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71 Skodon; Framställning av skodon 
 

71a Skodon [-59] 
71a (IPC: A43B) Skodon [59-] 
71b Anordningar för snörning eller tillslutning av kläder eller skodon; 

Beslag för skodon; Sporrar e.d. [-59] 
71b (IPC: A43C) Snörningsanordningar, tillslutningsanordningar eller 

beslag för skodon; Sporrar e.d. [59-] 
71c Maskiner eller verktyg för tillverkning av skodon; Maskiner för 

isättning av öglor; Anordningar för fästning av ögleknappar [-59] 
71c (IPC: A43D) Maskiner, verktyg, anordningar eller förfaranden för 

tillverkning av skodon [59-] 
 

71a Skodon [-59] 
Skodon kännetecknade av materialet [-59] 

71a-1/01 Skodon framställda av animalisk eller vegetabilisk fibervävnad [-59] 
71a-1/02 Flätade, knutna, stickade eller virkade skodon [-59] 
71a-2/01 Skodon av trä, kork, celluloid, papp eller papper (71a-19/01; 71a-19/11) [-59] 
71a-2/02 Skodon av metall (71a-19/05) [-59] 
71a-3/01 Skodon av kautschuk eller guttaperka [-59] 
71a-3/02 Skodon av kautschukskrot [-59] 

Skodon kännetecknade av utformning eller ändamål (71b-9) [-59] 
71a-4/01 Skaftstövlar eller damaskstövlar, t.ex. med bottinskaft [-59] 
71a-4/02 Skodon med damaskliknande skaft [-59] 
71a-4/03 Skaftstövlar eller damaskstövlar med gummiinsättningar [-59] 
71a-5 Resårskodon [-59] 
71a-6/01 Plösskodon, dvs. skodon med delat ovanläder [-59] 
71a-6/02 Plösskodon med gummiisättningar [-59] 
71a-7/01 Pumps; Tofflor; Sandaler [-59] 
71a-7/02 Pumps med anordningar för att förhindra glappning vid hälen eller slitage av 

strumpan [-59] 
71a-7/03 Remanordningar vid sandaler [-59] 
71a-7/04 Mockasiner; Opanker [-59] 
71a-8/01 Överdragsskodon [-59] 
71a-8/02 Fästanordningar för överdragsskodon [-59] 
71a-8/03 Överdragsskodon utan häl [-59] 
71a-8/04 Hälskydd för bilförare [-59] 
71a-8/05 Skyddshöljen mellan överdragsskodon och skodon [-59] 
71a-9 Skodon för mältare [-59] 

Skodon med sanitära anordningar [-59] 
71a-10 Skodon med uppvärmning (30d-25/02; elektrisk uppvärmning 21h-2/03) [-59] 
71a-11/01 Skodon med ventilation, i allmänhet [-59] 
71a-11/02 Skodon med ventilationshål, t.ex. tillslutbara [-59] 
71a-11/03 Skodon med ventilation i gelänken [-59] 
71a-12/01 Skodon med sanitära anordningar som inte omfattas av 71a-10 – 71a-11/03 

(30f-4) [-59] 

71a-12/02 Gelänker, dvs. fyllnadsstycken i hålfoten [-59] 
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71a-12/03 I skodon inbyggda hålfotsinlägg, metatarsalstöd, kappor för fotknölar e.d. (30d-5/01 – 

30d-5/04) [-59] 
71a-12/04 Vattentäta skodon (71a-14/02; 71a-17/06) [-59] 
71a-12/05 Skodon med elektriska batterier [-59] 
71a-12/06 Inlägg eller kappstöd för att förhindra snedtrampning [-59] 
71a-12/07 Mot marken anliggande hålfotsstöd [-59] 
71a-12/08 Skodon med kamrar för fotens tår [-59] 
71a-12/09 Länkstöd eller hållare för fotknölen [-59] 
71a-12/10 Anpassning av bindsulan till fotens trampyta [-59] 
71a-12/11 Skydd för hålfoten vid stående på stegar, vid grävning e.d. [-59] 

Skodon kännetecknade av sammansättningen av de enskilda 
delarna [-59] 

71a-13/01 Genomsydda eller pliggade skodon [-59] 
71a-13/02 Genomsydda eller pliggade skodon med rand [-59] 
71a-14/01 Randskodon (71a-21) [-59] 
71a-14/02 Vattentäta randskodon (71a-12/04) [-59] 
71a-15 Vändsydda skodon [-59] 
71a-16/01 Skodon framställda på sätt som inte omfattas av 71a-13/01 – 71a-15 [-59] 
71a-16/02 Skodon med utåt riktad ovanläderkant [-59] 
71a-16/03 Klistrade eller kittade skodon [-59] 

71a-17/01 Skodon som inte omfattas av 71a-1/01 – 71a-16/03 [-59] 
71a-17/02 Skodon med invändigt höjd häldel [-59] 
71a-17/03 Isärtagbara eller förvandlingsbara skodon [-59] 
71a-17/04 Till längd eller bredd ställbara skodon [-59] 
71a-17/05 Speciella måttförhållanden vid skodon [-59] 
71a-17/06 Vattentäta skodon (71a-12/04; 71a-14/02) [-59] 
71a-17/07 Skodon med skydd mot stötar [-59] 
71a-17/08 Skodon med skydd mot hetta eller kyla [-59] 
71a-17/09 Överdragskodon för sportändamål [-59] 
71a-17/10 Fotbollsskor e.d.; Dubbar e.d. [-59] 
71a-17/11 Skidskodon [-59] 
71a-17/12 Löparskor; Spikar för löparskor [-59] 
71a-17/13 Badskodon [-59] 
71a-17/14 Tennisskor [-59] 
71a-17/15 Dansskor [-59] 
71a-17/16 Skodon för cyklister [-59] 
71a-17/17 Skodon för skridskoåkare [-59] 

Sulor eller klackar för skodon [-59] 
Fästning av sulor eller klackar vid skodon [-59] 

71a-18/01 Allmänt [-59] 
71a-18/02 Sulor fästa med hjälp av skruvar [-59] 
71a-18/03 Sulor fästa med hjälp av tunga vid klackbröstet [-59] 
71a-18/04 Vinkelstöd för klackar [-59] 
71a-19/01 Slitsulor; Impregnering av sulor; Sulor av vulkanfiber; Sulor med sten, glas e.d. på 

slitytan [-59] 
71a-19/02 Kautschuksulor; Kautschuksulor med inlägg i slitytan; Sulor av läder eller andra 

material med gummiinlägg; Kräppgummisulor med anordningar för förhindrande av 
halkning; Kombinerade lädersulor och kautschuksulor; Kautschuksulor fästa med hjälp 
av läderrand eller läderstrimla; Kautschukdelar fästa vid slitsulan; Sulor av både mjukt 
och hårt gummi; Sulor av gummiskrot [-59] 

71a-19/03 Lätt utbytbara sulor (metallsulor 71a-19/05; 71b-12/01) [-59] 
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71a-19/04 Metallarmerade lädersulor e.d. [-59] 
71a-19/05 Metallsulor (71b-12/01) [-59] 
71a-19/06 Slitsulor sammansatta av flera bitar [-59] 
71a-19/07 Pneumatiska sulor [-59] 
71a-19/08 Plastiska eller böjliga sulor [-59] 
71a-19/09 Fjädrande sulor [-59] 
71a-19/10 Sulor av plastiskt, så småningom hårdnande material [-59] 
71a-19/11 Träslitsulor; Gelänkträsulor; Stela träsulor; Sulor med rundad slityta; Träsulor med 

uppskärningar; Sulor med på tråd uppträdda träribbor; Ledade sulor av spåntat trä; 
Inskjutbara slitsulor; Trästrimlor fästa vid sulor av stål, läder, faner, kartong e.d.; Sulor 
av tvärträ eller faner [-59] 

71a-20/01 Bindsulor [-59] 
71a-20/02 Bindsulor med dyna [-59] 
71a-20/03 Fyllnadsmaterial för rummet emellan bindsula och slitsula; Fyllnadsmassa [-59] 
71a-21 Ränder för skodon [-59] 

71a-22/01 Inläggssulor [-59] 
71a-22/02 Kilformiga, pneumatiska eller fjädrande inlägg [-59] 
71a-22/03 Inläggssulor med inlägg eller pålägg av metall (elektrisk uppvärmning 21h-2/03) [-59] 
71a-22/04 Inläggssulor med metallfjädrar [-59] 
71a-22/05 Pneumatiska inläggssulor [-59] 
71a-22/06 Inläggssulor med ventilation [-59] 
71a-22/07 Inläggssulor vid fotsvett; Inläggssulor för medicinska ändamål; Vattentäta 

inläggssulor [-59] 
71a-22/08 Inläggssulor av trä [-59] 
71a-22/09 Inlägg av skodonsform, pålägg på vristen e.d. [-59] 
71a-22/10 Inläggssulor av svampgummi eller liknande material [-59] 
71a-22/11 Inläggssulor med mot fotens form svarande fördjupningar, ursparingar e.d. [-59] 
71a-22/12 Inläggssulor med tåkappor eller hälkappor [-59] 
71a-22/13 Anordningar för fasthållande av inläggssulor i skodon [-59] 

