor; Anordningar för infärgning av handstämplar
Anordningar för stämpling av brev; Maskiner för makulering av frankeringsmärken
(frankeringsmaskiner 43a-24)
Apparater för tryckning av kort eller biljetter (43a-20; 42p-12/50)
Apparater för tryckning av etiketter
Sifferverk eller numreringsanordningar för tryckeriändamål; Pagineringsmaskiner
(42p)
Andra anordningar vid stämplar
Stämpelhållare; Stämpelställ

15h-5/01
15h-5/02
15h-6
15h-7/01
15h-7/02

15i

Anordningar för mångfaldigande eller kopiering (schablontryck 15d;
kemiska förfaranden 15k)

15i-1
15i-2

Kopiepressar
Kopieringsmaskiner för aktstycken (fotografiska kopieringsmaskiner 57c-11;
skulpturkopieringsmaskiner 75a-13 – 75a-15)
Genomskrivningsanordningar för lösa blad (skrivunderläggsplattor 70d-11/01,
70d-11/10, 70d-11/20)
Genomskrivningsanordningar för pappersbanor eller pappersband
Genomskrivningsblock
Kopieböcker
Hektografer; Dupliceringsapparater med plant spegelskriftoriginal (hektografmassa
15l-4/01)
Andra anordningar för mångfaldigande; Rotationsdupliceringsapparater med
spegelskriftoriginal (15d-37 – 15d-44; arktillförselanordningar 15e-1, 15e-5 – 15e-11)

15i-3/01
15i-3/02
15i-4/01
15i-4/50
15i-5
15i-6

15k

Förfaranden för tryckning, mångfaldigande eller kopiering;
Färgpräglingstryck (förfaranden betingade av speciella maskiner 15d,
15i; fotomekanisk reproduktion 57d); Speciella tryckalster;
Tillriktning

15k-1/01
15k-1/02

Infärgning och avtryckning av tryckformar, allmänt (15h-3)
Schablontryck

Flerfärgstryck (57d-3)
15k-2/01
15k-2/02
15k-2/03
15k-3
15k-4
15k-5
15k-6

Samtidig tryckning av alla färgerna; Mosaiktryck [regnbågstryck, iristryck]
Tryckning av färgerna över varandra
Samlingstryck (15d-23)
Tryckning med pastafärger, d.v.s. uppslammade färgämnen, t.ex. oljefärger eller
fernissfärger
Tryckning med kopiefärger, d.v.s. lösta färgämnen, t.ex. hektografering (15i-5; 15l-4);
Offsettryck
Tryckning med bladmetall, bronser eller torra färger (75b-3 – 75b-5; 75c-3; 75c-4)
Färgpräglingstryck (75b-11; 75b-19)

Kopieringsförfaranden; Reproduktion
15k-7/01
15k-7/02
15k-7/03
15k-7/04
15k-7/05

Kopieringsförfaranden; Plantrycksreproduktion för kontorsändamål (mekaniska delen
15b-1/05; 15d-42; 15i-1, 15i-2, 15i-6)
Genomskrivningsförfaranden (15i-3; 15i-4)
Kontakttryck, d.v.s. kemiskt schablontryck (57d-9)
Kemiskt [direkt] tryck
Elektriskt tryck

Tryck på andra underlag än vanligt tryckpapper (tygtryck 8n)
15k-8/01

Tryck på fasta föremål
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Tryck på metall
Tryck på trä, horn, celluloid eller gummi
Tryck på glas eller keramikvaror (80b-23)
Grafiskt tryck på textilvaror, läder eller linoleum (8n-1 – 8n-4)
Tryck på speciellt preparerat papper (75b-6)

Tryckning av speciella mönster
15k-9/01
15k-9/02
15k-9/03
15k-9/04
15k-9/05
15k-9/06
15k-9/07
15k-9/08
15k-9/09
15k-9/10
15k-9/11
15k-9/12

Tryckning av kartor
Tryckning av noter (notsättning 15a-12)
Tryckning av naturmönster; Träådring; Marmorådring (75b; 75d)
Särskild anpassning av tryckmönster för tryckteknik
Specialeffekter
Vattenstämpeltryck (55d-17; 75d-5)
Imiterat relieftryck med hjälp av påfört pulver
Tryck med avdragsbilder (75c-5; 80b-23)
Tryck med reliefkliché på färgbotten; "Papetypitryck" (8n)
Tryckning av värdepapper (55f-9; 75d-5/03)
Tryckning av blindskrift (15g-19)
Tryckning av tapeter, kemisk del, utom tygtryck (8c; 8n; 75b)

15k-10/01

Tillriktning av tryckformar; Annan förändring av bildintrycket; Framställning av
tillriktade tryckformar
Reliefklichéer

15k-10/02

15l

Material för grafiskt tryck, t.ex. tryckplåtar, massor, tryckfärger,
fuktningsmedel, rengöringsmedel eller matrispapper

15l-1

Tryckplåtar av naturlig eller konstgjord sten; Tryckplåtar av stenmassa på
metallunderlägg (15b-1; 15b-6)

Metalltryckplåtar
15l-2/01
15l-2/02

för högtryck eller djuptryck
för plantryck

15l-3

Tryckplåtar av andra material, t.ex. celluloid (39b)

15l-4/01
15l-4/02

Övertrycksblad; Hektografblad; Hektografmassor (15k-4)
Schablonblad; Stencilark (kopiepapper, karbonpapper 55f-15)

Böjliga tryckplåtar

Tryckplåtar av buktig form, t.ex. valsar (mekanisk konstruktion 8c, 15d)
15l-5/01
15l-5/02
15l-5/03

av litografisk sten
av metall
av andra ämnen

15l-6/01
15l-6/02
15l-6/03
15l-6/04

Kemiska slipmedel (67a-9; 67a-13; 67a-14)
Kemiska korningsmedel (15b-6; 67a-23)
Kemiska rengöringsmedel (22g-14)
Klichéstockar; Massor för bakgjutning av galvanos; Kemiska medel för fästande av
tryckformar på underläggsplattor som i tryckmaskinen är bärare av tryckformen
(mekaniskt fästande av tryckformar på tryckbädden eller på tryckmaskinens
tryckformbärare 15d-33)

15l-7/01
15l-7/02
15l-7/03
15l-7/04
15l-7/05

Överföringsmedel för grafiskt tryck

[-71]

Tryckfärger (8n; 22g; 22h)
Hektograffärger; Skrivmaskinsfärger; Karbonpappersfärger (15k-4)
Litografiskt bläck; Litografisk tusch; Stämpelfärg (22g)
Kemiskt verksamma färger (sympatetiska bläck eller färger 22g)
Fuktningsmedel; Rengöringsmedel; Neutraliseringsmedel

[-71]
[-71]
[-71]
[-71]
[-71]
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Material för delar av tryckmaskiner eller tillbehör till tryckmaskiner
15l-8/01
15l-8/02
15l-8/03
15l-9

Valsmassor för färgvalsar eller färgpåföringsvalsar (anordningar för framställning av
valsarna t.ex. genom gjutning 15e-12; rengöring av valsarna 15e-14)
Avtorkningsanordningar för djuptryck
Beklädnad för färgvalsar; Fuktningsvalsar; Tryckvalsar; Däcklar
(påspänningsanordningar 15e-12)
Material för reproduktion av tryckformar, t.ex. matrisblad för stereotypi (15b-2)

