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56

Sadelmakeri; Seldon; Framställning av bolstervaror

56a

Framställning av lädervaror eller bolstervaror

56b

Seldon; Anordningar för att förhindra att dragdjur skenar;
Anordningar för att snabbt spänna för eller ifrån; Anordningar för
dressyr av hästar eller andra dragdjur; Tygelhållare; Anordningar
vid seldon för att skydda dragdjuret mot stötar eller ryck; Piskor
e.d.

56c

Sadlar; Stigbyglar

56a

Framställning av lädervaror eller bolstervaror (verktyg i allmänhet
87)

56a-1

Framställning av väskor, koffertar e.d. eller lädersöljor (lokor 56b-3 – 56b-7;
drivremmar 28b-20 – 28b-24, 47d-1 – 47d-9; maskiner eller redskap för fästande av
hyskor 3c-11, 71c-60, 71c-101/00; färdiga läderkoffertar eller läderväskor 33b)
Framställning eller bearbetning av bolstermaterial (utvinning av spånadsfibrer 29;
förbehandling av spånadsfibrer 29, 76b; filtar 41d; vadd 76b; appretering 8a, 8b, 8k,
76c-27; tvinning av rep eller linor 73-8/02, 76b)
Framställning av bolstervaror, t.ex. kuddar eller stoppade madrasser (stoppade sitsar
20c-41, 34g, 63a-2, 63c-46, madrasser med resårfjädrar 34g-17 – 34g-19;
framställning av resårfjädrar 7d-7; framställning av metallprofiler 49l-12; madrasser
enbart med metallfjädrar 34g; sömnad av madrasser eller stickade täcken 52a-29)
Verktyg för sadelmakeri (3c; 3d; 28b; 47d; 71c; 87a-16 – 87a-22; 87b)

56a-2

56a-3

56a-4

56b

Seldon; Anordningar för att förhindra att dragdjur skenar;
Anordningar för att snabbt spänna för eller ifrån; Anordningar för
dressyr av hästar eller andra dragdjur; Tygelhållare; Anordningar
vid seldon för att skydda dragdjuret mot stötar eller ryck; Piskor
e.d.

56b-1
56b-2

Fullständiga selar för dragdjur; Upphängningsanordningar för sådana
Spännen, söljor e.d. för seldon (44a-29 – 44a-32)

56b-3
56b-4
56b-5
56b-6
56b-7

Oomställbara lokor
Omställbara lokor
Lokor med luftkuddar eller resårfjäderkuddar (56a-3; 56b-10)
Låsanordningar för lokor; Anordningar för fästande av draglinor vid lokor
Framställning av lokor

Seldon; Tillbehör för seldon

Lokor

Andra huvuddelar av seldon
56b-8
56b-9
56b-10

Bröstor för selar
Ok för selar (56b-3 – 56b-7)
Selbågar; Däcklar

Betsel; Tyglar; Tillbehör för sådana
56b-11
56b-12
56b-13
56b-14

Betsel; Tillbehör för betsel, t.ex. bett eller grimmor (45h)
Tygelanordningar; Styranordningar vid seldon för tyglar eller draglinor
Tygelhållare eller tygellås vid seldon (63a-42)
Skygglappar
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Anordningar vid seldon för att förhindra att hästen skenar
56b-15
56b-16
56b-17

genom övertäckande av ögonen (63a-28)
genom tillstängning av luftvägarna (56b-11; 63a-28)
genom att förhindra benens rörelser, genom elektriska stötar e.d. (56b-26; 56b-27;
63a-28)

56b-18

Anordningar vid seldon för att spänna ifrån skenande hästar (63a-22; 63a-25; 63a-26)

56b-20
56b-21

Hintertyg, svansremmar e.d.
Anordningar vid seldon för spridning av sand

Hintertyg; Tillbehör för hintertyg

Draglinor; Tillbehör för draglinor
56b-22
56b-23

56b-26
56b-27

Draglinor; Dragremmar (28b; 73)
Hakar eller kopplingsorgan för draglinor eller andra delar av seldon (45h-2; 45h-3;
45h-1/00; 47d-15; 47d-16; 63a-24)
Anordningar vid seldon för att skydda dragdjuren mot stötar eller ryck (63a-29)
Uppbärare för draglinor vid seldon; Hållare för skaklar eller tistelstänger (45h-2; 45h-3;
45h-1/06; 45h-1/08; 47d-15; 47d-16; 63a-19 – 63a-24)
Anordningar för bindning (30c-5; 45h-10; 66a-4) eller dressyr av riddjur eller dragdjur
Piskor; Piskhållare vid seldon (45d-2; 46e-5; 56b-13; 63a-42)

56c

Sadlar; Stigbyglar (cykelsadlar 63g)

56b-24
56b-25

Sadlar; Tillbehör för sadlar
56c-1
56c-2
56c-3
56c-4
56c-5
56c-6
56c-7
56c-8

Sadlar med luftkuddar
Sadlar med kuddar med resårfjädrar (56a-3; 56b-5)
Damsadlar
Omställbara ridsadlar eller packsadlar
Oomställbara ridsadlar eller packsadlar
Underlägg för sadlar
Skyddsöverdrag vid sadlar eller för selade dragdjur (63a-3)
Sadelgjordar; Spännare för sadelgjordar

Stigbyglar; Tillbehör för stigbyglar
56c-9
56c-10
56c-11
56c-12

Fasta stigbyglar
Utlösbara stigbyglar
Anordningar för fästande av stigbyglar vid sadlar; Stigläder
Väskor vid sadlar eller stigbyglar, t.ex. för vapen