71a-23 Klackar av läder [-59] 
71a-24/01 Klackar eller slitlappar, s.k. stiftlappar, av kautschuk [-59] 
71a-24/02 Tänjbara slitlappar av kautschuk [-59] 
71a-24/03 Sugskålar e.d. vid kautschukslitdelar [-59] 
71a-24/04 Klackar eller slitlappar tillverkade av gummiskrot [-59] 
71a-24/05 Klackar eller slitlappar sammansatta av läder och kautschuk [-59] 
71a-24/06 Klackar eller slitlappar av både mjukt och hårt gummi [-59] 
71a-24/07 Gummiklackar eller gummislitdelar med inläggningar i slitytan [-59] 
71a-24/08 Slitytor som förhindrar smutsstänk; Stänkskydd [-59] 
71a-25/01 Klackar av andra material [-59] 
71a-25/02 Klackar av plastiska massor [-59] 
71a-26/01 Fjädrande eller pneumatiska klackar [-59] 
71a-26/02 Klackar med metallfjädrar [-59] 
71a-26/03 Fjädrande stöd för hälen [-59] 
71a-27/01 Påskruvbara klackar, t.ex. skruvar med säkring mot oavsiktligt lossande, tillslutning av 

hål med hjälp av proppar, inskruvbara kautschukslitdelar, skruvar och slityta av 
samma material, vändbara slitdelar, vridbara slitdelar eller speciella skruvar [-59] 

71a-27/02 Utbytbara hörn i ett eller flera skikt [-59] 
71a-27/03 I laxstjärtform eller på liknande sätt späntade inskjutbara klackar eller slitdelar; Säkring 

med skruvar, fjädrande tungor, insnäppande stift, fjädrande stift, utsprång på plattan, 
omböjning av lappar, reglar framför instuckna stift e.d. [-59] 

71a-27/04 Utbytbara gummislitdelar utan speciell säkring, t.ex. lösgöring genom böjning av 
slitdelen [-59] 
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Fästning av klackdelar [-59] 
71a-27/05 med plattor försedda med klor, med säkring med skruv, nitar, plattfjädrar, trådfjädrar, 

vridreglar, fjädrande hakar eller i hål insnäppande utsprång [-59] 
71a-27/06 med hjälp av stift [-59] 
71a-27/07 underifrån påskjutbara, med säkring genom förskjutbara stift, kilar eller hakar [-59] 
71a-27/08 med hjälp av tryckknappar e.d. [-59] 
71a-27/09 med hjälp av skjutlås [-59] 
71a-27/10 med hjälp av bajonettlås [-59] 
71a-27/11 med hjälp av hållarramar eller plattor [-59] 
71a-27/12 med hjälp av hållarbyglar [-59] 
71a-27/13 med hjälp av band som omsluter klacken [-59] 
71a-27/14 Utbytbara klackdelar med gemensam fästning [-59] 
71a-27/15 Ihåliga metallklackar med utbytbar slityta [-59] 
71a-28 Vridbara eller omställbara klackar [-59] 

Ovanläder, skaft, kappor eller liknande detaljer för skodon [-59] 
71a-29/01 Skaft; Ovanläder [-59] 
71a-29/02 Överdel i ett enda stycke, t.ex. infogat med kilstycke [-59] 
71a-29/03 Vattentäta skaft [-59] 
71a-30/01 Hälkappor [-59] 
71a-30/02 Hälkappor av metall [-59] 
71a-31/01 Tåkappor [-59] 
71a-31/02 Kappor av impregnerat material, plastiska massor e.d. [-59] 
71a-31/03 Tåkappor av metall [-59] 

71a-32/01 Andra detaljer för skodon, t.ex. stroppar eller öglor för pådragning av skodonet [-59] 
71a-32/02 Skodon med inbyggda anordningar för påsättning [-59] 
71a-33 Nitar, pligg eller krampor för skodon [-59] 

71a (IPC: A43B) Skodon [59-] 
Speciella kännetecken hos skodonet [59-] 
71a-1/00 Skodon kännetecknade av materialet [59-] 
71a-1/02 .  av animaliskt eller vegetabiliskt fibermaterial eller därav framställda vävnader [59-] 
71a-1/04 .  .  flätat, knutet, stickat eller virkat [59-] 
71a-1/06 .  av trä, kork, papp, papper eller liknande material [59-] 
71a-1/08 .  av metall (sulor 71a-13/10) [59-] 
71a-1/10 .  av gummi (sulor 71a-13/06) [59-] 
71a-1/12 .  .  av gummiavfall [59-] 
71a-1/14 .  av guttaperka, celluloid eller andra syntetiska material [59-] 

71a-3/00 Skodon kännetecknade av fason eller användningsändamål [59-] 
71a-3/02 .  Skaftstövlar; Damaskstövlar; Skor med damaskförslutning [59-] 
71a-3/04 .  .  med delar av gummi eller andra elastiska material [59-] 
71a-3/06 .  Plösskodon; Skodon med delat ovanläder [59-] 
71a-3/08 .  .  med delar av gummi eller andra elastiska material [59-] 
71a-3/10 .  Pumps; Tofflor; Sandaler [59-] 
71a-3/12 .  .  Remanordningar vid sandaler [59-] 
71a-3/14 .  Mockasiner; Opanker eller liknande skodon [59-] 
71a-3/16 .  Överdragsskodon [59-] 
71a-3/18 .  .  Fästanordningar för överdragsskodon [59-] 
71a-3/20 .  .  Överdragsskodon utan klack [59-] 
71a-3/22 .  .  Skyddshöljen avsedda att anordnas mellan överdragsskodonet och skon [59-] 
71a-3/24 .  Skodon avsedda att kunna tas isär eller omformas [59-] 
71a-3/26 .  Skodon med ställbar längd eller bredd [59-] 
71a-3/28 .  Skodon speciellt avsedda för dockor [71-] 
71a-3/30 .  Skodon speciellt avsedda för barn eller spädbarn [71-] 
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71a-5/00 Skodon för sport [59-] 
71a-5/02 .  Fotbollsskor [59-] 
71a-5/04 .  Skidskor [59-] 
71a-5/06 .  Löparskor [59-] 
71a-5/08 .  Badskor [59-] 
71a-5/10 .  Tennisskor [59-] 
71a-5/12 .  Balettskor [59-] 
71a-5/14 .  Skor för cykelåkare [59-] 
71a-5/16 .  Skor för skridskoåkare [59-] 
71a-5/18 .  Överdragsskor för sportändamål [59-] 

71a-7/00 Skodon med sanitära anordningar [59-] 
71a-7/02 .  med uppvärmningsanordningar (fotvärmare 30d-25/02, elektriska 

uppvärmningsanordningar 21h-2/03) [59-] 
71a-7/04 .  .  med elektriska batterier, generatorer e.d. [59-] 
71a-7/06 .  med ventilation [59-] 
71a-7/08 .  .  med lufthål med eller utan tillslutningsmöjlighet [59-] 
71a-7/10 .  .  .  med förslutbara öppningar i sulans hålfotsdel (gelänken) [59-] 
71a-7/12 .  Vattentäta skodon (överdragsskor 71a-3/16) [59-] 
71a-7/14 .  med stödinlägg [59-] 
71a-7/16 .  .  med förhöjda hälpartier [59-] 
71a-7/18 .  .  med ledstöd [59-] 
71a-7/19 .  .  .  som stöds av marken [71-] 
71a-7/20 .  .  .  med fotledsstöd eller fotledshållare [59-] 
71a-7/22 .  .  med inbyggda plattfotsinlägg, hålfotsstöd, fotledskappor e.d. (ortopediska inlägg 

30d-5/01 – 30d-5/04) [59-] 
71a-7/24 .  .  med inlägg eller stöd för att förhindra snedtrampning [59-] 
71a-7/26 .  .  med anordningar för skiljande av tårna [59-] 
71a-7/28 .  .  med efter fotsulan formad bindsula [59-] 
71a-7/30 .  .  med skydd för trampdynan mot tryck vid stående [59-] 
71a-7/32 .  med stötdämpande anordningar (elastiska sulor 71a-13/18) [59-] 
71a-7/34 .  med skydd mot värme eller köld [59-] 
71a-7/36 .  med anordningar för elektrisk jordning [71-] 

71a-9/00 Skodon kännetecknade genom sammansättningen av de enskilda 
delarna [59-] 

71a-9/02 .  genomsydda eller pliggade [59-] 
71a-9/04 .  med rand (ränder 71a-15/00) [59-] 
71a-9/06 .  .  genomsydda eller pliggade [59-] 
71a-9/08 .  vändsydda [59-] 
71a-9/10 .  med utåtriktad ovanläderkant [59-] 
71a-9/12 .  klistrade eller kittade [59-] 
71a-9/14 .  Plattformsskodon [59-] 
71a-9/16 .  Skodon med vid skaftet genom formningen fästa sulor eller med vid skaftet 

fastsvetsade sulor [63-] 
71a-9/18 .  .  med fastvulkade sulor [63-] 
71a-9/20 .  .  med fastsvetsade sulor [63-] 

71a-10/00 Förfaranden för tillverkning av skodon (kännetecknade av användning av 
speciella maskiner eller verktyg 71c; kännetecknade av tillämpning för en typ 
av skodon som omfattas av en ovan nämnd grupper, se denna grupp) [71-] 

71a-11/00 Skodon med speciella anordningar för att underlätta avtagning och 
påtagning, t.ex. blixtlås [59-] 

71a-11/02 .  med inbyggda skohorn [59-] 

Skodonsdelar [59-] 
71a-13/00 Sulor (inläggssulor 71a-17/00) [59-] 
71a-13/02 .  kännetecknade av materialet [59-] 
71a-13/04 .  .  syntetiskt material eller vulkaniserad väv [59-] 
71a-13/06 .  .  gummi [59-71] 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 6 
Klass 71 2014-01-01 
 
71a-13/08 .  .  trä [59-] 
71a-13/10 .  .  metall [59-] 
71a-13/12 .  .  av flera skikt av sinsemellan olika material [59-] 
71a-13/14 .  kännetecknade av utförandet [59-] 
71a-13/16 .  .  sammansatta [59-] 
71a-13/18 .  .  fjädrande [59-] 
71a-13/20 .  .  .  pneumatiska [59-] 
71a-13/22 .  .  för att förhindra halkning eller motstå nötning, t.ex. genom impregnering eller 

beläggning [59-] 
71a-13/24 .  .  .  med för att förhindra halkning eller motstå nötning [59-] 
71a-13/26 .  .  försedda med delar av metall e.d. [59-] 
71a-13/28 .  kännetecknade av fästningen, t.ex. av kombinerad sula och klack (fästande av 

klackar 71a-21/36, av delar till klackar 71a-21/52) [59-] 
71a-13/30 .  .  med skruvar [59-] 
71a-13/32 .  .  med klistring [59-] 
71a-13/34 .  .  fästa vid klackens framsida [59-] 
71a-13/36 .  .  lätt utbytbara sulor (metallsulor 71a-13/10; skyddssulor 71b-13/12) [59-] 
71a-13/37 .  Sole and heel units [71-] 
71a-13/38 .  Bindsulor [59-] 
71a-13/39 .  .  with upset sewing ribs [71-] 
71a-13/40 .  .  med dynor (anpassning av bindsulan efter fotsulan 71a-7/28) [59-] 
71a-13/41 .  .  combined with heel stiffener, toe stiffener, or shank stiffener [71-] 
71a-13/42 .  Fyllningsmaterial för utrymmet mellan bindsulan och yttersulan; Fyllnadsmassa [59-] 

71a-15/00 Ränder för skodon [59-] 
71a-17/00 Inläggssulor [59-] 
71a-17/02 .  kilformade, fjädrande eller pneumatiska [59-] 
71a-17/03 .  .  pneumatiska [71-] 
71a-17/04 .  med metallinlägg eller metallbelägg [59-] 
71a-17/06 .  med metallfjädrar [59-] 
71a-17/08 .  med ventilation [59-] 
71a-17/10 .  för svettande fötter; vattentäta [59-] 
71a-17/12 .  av trä [59-] 
71a-17/14 .  av svamp, gummi eller syntetiska material [59-] 
71a-17/16 .  med klack eller tåkappor [59-] 
71a-17/18 .  Anordningar för att fästa inläggssulor i skodon [59-] 

71a-19/00 Inlägg i skoform; Inlägg som täcker vristen [59-] 
71a-21/00 Klackar eller slitlappar [59-] 
71a-21/02 .  kännetecknade av materialet [59-] 
71a-21/03 .  .  av trä [71-] 
71a-21/04 .  .  av läder [59-] 
71a-21/06 .  .  av gummi [59-] 
71a-21/08 .  .  .  av hårdare och mjukare gummi i kombination [59-] 
71a-21/10 .  .  .  med tänjbar slitlapp [59-] 
71a-21/12 .  .  .  med sugskålar i slitytan [59-] 
71a-21/14 .  .  .  av gummiavfall [59-] 
71a-21/16 .  .  .  med andra inlägg än gummi i slitytan [59-] 
71a-21/18 .  .  av gummi och läder i kombination [59-] 
71a-21/20 .  .  av syntetiska material [59-] 
71a-21/22 .  med speciell utformning för undvikande av smutsstänk [59-] 
71a-21/24 .  kännetecknade av utförandet [59-] 
71a-21/26 .  .  fjädrande [59-] 
71a-21/28 .  .  .  pneumatiska [59-] 
71a-21/30 .  .  med metallfjädrar [59-] 
71a-21/32 .  .  med fjädrande stöd för hälen [59-] 
71a-21/34 .  .  ihåliga med utbytbara slitlappar [59-] 
71a-21/36 .  kännetecknade av fästanordningarna; Säkerhetsanordningar för fästanordningarna 

(kombinerade med sulorna 71a-13/28) [59-] 
71a-21/37 .  .  med hakformade eller böjda fästorgan [71-] 
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71a-21/38 .  .  med skruvar [59-] 
71a-21/39 .  .  med spont [71-] 
71a-21/40 .  .  med laxstjärtformade fästen [59-] 
71a-21/42 .  .  med utbytbara eller ställbara delar, t.ex. vridbart fästa [59-] 
71a-21/433 .  .  .  vridbart fästa [71-] 
71a-21/437 .  .  .  med axiellt ställbara stavformiga övre delar [71-] 
71a-21/44 .  .  med klammer [59-] 
71a-21/45 .  .  .  med speciella spännanordningar [71-] 
71a-21/46 .  .  med bult [59-] 
71a-21/47 .  .  med töjbara anordningar [71-] 
71a-21/48 .  .  med tryckknappar [59-] 
71a-21/50 .  .  med bajonettlås e.d. [59-] 
71a-21/51 .  .  med nyckelhålsformade öppningar [71-] 
71a-21/52 .  .  med utbytbara delar utan speciella säkringsanordningar [59-] 
71a-21/54 .  .  genom limning e.d. [71-] 

71a-23/00 Ovanläder, stövelskaft, kappor eller andra detaljer för skodon [59-] 
71a-23/02 .  Ovanläder; Skaft [59-] 
71a-23/04 .  .  Ovanläder i ett stycke; Ovanläder med isättningar [59-] 
71a-23/06 .  .  Vattentäta skaft [59-] 
71a-23/07 .  Foder [71-] 
71a-23/08 .  Hälkappor 
71a-23/10 .  .  av metall 
71a-23/12 .  Tåkappor [59-71] 
71a-23/14 .  .  av läder [59-] 
71a-23/16 .  .  av impregnerat material, syntetiskt material e.d. [59-] 
71a-23/17 .  .  .  av plast [71-] 
71a-23/18 .  .  av metall (med stötdämpande anordningar 71a-7/32) [59-71] 
71a-23/20 .  Spik, pligg, stift, tacks, krampor e.d. för skodon [59-] 
71a-23/22 .  Stöd för skaftet eller vristpartiet på ovanlädret (för hälsoändamål eller hygieniska 

ändamål 71a-7/14) [59-] 
71a-23/24 .  Prydnader eller utsirningar för skodon som inte är att betrakta som 

fästanordningar [59-] 
71a-23/25 .  .  Anordning av band på skodon [71-] 
71a-23/26 .  Skodonsplösar [59-] 
71a-23/28 .  Anordningar för att förhindra glappning av bakkappan eller nötning av 

strumporna [59-] 
71a-23/30 .  Klackskydd för bilförare [59-] 

71b Anordningar för snörning eller tillslutning av kläder eller skodon; 
Beslag för skodon; Sporrar e.d. [-59] 
Anordningar för snörning eller tillslutning (3c-1 – 3c-10) [-59] 
Anordningar för snörning av kläder, t.ex. korsetter, handskar eller skodon [-59] 

71b-1/01 allmänt [-59] 
71b-1/02 med snörband av elastiskt material [-59] 
71b-1/03 med ringar eller öglor [-59] 
71b-1/04 tillslutbara genom dragning [-59] 
71b-2/01 Snörhakar (framställning av snörhakar ur bleckplåt 7c-45/01; maskiner för fästning av 

öglor 71c-60); Skyddsanordningar för snörhakar [-59] 
71b-2/02 med hakar och öglor försedda med rullar [-59] 
71b-2/03 Karbinhakar [-59] 
71b-2/04 Snöröglor [-59] 
71b-3/01 Hållare för snörband för kläder eller skodon [-59] 
71b-3/02 Klaffar eller fickor för snörband [-59] 
71b-3/03 Hållare med klämanordningar för snörband [-59] 
71b-3/04 Elastiska band för hållande av snörbandet [-59] 
71b-3/05 Klämmor tillslutbara genom dragning i snörbandet [-59] 
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71b-4/01 Snören eller snörband för kläder eller skodon [-59] 
71b-4/02 Snörband med plattor, knappar eller tofsar [-59] 
71b-4/03 Tillverkning av spetsar på snörband genom indränkning av bandets ändar med 

celluloid, gummi e.d. [-59] 
71b-4/04 Löstagbara spetsar för snörband [-59] 
71b-4/05 Snörband av papper eller tråd [-59] 
71b-5/01 Knapptillslutningar för skodon [-59] 
71b-5/02 Tryckknäppen för skodon (3c-2) [-59] 
71b-5/03 Ögleknappar; Fästning av ögleknappar [-59] 
71b-6/01 Tillslutningsanordningar med hakar [-59] 
71b-6/02 Hakar med flera tungor [-59] 
71b-6/03 Stegvis ställbara spännen [-59] 
71b-6/04 Vridbara hakar [-59] 
71b-6/05 Knähävtyg [-59] 
71b-6/06 Svängbara byglar [-59] 
71b-6/07 Skjutknäppen (3c-3/20) [-59] 
71b-6/08 Tillslutningsanordningar med tvärs över tillslutningsöppningen anordnade elastiska 

band eller fjädrar [-59] 
71b-6/09 Glidlås (3c-3/10) [-59] 
71b-6/10 Blixtlås eller dragkedjor (konstruktion av blixtlås 3c-3/01) [-59] 
71b-6/11 Inskjutbara lösa trådar [-59] 
71b-7/01 Tillslutningsanordningar med klämmor eller klämspännen (44a-21 – 44a-33) [-59] 
71b-7/02 Längsgående skenor invid tillslutningsöppningen och tvärgående övre 

tillslutningsanordning [-59] 
71b-8/01 Tillslutningsanordningar som inte omfattas av 71b-1/01 – 71b-7/02 (71c-17/04 – 

71c-17/05 ) [-59] 
71b-8/02 I hål eller öglor ingripande metallkrampor [-59] 
71b-8/03 Nürnbergersaxar [-59] 
71b-8/04 Vid tillslutningsöppningen anordnad hävarm som vrids genom mittskena [-59] 
71b-8/05 Prydnadsspännen; Ornament för skodon [-59] 
71b-8/06 Plösar; Hållare för plösar [-59] 
71b-8/07 Spännband [-59] 
71b-9 Skodonstyper med speciella tillslutningsanordningar (71a-4/01 – 71a-7/04; 71a-29/01 

– 71a-29/03) [-59] 

Beslag för skodon [-59] 
71b-10 Klackjärn för skodon, t.ex. med skyddsplatta i gelänken [-59] 

Beslag för sulor eller klackar [-59] 
71b-11/01 Spikbeslag; Skruvbeslag [-59] 
71b-11/02 Beslagplattor, t.ex. sulskydd [-59] 
71b-11/01 Beslag av gummi, läder, filt e.d. [-59] 
71b-11/05 Trådbeslag [-59] 
71b-12/01 Löstagbara skyddssulor av metall (71a-19/05) [-59] 
71b-12/02 Beslag för tåpartiet; Skyddskappor för tåpartiet [-59] 
71b-13/01 Halkskydd anordnade på sulan (dubbar e.d. för sportskodon 71a-17/10, 71a-17/12, 

71a-19/01) [-59] 
71b-13/02 Halkskydd anordnade på klacken; Isbroddar; Broddar för bergbestigning; 

Sparkbroddar (45i-1/06; 77a-13/08) [-59] 
71b-13/03 Kedjor, trådflätverk e.d. som halkskydd [-59] 
71b-13/01 Smala, löstagbara halkskyddsremsor [-59] 
71b-13/05 Vid klacken fästa omställbara halkskydd [-59] 
71b-13/06 Broddar av ståltråd [-59] 
71b-13/07 Halkskydd med utskjutbara broddspetsar [-59] 
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Ridsporrar [-59] 
71b-14/01 Ridsporrar; Fästning av ridsporrar [-59] 
71b-14/03 Löstagbara fästanordningar för ridsporrar [-59] 
71b-14/04 Omställbara ridsporrar [-59] 

71b (IPC: A43C) Snörningsanordningar, tillslutningsanordningar eller 
beslag för skodon; Sporrar e.d. [59-] 

Snörningsanordningar; Tillslutningsanordningar; Tillbehör till sådana [59-] 
71b-1/00 Snörningar för skodon (för kläder 3c-1 – 3c-10, 3c-1/00) [59-] 
71b-1/02 .  med skoband av gummi [59-] 
71b-1/04 .  med ringar eller öglor [59-] 
71b-1/06 .  med dragband [59-] 

71b-3/00 Hakar för snörning (framställning av hakar av metall 7c-45/01); 
Skyddsanordningar för sådana [59-] 

71b-3/02 .  försedda med rullar [59-] 
71b-3/04 .  Karbinhakar (allmänt 44a-34, 44a1-13/00) [59-] 

71b-5/00 Snöröglor (maskiner för fästning av snöröglor 71c-101/00) [59-] 
71b-7/00 Hållaranordningar för skoband eller skosnören [59-] 
71b-7/02 .  Klaffar; Fickor [59-] 
71b-7/04 .  Uppfällbara anordningar [59-] 
71b-7/06 .  Elastiska band [59-] 
71b-7/08 .  Klämmor som slutas genom dragning i skosnöret [59-] 

71b-9/00 Skosnören; Snörband för kläder av textilier, läder eller syntetiskt 
material i allmänhet [59-] 

71b-9/02 .  försedda med brickor, knappar eller tofsar [59-] 
71b-9/04 .  med ändförstärkningar av syntetiskt material, t.ex. celluloid eller gummi [59-] 
71b-9/06 .  med löstagbara snörbandsspetsar [59-] 
71b-9/08 .  av papper eller tråd [59-] 

71b-11/00 Andra tillslutningsanordningar speciellt avsedda för skodon 
(tillslutningsanordningar i allmänhet 3e, 44a) [59-] 

71b-11/02 .  med knappar [59-] 
71b-11/04 .  .  Utformning eller fästande av knappar [59-] 
71b-11/06 .  Tryckknäppen (i allmänhet 3c-2, 44a-52, 44a1-17/00) [59-] 
71b-11/08 .  med hakar, t.ex. vridbara [59-] 
71b-11/10 .  .  hakar med flera tungor [59-] 
71b-11/12 .  Skjuttillslutningar; Glidtillslutningar (för kläder 3c-3/10, 3c-3/20; glidlås i allmänhet 

44a-53/10, 44a1-19/00) [59-] 
71b-11/14 .  med klämmor, klämspännen eller knähävtyg [59-] 
71b-11/16 .  med inskjutbar lös tråd, bult e.d. [59-] 
71b-11/18 .  nürnbergersaxliknande [59-] 
71b-11/20 .  På plösen anordnade tillslutningsorgan [59-] 
71b-11/22 .  med elastiska, mellan snörhålen anordnade tillslutningsorgan, t.ex. klämmor, fjädrar 

eller band [59-] 
71b-11/24 .  Prydnadsspännen eller andra prydnader som fungerar som tillslutningsorgan 

(spännen i allmänhet 44a-29 – 44a-32, 44a1-11/00) [59-] 

71b-13/00 Beslag för att motverka förslitning [59-] 
71b-13/02 .  Järnbeslag för sulor eller klackar [59-] 
71b-13/04 .  Spikbeslag; Skruvbeslag; Stift; Spik (spik i allmänhet 47a-4, 47a1) [59-] 
71b-13/06 .  Skydd för sulkanten, t.ex. för skidkängor [59-] 
71b-13/08 .  .  med delar av gummi, läder, filt, plast e.d. [59-] 
71b-13/10 .  .  av tråd [59-] 
71b-13/12 .  Löstagbara skyddssulor av metall (metallsulor 71a-13/10) [59-] 
71b-13/14 .  Beslag för skydd av skodonets tådel; Skyddståhättor [59-] 
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71b-15/00 Anordningar för skydd mot halkning [59-] 
71b-15/02 .  fästa vid sulan [59-] 
71b-15/04 .  fästa vid klacken [59-] 
71b-15/06 .  Isbroddar; Broddar eller beslag för bergbestigning (isbroddar för hästskor 45i-7/08; 

klätterjärn för bergbestigning 77a-29/06) [59-] 
71b-15/08 .  .  Omställbara isbroddar [59-] 
71b-15/10 .  Halkskyddsbeslag av tråd, kedjor eller flätverk [59-] 
71b-15/12 .  Smala löstagbara halkskydd i form av remsor [59-] 
71b-15/14 .  med utskjutbara broddar [59-] 
71b-15/16 .  Dubbar för fotbollsskor eller liknande skor [59-] 
71b-15/18 .  Tandade halkskydd [59-] 

71b-17/00 Sporrar för ridning [59-] 
71b-17/02 .  Anordningar för fästande av sporrar [59-] 
71b-17/04 .  med löstagbara fästen [59-] 
71b-17/06 .  hopfällbara [59-] 

71c Maskiner eller verktyg för tillverkning av skodon; Maskiner för 
isättning av öglor; Anordningar för fästning av ögleknappar [-59] 
Anordningar för mätning av foten; Läster för skodon; Verktyg för 
skomakare [-59] 

71c-1/01 Anordningar för mätning av foten [-59] 
71c-1/02 Anordningar för mätning av läster [-59] 
71c-1/03 Anordningar för mätning av skodons inre mått eller klackens höjd eller placering [-59] 
71c-2/01 Läster för tillverkning eller förbättring av skodon (tillverkning av träläster 75a-14) [-59] 
71c-2/10 Anordningar för utdragning av lästen ur skodon [-59] 
71c-2/11 Anordningar för isättning av läster i skodon (71c-5 – 71c-1/01) [-59] 
71c-3 Lås för låsning av lästens kilformade överdel på dess underdel [-59] 
71c-4 Sträckläster; Utvidgningsläster; Skoblock; Utfyllnadsblock; Anordningar för bevarande 

av skodons form (torkanordningar för skodon 34c-22) [-59] 
71c-5 Anordningar för utvidgning av skodon på speciella ställen [-59] 
71c-6 Uppblåsbara skoblock [-59] 
71c-7 Arbetsstativ för tillverkning av skodon (för rengöring eller putsning 34c-21) [-59] 
71c-8/01 Knivar för skomakare (knivar i allmänhet 69) [-59] 
71c-8/05 Verktyg för avskärning av pligg inuti skodon [-59] 
71c-9 Sylar eller stickverktyg för skomakare (tillverkning 7e-2) [-59] 
71c-10 Raspar för skosulor [-59] 
71c-11 Andra verktyg eller redskap för tillverkning av skodon som inte omfattas av 71c-7 – 

71c-9, 71c-19 – 71c-20/02, 71c-46, 71c-56/01 – 71c-56/02 eller 71c-62, t.ex. verktyg 
för avlägsnande av styngtråd eller anordningar för förvaring av förnödenheter för 
skomakare [-59] 

Kappressar; Maskiner för skärfling eller pressning; Pressar för bildning 
av veck (tillverkning av andra detaljer 71c-15/01 – 71c-15/15, 71c-31/01 – 
71c-32/03, 71c-34/01 – 71c-34/05, 71c-49, 71c-59) [-59] 

71c-12 Stansar eller pressar för kappor till skodon [-59] 
71c-13 Maskiner för skärfling för skomakeri (för läder i allmänhet 28b-23, 28b-24); Spaltning 

av sulans håldel (spaltning av sulor efter det tunnaste stället på sulan 28b-10); 
Tillskärning av klacksätet på vid skodonet fästa sulor 71c-31) [-59] 

71c-14/01 Maskiner för pressning för tillverkning av skodon eller läderdamasker (pressning av 
läder 28b-4) [-59] 

71c-14/02 Pressar för bildning av veck [-59] 

Tillverkning av skaft som inte omfattas av 71c-60/01 – 71c-63 
(stansmaskiner 28b-11, symaskiner 52a, gradermaskiner 75a-15) [-59] 

71c-15/01 Maskiner för tillskärning av ovanläder [-59] 
71c-15/02 Maskiner för tillskärning eller utstansning av tandningar eller prydnadsstrimlor [-59] 
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71c-15/03 Schabloner för tillskärning av ovanläder [-59] 
71c-15/04 Schabloner för uppritning av mönstret för ovanläder [-59] 
71c-15/05 Stansknivar för delar till ovanläder [-59] 
71c-15/06 Maskiner för markering av knapphål eller sömmar i ovanläder [-59] 
71c-15/10 Maskiner för vikning eller omböjning av ovanlädrets kant (28b-28) [-59] 
71c-15/15 Maskiner för polering eller bränning av ovanlädrets kant [-59] 

Maskiner för översträckning eller pinning av ovanläder på läst [-59] 
71c-16 Anordningar för inbindning av ovanlädret på lästen (inbindning av tåpartiet 

71c-19) [-59] 
71c-17/01 Maskiner för sammansättning av ovanläder, bakkappa och bindsula på lästen [-59] 
71c-17/02 Maskiner för buktning eller hamring av ovanläder [-59] 
71c-17/03 Maskiner för glättning av baksömmen [-59] 
71c-17/04 Maskiner för knäppning [-59] 
71c-17/05 Maskiner för snörning [-59] 
71c-17/06 Förbindelseanordningar för tillslutningsöppningen på ett på läst befintligt skodon [-59] 
71c-17/07 Maskiner för formning av hälparti eller tåparti med hjälp av en upphettad form [-59] 
71c-17/08 Anordningar för uppångning av tåpartiet [-59] 
71c-18/01 Maskiner för automatisk översträckning av ett löst över läst placerat ovanläder, 

provisoriskt fäst vid tåpartiet med stift [-59] 
71c-18/02 Anordningar för mätning av kappan vid översträckningsmaskiner [-59] 
71c-19 Maskiner för översträckning eller pinning som binder med snöre eller tråd eller häftar 

med trådbyglar; Maskiner för pinning genom syning (symaskiner för kedjestygn eller 
dubbelstickstygn för läder, t.ex. skodon 52a-13, 52a-14) [-59] 

71c-20/01 Handpinning; Pinntänger [-59] 
71c-20/02 Stiftanordningar vid pinntänger [-59] 
71c-21 Pinnmaskiner med pinntång, som arbetar med stift [-59] 
71c-22/01 Översträckningsmaskiner eller pinnmaskiner med vippbar lästbärare [-59] 
71c-22/02 Pinnmaskiner för spänning av ovanmaterialets båda långsidor efter varandra [-59] 
71c-22/03 Pinnmaskiner för skodon med träsulor, som inte omfattas av 71c-25 eller 71c-26 [-59] 
71c-23 Pinnmaskiner med lästbärare och både lodrätt och vågrätt rörlig pinnsax, som inte 

omfattas av 71c-25 [-59] 
71c-24/01 Pinnmaskiner med pinnklämmor, klämbackar, överskjutare, spännremmar e.d., t.ex. 

för formning av tåpartiet eller hälpartiet av skodonet på lästen, som inte omfattas av 
71c-26 [-59] 

71c-24/10 Pinnmaskiner för tåparti eller hälparti med stiftanordning [-59] 
71c-25 Pinnmaskiner med pinntänger och pinnsaxar [-59] 
71c-26 Pinnmaskiner med pinntänger och överskjutare [-59] 
71c-27 Överskjutare, sultryckare, läststöd eller tänger för pinnmaskiner eller 

översträckningsmaskiner [-59] 
71c-28 Lästbärare eller skodonsstyrningar vid pinnmaskiner eller översträckningsmaskiner för 

skodon [-59] 
71c-29 Detaljer vid pinnmaskiner som inte omfattas av 71c-27, 71c-28 eller 71c-44, t.ex. 

anordningar för slitsning eller inskärningar i ovanmaterialet [-59] 

Maskiner för framställning av rand, sula eller klack, eller för bearbetning 
av dessa före fästningen i skodonet; Maskiner för efterarbeten efter 
pinning eller fastsyning [-59] 

71c-30/01 Anordningar för påförande av klister e.d. på skodonsdelar (54d-6) [-59] 
71c-30/02 Anordningar för hopklistring av bindsula och ovanmaterial; Anordningar för fastklistring 

av sulan [-59] 
71c-30/03 Anordningar för fastklistring av klacken eller för påförande av klister på 

klackfronten [-59] 
71c-30/04 Maskiner för utfyllning av skobottnen (utfyllningsmaterial 71a-20/01 – 71a-20/03) [-59] 
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71c-31/01 Maskiner för beskärning av vid skobotten fastgjorda sulor eller klackar (stansning av 

sulor eller klacklappar 28b-11) [-59] 
71c-31/02 Maskiner för utskärning av klacksätet av vid skobottnen fastgjorda sulor (71c-13) [-59] 
71c-31/03 Maskiner för beskärning av på klackfronten fastklistrat sulläder [-59] 
71c-31/10 Maskiner för tillverkning av sulor av flätade remsor eller band [-59] 
71c-31/11 Maskiner för tillverkning av fyllnadsstycken i hålfoten [-59] 
71c-32/01 Maskiner för utstansning och samtidig sammansättning av klacklappar till klackar 

(28b-11) [-59] 
71c-32/02 Anordningar för bestämning av klackens form; Anordningar för förvaring av 

klackar [-59] 
71c-32/03 Anordningar för borttagning av en klacklapp från en stapel av klacklappar [-59] 
71c-33/01 Med formar arbetande sulpressar för lösa eller vid skodonets botten fästa sulor; 

Maskiner för påläggning av sulor (71c-39) [-59] 
71c-33/06 Maskiner för uppruggning av lösa sulor [-59] 
71c-33/07 Maskiner för tillverkning av hålfotsinlägg [-59] 
71c-33/08 Maskiner för inläggning av fjädrar i gelänken [-59] 
71c-34/01 Maskiner för framställning av bindsuleläppar på skosulor; Maskiner för andra 

förberedelsearbeten på sulor för deras fästning vid skodonet [-59] 
71c-34/05 Maskiner för att göra sulor böjliga (för läder i allmänhet 28b-13); Förstärkning av 

bindsulor; Försvagning genom inskärningar; Förstickning av stygnhål (valsning av 
läder 28b-12) [-59] 

