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66 Slakteri; Bearbetning av kött 
 

66a Slakteri 
66b Bearbetning av kött 
 

66a Slakteri 
66a-1 Anordningar för slaktning, allmänt 
66a-2/01 Slakt eller bedövning av kreatur med hjälp av bultskjutningsapparater, t.ex. 

slaktpistoler eller slaktmasker 
66a-2/05 Slakt eller bedövning av kreatur med hjälp av elektrisk ström 
66a-3 Anordningar för slaktning av fjäderfä eller fisk, t.ex. slakttänger eller slaktsaxar 

(behandling av dödad fisk eller fjäderfä 34l-15, 34l-17) 
66a-4/01 Anordningar för fjättring av slaktdjur; Anordningar för skäktning (30c-5; 45h-10; 

45h-15/00; 56b-26) 
66a-4/05 Slagfållor; Slagbås (45k-6 – 45k-9, 45k-23/00) 
66a-5/01 Blodrörsanordningar; Blodkannor 
66a-5/02 Ämbar för slakthus; Inälvsvagnar (34c; 34d; 61a) 
66a-6/01 Anordningar för slakthus (19a); Transportvagnar för slakthus (20a; 35; 81e) 
66a-6/05 Slaktställningar; Slaktbommar 
66a-7/01 Anordningar för skållning, skrapning, avhåring eller svedning (28a-1) 
66a-7/05 Handverktyg för skrapning, avhåring eller svedning 
66a-7/10 Skållkar (66b-14/25) 
66a-7/20 Gapklämmor; Tungklämmor; Gapklovar 
66a-7/30 Rengöring av magar på slaktdjur 
66a-8 Anordningar eller knivar för avdragning av hud 

Sågar för kött eller ben 
66a-9/01 Cirkelsågar 
66a-9/05 Bandsågar 
66a-9/10 Bygelsågar; Andra sågar 

66a-10 Slaktverktyg; Slaktknivar; Anordningar för styckning 

66b Bearbetning av kött 
66b-1/01 Maskiner för skärning av kött med roterande cirkelknivar eller knivblad 

[kuttermaskiner] 
66b-1/02 Kutterknivar 
66b-2/01 Maskiner för skärning eller malning av kött med hålskiva och vågrät matarskruv 

(34b-1; 34b-3; 34b-6) 
66b-2/05 Maskiner för malning av kött med hålskiva och lodrät matarskruv (34b-1; 34b-3; 34b-6) 
66b-2/10 Knivar eller hålskivor till köttkvarnar 
66b-2/15 Rengöring av hålskivor; Slipanordningar i förbindelse med köttkvarnar (67a) 
66b-3 Maskiner för skärning av kött med stiftvals 
66b-4 Maskiner för skärning av kött med knivvals 
66b-5 Maskiner för hackning av kött 
66b-6 Snällhackmaskiner 
66b-7 Rullhackmaskiner för handdrift 
66b-8 Maskiner för skärning av tärningar av kött eller späck 

Maskiner för skivning (34b-1 – 34b-6) 
66b-9/01 Maskiner för skivning med lodrät cirkelkniv, i allmänhet 
66b-9/03 Drivning eller slädkoppling vid skivningsmaskiner med lodrät cirkelkniv 
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66b-9/05 Utformning av slädar eller bord vid skivningsmaskiner med lodrät cirkelkniv 
66b-9/07 Matning för skivningsmaskiner med lodrät cirkelkniv 
66b-9/10 Maskiner för skivning med fast lagrad snedställd cirkelkniv 
66b-9/20 Maskiner för skivning med vågrät cirkelkniv 
66b-9/30 Maskiner för skivning med svängbar och förskjutbar cirkelkniv 
66b-9/40 Maskiner för skivning med kniv av annan form 
66b-9/50 Anordningar för avlänkning, matning eller avläggning vid skivningsmaskiner 
66b-9/60 Köttklämmor [köttbryggor] för skivningsmaskiner 
66b-9/70 Hållare för ändstycken för skivningsmaskiner 
66b-9/80 Slipanordningar i förbindelse med skivningsmaskiner (67a-6; 67a-8) 
66b-9/90 Maskiner för skivning kombinerade med vågar 

66b-10/01 Anordningar för blandning av kött eller korvmassa 
66b-10/02 Anordningar för bultning, formning eller pressning av kött eller korv 
66b-10/03 Anordningar för att göra kött mört 
66b-10/05 Anordningar för rullning av skinka, korv eller kött 
66b-10/10 Anordningar för kokning av skinka 
66b-11/01 Tillverkning av korv i allmänhet 

Maskiner för fyllning eller stoppning av korv (2b) 
66b-11/05 med mekaniskt drivna fram-och-återgående kolvar 
66b-11/10 med fram-och-återgående kolvar drivna av vätsketryck eller gastryck 
66b-11/15 med roterande kolvar; med matarskruvar 
66b-11/20 Anordningar för avlänkning av korv 
66b-11/25 Anordningar för knytning av korv 

66b-12 Huggkubbar; Skrapning eller rengöring av huggkubbar 
66b-13 Anordningar för upphängning av kött eller korvvaror 
66b-14/01 Andra anordningar för bearbetning av kött, t.ex. anordningar för att avlägsna senor ur 

hackat kött, köttformar (konsttarmar med text eller firmatryck 15k) eller anordningar för 
att göra dekorativa utskärningar i svålar 

66b-14/05 Anordningar för fasthållning av kött eller ben vid sönderdelning 
66b-14/10 Apparater för putsning av ben 
66b-14/15 Benskrapor; Apparater för krossning av ben (bensågar 66a-8) 
66b-14/20 Tvättning av kött eller korv 
66b-14/25 Kokkittlar; Koknät 
66b-14/30 Märkning av kött eller korv 
66b-14/35 Anordningar för svålning av fläsk 
66b-15/01 Bearbetning av tarmar; Anordningar för avskärning; Krustarmmaskiner 
66b-15/10 Rengöring av tarmar; Borttagning av fett eller slem 
66b-16 Ersättning för tarmar vid korvframställning; Mekanisk tillverkning av konstgjorda 

korvskinn; Behållare för korvmassa (kemisk tillverkning av konstgjorda korvskinn 
53c-3) 
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