71c-35/01 Maskiner för påföring av randen eller för påsättning av kransen [-59] 
71c-35/02 Maskiner för utförande av inskärningar i ytterkanten av den vid ovanlädret fästa 

randen [-59] 
71c-35/04 Maskiner för hamring av ovanläder [-59] 
71c-35/05 Maskiner för uppvikning och hamring av randen [-59] 
71c-35/10 Maskiner för renskärning av bindsömmen [-59] 
71c-35/11 Maskiner för glättning av bindsömmen [-59] 
71c-35/15 Maskiner för utförande av andra efterarbeten [-59] 
71c-35/16 Maskiner för fästning av randens ändar; Maskiner för häftning av randen [-59] 
71c-35/17 Maskiner för avskavning av nåtlingens pinningstillägg vid Mac Kay-arbete [-59] 
71c-35/20 Maskiner för utdragning av pinnstiften [-59] 

Maskiner för fästning av rand, krans eller sula vid skodon (symaskiner 
52a-13 – 52a-15) [-59] 

71c-36/01 Maskiner för fästning av rand, krans eller sula som inte omfattas av 71c-37 – 71c-42 
(71a-18/01 – 71a-18/04; genom syning 52a-13, 52a-14) [-59] 

71c-36/02 Anordningar för påvulkanisering av sulor eller klackar på skodon av läder eller andra 
material (tillverkning av gummiskodon 39a-10/17) [-59] 

71c-37 Maskiner för fästning av sulor eller klackar med hjälp av gängade stift eller 
skruvar [-59] 

71c-38/01 Maskiner för indrivning av med skalle försedda fäststift [-59] 
71c-38/02 Maskiner för indrivning av färdiga krampor e.d. [-59] 
71c-38/04 Tänger för häftning med hjälp av krampor [-59] 
71c-38/05 Faststiftning av ovanmaterialet vid träskor med hjälp av stift eller krampor 

(71c-22/03) [-59] 
71c-39/01 Stiftningsmaskiner med anordningar för avskiljning av stift från en fortlöpande tråd, 

bleckstrimla eller tandad strimla [-59] 
71c-39/05 Stiftningsmaskiner med anordningar för framställning av krampor [-59] 
71c-40 Stiftningsmaskiner för färdiga trästift (71c-46) [-59] 
71c-41 Stiftningsmaskiner med anordningar för avskiljning av stift från strimlor av trä (71c-45; 

71c-46) [-59] 
71c-42 Stiftningsmaskiner för stift av andra material [-59] 
71c-43 Detaljer vid stiftningsanordningar, t.ex. tillförsel av stift [-59] 
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71c-44 Stiftningsanordningar vid pinningsmaskiner eller översträckningsmaskiner [-59] 
71c-45 Andra detaljer vid stiftningsmaskiner, t.ex. drivning av hornet eller dess 

stiftavskärningsmekanism [-59] 
71c-46 Handstiftningsanordningar som inte omfattas av 71c-20/01 – 71c-20/02 

(stiftningsanordningar i allmänhet 87a-18) [-59] 

Vändningsmaskiner för skodon; Maskiner för fästning av klacken på 
skodonet [-59] 

71c-47 Maskiner eller anordningar för tillverkning av vända skodon som inte omfattas av 
71c-17/01 – 71c-17/08, t.ex. vändningsmaskiner [-59] 

71c-48/01 Klackpressmaskiner; Spikningsmaskiner [-59] 
71c-48/05 Maskiner för sammanstiftning av klackens skivdelar (utstansning eller 

sammanställning 71c-32/01 – 71c-32/03) [-59] 
71c-48/10 Maskiner för påspikning av klackens slitlapp [-59] 
71c-49 Klackpressar utan stiftningsanordning; Maskiner för pressning av enskilda klackdelar; 

Maskiner för förstickning av stifthål i klackar [-59] 

Maskiner för efterbearbetning av ovanläder, sulor eller klackar på sulade 
skodon [-59] 

71c-50 Snittfräsar; Klackfräsar; Maskiner för beskärning av klackens framsida (fräsmaskiner 
för träklackar 38k-5, kopieringsmaskiner för träklackar 75a-15) [-59] 

71c-51 Sulformningsmaskiner med glättningsrullar [-59] 
71c-52 Anordningar för uppstickning av sulkanten [-59] 
71c-53 Maskiner för ränderering av sulkanten [-59] 
71c-54/01 Maskiner för insättning av skodonsblock (71c-2/11) [-59] 
71c-54/02 Maskiner för tillslutning av sömskåran, nedläggning av ritsar, utsmyckning av 

slitsulans yta, färgning eller kemisk behandling av skobottnen (71c-57/01 – 
71c-57/07) [-59] 

71c-54/03 Maskiner för putsning; Maskiner eller verktyg för skrapning (rengöring av begagnade 
skodon 34c-19, 34c-20, 34c-24); Dammsugning vid putsningsmaskiner för skodon 
(34c-5/05) [-59] 

71c-54/04 Anordningar för torkning (34c-22) eller fuktning; Stämplingsmaskiner (brännmärkning 
75a-1) [-59] 

71c-55 Maskiner för faststiftning av klackskydd eller sulskydd (detaljer 71c-13, 71c-45); 
fastspikning av klackjärn [-59] 

71c-56/01 Glättningsverktyg (allmänt 67c-2) [-59] 
71c-56/02 Anordningar för upphettning av glättningsverktyg eller brännverktyg för skomakeri [-59] 
71c-57/01 Maskiner för glättning av sulor eller klackar [-59] 
71c-57/05 Maskiner för glättning av sulkanten, t.ex. med anordningar för uppstickning av 

sulkanten [-59] 
71c-57/06 Glättning av skodonets slitsula [-59] 
71c-57/07 Anordningar för vaxning (rengöring av skodon 34c-24) [-59] 

Maskiner för framställning av tillbehör för skodon [-59] 
71c-58 Maskiner för tillverkning av skostroppar [-59] 
71c-59 Maskiner för framställning av snörband (läderremmar 28b-20; flätverk i allmänhet 

25b-21), t.ex. för förstyvning av bandändarna med celluloid (med hjälp av 
metallskoningar 7c-46, med hjälp av metalltråd 7d-13) [-59] 

Maskiner för fästning av hålskoningar, knappar, snörhakar eller 
gummityg i skodon [-59] 

71c-60/01 Maskiner eller verktyg för hålstansning och isättning av maljor (3c-11/01) [-59] 
71c-60/02 Isättning av blindhålskoningar eller osynliga hålskoningar [-59] 
71c-60/03 Maskiner för samtidig isättning av två hålskoningar i vart och ett av två över varandra 

liggande materialskikt [-59] 
71c-61/01 Anordningar för fästande av ögleknappar i allmänhet (3c-11/01) [-59] 
71c-61/10 Anordningar för bortsprättning av knappar från skodon [-59] 
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71c-62 Maskiner eller verktyg för fästning av snörhakar på skodon (3c-11/01) [-59] 
71c-63 Maskiner för isättning av gummityg i skodon [-59] 

Anordningar för tillverkning av skodon som inte omfattas av 71c-1 – 
71c-63 [-59] 

71c-64/01 Maskiner med automatisk matning av skodon vid pinnmaskiner e.d. [-59] 
71c-64/02 Maskiner för tillverkning av skodon med utåt riktad ovanläderkant [-59] 
71c-64/03 Maskiner för sortering av klackdelar efter deras tjocklek; Maskiner för frånskiljande av 

snedgångna klackar [-59] 

71c (IPC: A43D) Maskiner, verktyg, anordningar eller förfaranden för 
tillverkning av skodon [59-] 

71c-1/00 Anordningar för mätning av fötter, läster eller delar av skodon [59-] 
71c-1/02 .  Anordningar för mätning av foten (mätanordningar för delar av människokroppen 

30a-4/06) [59-] 
71c-1/04 .  Anordningar för mätning av läster [59-] 
71c-1/06 .  Anordningar för mätning av skodons innermått, klackhöjd eller klackställning [59-] 
71c-1/08 .  Anordningar för mätning av delar till skodon [59-] 

71c-3/00 Läster; Skoblock; Anordningar för sträckning eller spänning [59-] 
71c-3/02 .  Läster för tillverkning eller reparation av skodon (framställning av skoläster av trä 

75a-14, 38k-5) [59-] 
71c-3/04 .  Pneumatiska läster; Elastiska läster [59-] 
71c-3/06 .  Killås för läster [59-] 
71c-3/08 .  Anordningar för sträckning av bestämd del på skodonet [59-] 
71c-3/10 .  Anordningar för urlästning [59-] 
71c-3/12 .  Anordningar för isättning eller återisättning av läster [59-] 
71c-3/14 .  Sträckläster; Utvidgningsläster; Skoblock; Utfyllnadsläster; Anordningar för 

bibehållande av skodonets form (torkning av skodon 34c-22/01, 34c-23/20) [59-] 

71c-5/00 Verktyg eller redskap för skomakare som inte omfattas av 71c-15/00, 
71c-19/00, 71c-73/00, 71c-95/16, 71c-95/18, 71c-105/00 eller 
71c-117/00 [59-] 

71c-5/02 .  Stativ eller arbetsbänkar för tillverkning av skodon (för rengöring av skodon 
34c-21/01, 34c-21/02, 34c-23/16) [59-] 

71c-5/04 .  Knivar (allmänt 69) [59-] 
71c-5/06 .  Verktyg för avskärning av stift eller pliggar på skodonets insida [59-] 
71c-5/08 .  Sylar eller stickverktyg för skomakare (framställning 7e-2) [59-] 
71c-5/10 .  Raspar för skopligg [59-] 
71c-5/12 .  Hand nailing apparatus for shoemaking (71c-19/02 takes precedence; nailing 

apparatus in general 87a-18) [71-] 
71c-5/14 .  .  Hand pincers for stapling [71-] 

Maskiner för bearbetning av ovanläder eller kappor [59-] 
71c-7/00 Maskiner för utskärning eller stansning av delar till skodon (för läder 

allmänt 28b-11) [59-] 
71c-7/02 .  av kappor; Stansar eller pressar för kappor [59-] 
71c-7/04 .  för utskärning av ovanläder eller andra delar [59-] 
71c-7/06 .  för mönstring av delar genom stansning eller pressning [59-] 
71c-7/08 .  Schabloner för tillskärning av ovanläder [59-] 
71c-7/10 .  Schabloner för uppritning av tillskärningar för ovanläder (för textilier 3d) [59-] 
71c-7/12 .  Stansformar för ovanläderdelar (för textilier 3d-5, 3d-7/08) [59-] 
71c-7/14 .  Skärflingsmaskiner för framställning av skodon; Maskiner för spaltning av sulans 

häldel eller tillskärning av klacksätet på vid skodon fästa sulor (vid skodon fästa 
sulor 71c-27/02) [59-] 

71c-7/16 .  Pressmaskiner för bearbetning av ovanläderdelar eller läderdamasker (pressning av 
läder allmänt 28b-4) [59-] 

71c-7/18 .  Pressar för bildande av veck (veckning av ovanlädret 71c-7/22) [59-] 
71c-7/20 .  Maskiner för märkning av skodonsdelar, t.ex. sömmar, knapphål eller snörhål i 

ovanläder (märkning eller stämpling av färdiga skor 71c-95/14) [59-] 
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71c-7/22 .  Maskiner för veckning, vikning eller hamring av ovanlädrets hörn eller rand [59-] 
71c-7/24 .  Maskiner för bränning, krympning, färgning eller annan behandling av ovanlädrets 

kanter eller ränder [59-] 

Maskiner för översträckning eller pinning av ovanlädret på lästen [59-] 
71c-9/00 Anordningar för inbindning av ovanlädret på lästen (inbindning av tåpartiet 

71c-15/00) [59-] 
71c-11/00 Maskiner för förbehandling eller sammanställning av ovanläderdelar, 

bakkappor eller bindsulor på lästen, som förberedelse till översträckning 
eller pinning; Anbringande eller avlägsnande av skyddshöljen [59-] 

71c-11/02 .  för anbringande av förstärkningar eller prydnadsremsor på ovanläder [59-] 
71c-11/04 .  för pressning av sömmar eller plantryckning av skodonsdelar (vid skodon på läst 

71c-55/00) [59-] 
71c-11/06 .  för provisorisk knäppning av skodonsdelar [59-] 
71c-11/08 .  för provisorisk snörning av skodonsdelar eller avskärning av snörningarna efter 

översträckning eller pinning [59-] 
71c-11/10 .  Anordningar för att hålla fast hopsnörda delar vid lästen under pinningsarbetet [59-] 
71c-11/12 .  för formning av tå- eller hälpartiet på skodon med eller utan uppvärmning [59-] 
71c-11/14 .  för behandling av skodonsdelar, t.ex. kappor, med ånga eller vätska (för skodon 

med påsatta sulor 71c-95/12) [59-] 

71c-13/00 Maskiner för översträckning av på läst löst anordnade eller vid tåpartier 
med hjälp av stift provisoriskt pinnat ovanläder [59-] 

71c-13/02 .  Anordningar för fästande av kappsätet vid översträckningsmaskiner [59-] 

71c-15/00 Översträckningsmaskiner eller pinningsmaskiner för inbindning av 
tåpartiet med snören, band eller tråd; Maskiner för pinning med 
klammer; Pinningsmaskiner med syningsanordningar, t.ex. för 
plattformsulor (specialmaskiner för läder eller skor 52a-13 – 52a-15) [59-] 

71c-17/00 Översträckningsmaskiner eller pinnmaskiner med vippbara läster [59-] 
71c-19/00 Handpinning; Pinntänger (handtänger för klammer 71c-73/02) [59-] 
71c-19/02 .  Häftanordningar eller spikanordningar för användning i förbindelse med 

pinntänger [59-] 

71c-21/00 Översträckningsmaskiner [59-] 
71c-21/02 .  med endast en översträckningstång [59-] 
71c-21/04 .  för sträckning av skodonets motstående sidor till anpassning efter varandra [59-] 
71c-21/06 .  för träsulor (71c-21/16, 71c-21/18 ges företräde) [59-] 
71c-21/08 .  med läststöd och pinnsaxar som är rörliga både vågrätt och lodrätt (71c-21/16 ges 

företräde) [59-] 
71c-21/10 .  Bäddpinnmaskiner [59-] 
71c-21/12 .  med pinnklämmor, klämbackar, överskjutare, spännremmar e.d. för formning på läst 

av tåpartiet eller hälpartiet [59-] 
71c-21/14 .  för tåpartier eller hälpartier med spikanordningar [59-] 
71c-21/16 .  med pinntänger eller pinnsaxar [59-] 
71c-21/18 .  med pinntänger och överskjutare, t.ex. för formning av hålfotsdelar [59-] 

71c-23/00 Detaljer till översträckningsmaskiner eller pinnmaskiner [59-] 
71c-23/02 .  Överskjutare; Sultryckare; Läststöd; Tänger [59-] 
71c-23/04 .  Lästbärare; Skodonsstyrningar [59-] 
71c-23/06 .  Anordningar för avskärning av överskjutande material på ovanläder eller foder [59-] 

Maskiner för framställning eller fästande av sulor, klackar eller ränder, eller för 
förberedelse för deras fästande på skodonet; Maskiner för utförande av andra 
efterarbeten efter pinningen; Maskiner för framställning av vända skodon (symaskiner 
52a) [59-] 
71c-25/00 Anordningar för klistring av skodonsdelar [59-] 
71c-25/02 .  för påläggning av bindemedlet (påläggning av bindemedel på papper 54d-6); för 

klisterpinning [59-] 
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71c-25/04 .  .  Anordningar för att förhöja bindemedlets verkan eller påskynda denna, t.ex. 

genom uppvärmning [59-] 
71c-25/06 .  för klistring av sula på bindsulan [59-] 
71c-25/08 .  .  Anordningar för att hålla randen nere [59-] 
71c-25/10 .  .  Pressdynor eller andra stöd för klistringspressar [59-] 
71c-25/12 .  för klistring av klackfronten på klackarna eller för klistring av överdrag på 

klackarna [59-] 
71c-25/14 .  för utfyllning av skobotten [59-] 
71c-25/16 .  för framställning av klistrade plattformskor [59-] 

71c-27/00 Maskiner för slutgiltig skärning [59-] 
71c-27/02 .  av vid skobotten fästa sulor eller klackar (stansar eller stansformar för sulor eller 

klackbitar 28b-11) [59-] 
71c-27/04 .  av klackdelen av vid skobotten fästa sulor (lösa sulor 71c-7/14) [59-] 
71c-27/06 .  av klackfronten [59-] 

71c-29/00 Maskiner för framställning av sulor av remsor [59-] 
71c-31/00 Maskiner för framställning av gelänkförstärkningar [59-71] 
71c-31/00 Maskiner för framställning eller isättning av gelänkförstärkningar [71-] 
71c-31/02 .  Maskiner för framställning av gelänkförstärkningar [71-] 
71c-31/04 .  Maskiner för isättning av gelänkförstärkningar [71-] 

71c-33/00 Maskiner för stansning och samtidig sammansättning av klacklappar till 
en klack [59-] 

71c-33/02 .  Tolkar för klacklappar; Anordningar för stapling av klacklappar [59-] 
71c-33/04 .  Stiftmaskiner för sammansättning av klacklappar till en klack [59-] 
71c-33/06 .  Sorteringsmaskiner för klacklappar [59-] 

71c-35/00 Pressar försedda med formar för formning av lösa sulor, skobottnar eller 
vid skobotten fästa sulor (klistring av sulor vid skobotten 71c-25/06) [59-] 

71c-37/00 Maskiner för uppruggning av sulor eller andra skodonsdelar före 
klistringen [59-] 

71c-39/00 Maskiner för framställning av fotstöd eller hålfotsinlägg [59-] 
71c-41/00 Maskiner för isättning av gelänkförstärkningar [59-71] 
71c-43/00 Maskiner för framställning av syläppar eller annan förberedande 

behandling av sulor eller bindsulor före deras fästande [59-] 
71c-43/02 .  för framställning av syläppar genom skärning eller rivning [59-] 
71c-43/04 .  för att göra sulor böjliga, t.ex. genom satsning eller vikning (läderbehandling allmänt 

28b-12, 28b-13) [59-] 
71c-43/06 .  för anbringande av förstärkningar på bindsulor, fästande av prydnadsband eller 

remsor vid sulan e.d. [59-] 

71c-44/00 Maskiner för fästande av ränder eller sulor [71-] 
71c-45/00 Maskiner för fästande av ränder [59-71] 
71c-47/00 Maskiner för slutgiltig skärning av vid ovanlädret fäst rand [59-] 
71c-49/00 Maskiner för hamring av ovanlädrets pinningskant [59-] 
71c-51/00 Maskiner för att öppna eller sluta randen [59-] 
71c-53/00 Maskiner för renskärning av bindsömmen [59-] 
71c-55/00 Maskiner för glättning, pressning eller raspning av bindsömmen på 

skodon på läst [59-] 
71c-57/00 Maskiner för fästande av randändarna [59-] 
71c-59/00 Maskiner för raspning av pinningskanten vid gesydda skodon [59-] 
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71c-61/00 Maskiner för utdragning, avskärning eller uppsökning av stift eller pligg 

(uppsökning av metallstift i textilier 8f-3/50) [59-] 
71c-63/00 Maskiner för utförande av andra efterarbeten [59-] 
71c-65/00 Maskiner för påvulkanisering eller påsvetsning utan bindemedel av sulor 

eller klackar på skodon av läder eller konstläder (framställning av 
gummiskor 39a-10/17, 39a6-5/12, 39a6-7/08); Formar därför [59-] 

71c-65/02 .  Formar [61-] 

71c-67/00 Maskiner för fästning av sulor eller klackar med hjälp av skruvar eller 
gängade stift (skruvmejslar allmänt 87a-19) [59-] 

71c-69/00 Stiftningsmaskiner (spikningsanordningar allmänt 87a-18) [59-] 
71c-69/02 .  för användning av redan färdiga stift [59-] 
71c-69/04 .  med anordningar för avskiljning av stiften från trådar eller remsor av metall eller 

andra material [59-] 
71c-69/06 .  för användning av färdiga krampor [59-] 
71c-69/08 .  med anordningar för framställning av krampor [59-] 
71c-69/10 .  med anordningar för användning av färdig pligg (anordningar för pliggning för hand 

71c-73/00) [59-71] 
71c-69/10 .  med anordningar för användning av färdig pligg [71-] 
71c-69/12 .  med anordningar för avskiljning av pligg ur trästrimlor [59-] 
71c-69/14 .  för pliggning eller häftning med krampor av pinnade ränder på skodon med 

träsulor [59-] 

71c-71/00 Detaljer till stiftmatningsmaskiner; Stiftningsanordningar [59-] 
71c-71/02 .  Drivanordningar för hornet; Med hornet förbundna stiftavskärningsanordningar [59-] 

71c-73/00 Anordningar för stiftning för hand av skodon (i förbindelse med pinntänger 
71c-19/02; stiftanordningar allmänt 87a-18) [59-71] 

71c-73/02 .  Tänger för fästning av krampor [59-71] 

71c-75/00 Stiftningsanordningar vid pinningsmaskiner eller 
översträckningsmaskiner [59-] 

71c-77/00 Andra maskiner för fästande av ränder eller sulor [59-71] 
71c-79/00 Kombinerade klackpressmaskiner och spikningsmaskiner [59-] 
71c-81/00 Maskiner för påspikning av klackens slitlapp [59-] 
71c-83/00 Klackpressar utan spikningsanordning; Maskiner för pressning av 

enskilda klackdelar eller för förstärkning av stifthål (fästande av klackar 
med skruvar 71c-67/00) [59-] 

71c-85/00 Maskiner eller anordningar för framställning av vända skodon [59-] 
Maskiner för efterarbetning av ovanläder, sulor eller klackar vid sulade skodon; 
maskiner för framställning av tillbehör till skodon [59-] 
71c-87/00 Snittfräsar; Klackfräsar; Maskiner för beskärning av klackens framsida 

(fräsmaskiner för träklackar 38k-5; kopiermaskiner 75a-15) [59-] 
71c-89/00 Sulformningsmaskiner med glättningsrullar [59-] 
71c-91/00 Anordningar eller maskiner för uppstickning [59-] 
71c-93/00 Ränderingsmaskiner [59-] 
71c-95/00 Maskiner eller anordningar för efterbearbetning av skodon [59-] 
71c-95/02 .  för behandling eller glättning av ovanläder, avlägsnande av ojämnheter, rynkor e.d., 

isättning av skoblock [59-] 
71c-95/04 .  för ritsnedläggning [59-] 
71c-95/06 .  för färgning eller kemisk behandling; för utsirning av slitsulans yta (polering 

71c-95/20) [59-] 
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71c-95/08 .  för putsning eller skrapning, med eller utan dammavskiljning (rengöring av 

begagnade skodon 34c-19, 34c-20, 34c-24, 34c-23/00; dammsugare 34c-5/20 – 
34c-5/80, 34c-5/00) [59-] 

71c-95/10 .  för torkning eller uppvärmning av skodon [59-] 
71c-95/12 .  för uppångning eller fuktning av skodon (delar till skor 71c-11/14) [59-] 
71c-95/14 .  för märkning, stämpling eller prägling (delar till skor 71c-7/20) [59-] 
71c-95/16 .  Verktyg för polering vid framställning av skodon (allmänt 67c-2) [59-] 
71c-95/18 .  .  Anordningar för uppvärmning av glättningsverktyg eller polerverktyg för 

skomakeri [59-] 
71c-95/20 .  för polering av sulor eller klackar [59-] 
71c-95/22 .  för polering av sulränder, med eller utan anordningar för uppstickning av 

sulkanten [59-] 
71c-95/24 .  för glättning av sulan [59-] 
71c-95/26 .  för påförande av vax [59-] 
71c-95/28 .  för anbringande av sulskydd eller klackskydd [59-] 

71c-97/00 Maskiner för framställning av pådragningsöglor [59-] 
71c-99/00 Maskiner för framställning av skosnören eller skoband (av läder 28b-20; 

flätverk allmänt 25b-21); Anbringande av fibrösa ämnen eller celluloid på 
deras ändar (framställning av förstyvningar av metallplåt 7e-46; av tråd 
7d-13) [59-] 

Maskiner för att anbringa eller avlägsna maljor, knappar, snörhakar eller 
gummiisättningar på skodon [59-71] 
71c-100/00 Isättning eller borttagning av maljor, knappar, snörhakar eller 

gummiresårer på skodon [71-] 
71c-100/02 .  Maskiner eller verktyg för stansning av hål och för isättning av maljor (för kläder 

allmänt 3c 11/01, 3d 37/02) [71-] 
71c-100/04 .  .  isättning av osynliga maljor [71-] 
71c-100/06 .  .  isättning av två maljor samtidigt [71-] 
71c-100/08 .  Fästning av knappar på skodon (på kläder 3c 11/01, 3d 37/00) [71-] 
71c-100/10 .  Maskiner eller verktyg för fästning av snörhakar på skodon [71-] 
71c-100/12 .  Maskiner för insättning av gummiresår i skodon [71-] 
71c-100/14 .  Anordningar för att avlägsna knappar, snörhakar e.d. från skodon [71-] 

71c-101/00 Maskiner eller verktyg för stansning av hål och för isättning av maljor (för 
kläder allmänt 3c-11/01, 3d-37/02) [59-71] 

71c-101/02 .  för isättning av osynliga maljor [59-71] 
71c-101/04 .  för isättning av två maljor samtidigt [59-71] 

71c-103/00 Anbringande av knappar på skodon (på kläder 3c-11/01, 3d-37/00) [59-71] 
71c-105/00 Maskiner eller verktyg för fästning av snörhakar på skodon [59-71] 
71c-107/00 Maskiner för insättning av gummiresår i skodon [59-71] 
71c-109/00 Anordningar för att avlägsna knappar, snörhakar e.d. från skodon [59-71] 
Andra anordningar för tillverkning av skodon [59-] 
71c-111/00 Maskiner med automatisk styrning av skodonen [59-] 
71c-113/00 Maskiner för framställning av skodon med utåtriktad rand på ovanlädret 

eller av mockasiner [59-] 
71c-115/00 Maskiner för att lösgöra klacklappar eller sulor; Maskiner för att avlägsna 

nåtling före reparationer [59-] 
71c-117/00 Ställ för förvaring eller transport av skodon eller skodonsdelar; Andra 

transportanordningar (transport allmänt 81e) [59-] 
71c-119/00 Anordningar för drivning eller styrning av skomaskiner; Maskinstommar 

(maskinstommar eller fundament allmänt 47a-16/01) [59-] 
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