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79 Tobak; Cigarrer; Cigarretter 
 

79a Råtobak; Röktobak, tuggtobak eller snus, mekanisk del 
79b Cigarrer eller cigarretter, mekanisk del; Framställning av 

cigarretthylsor eller cigarrettmunstycken 
79c Tobak, cigarrer eller cigarretter, kemisk del 
 

79a Råtobak; Röktobak, tuggtobak eller snus, mekanisk del 
79a-1 Packning eller pressning av tobak 

Bearbetning av råtobak, t.ex. pneumatisk (pneumatisk transport 81e-60 – 
81e-77) 

79a-2/01 Uppradning av tobaksblad 
79a-2/03 Redskap för upphängning av tobaksblad 
79a-2/05 Skiljande av sammanhängande tobaksblad; Uppluckring av skuren tobak 
79a-2/10 Blandning av tobak [52-] 
79a-2/12 Sållning, siktning, dammborttagning eller rening av tobak (1a-20/01 – 1a-29) 
79a-2/15 Rostning eller kylning av tobak (82a) 
79a-2/20 Andra förfaranden för bearbetning av tobak (framställning av tobakspapper av tobak 

eller tobaksavfall 55f-16) 

Stripning av tobak 
79a-3/01 genom bortrivning av nerven 
79a-3/10 genom bortskärande av nerven 
79a-3/20 genom avrepning av bladdelarna  
79a-3/30 Avlägsnande av utstående nervdelar med hjälp av spånavskiljande verktyg 
79a-3/40 Stripning genom sönderdelning av bladen med följande siktning 
79a-3/45 Hjälpredskap för stripning 
79a-3/50 Maskiner för tillplattning av tobak (8d-20) 

Maskiner för skärning av tobak 
79a-4/01 med upp-och-nedgående eller fram-och-tillbakasvängande knivar 
79a-4/05 med roterande knivar för skärning på tvären 
79a-4/07 med roterande knivar för skärning på längden 
79a-4/10 Andra anordningar för sönderdelning av tobak 

79a-5 Reglering av tobaks eller tobaksprodukters fuktighet för industriella ändamål (fuktning 
av tobaksvaror för den direkte förbrukaren 44b-30) 

79a-6 Maskiner för spinning av tobak 
79a-7 Tuggtobak eller snus, mekanisk del 

79b Cigarrer eller cigarretter, mekanisk del; Framställning av 
cigarretthylsor eller cigarrettmunstycken 
Anordningar eller maskiner för framställning av cigarrer (speciella slag 
79b-21/01 – 79b-29/10) 

79b-1 Framställning av cigarrvicklar; Frammatning av tobak till cigarrmaskiner 
79b-2/01 Vickelpressformar 
79b-2/05 Vickelpressformar anordnade på roterande transportörer 
79b-3 Anordningar för buntning eller pressning av cigarrer 
79b-4 Anordningar för utskärning av täckblad för cigarrer 
79b-5/01 Anordningar för lindande av täckblad på cigarrvicklar eller för formning av 

cigarrspetsen (79b-6 – 79b-8) 
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79b-5/05 Anordningar för trimning av cigarrspetsar 
79b-5/10 Anordningar för transport av täckblad 
79b-5/20 Anordningar för påföring av klister 
79b-6 Cigarrmaskiner med vickelduk eller vickelbord (79b-11) 
79b-7 Cigarrmaskiner med vickelvalsar 
79b-8 Cigarrmaskiner med griporgan 
79b-9 Anordningar för framställning av cigarrer, t.ex. delar till cigarrmaskiner, som inte 

omfattas av 79b-1 – 79b-8 (79b-21/01 – 79b-29/10) 

Cigarrettmaskiner e.d. 
Maskiner för stoppning av cigarretter 

79b-10/01 med rörlig sträng 
79b-10/10 med presskammare 
79b-11 Cigarrettmaskiner med vickelanordningar (79b-6 – 79b-8) 

Strängcigarrettmaskiner 
79b-12/01 Anordningar för start eller urkoppling 
79b-12/10 Formning av strängen 
79b-12/50 Bandrullar; Bobinhållare; Andra tillbehör 
79b-13/01 Anordningar för avläggning eller sortering vid strängcigarrettmaskiner 
79b-13/10 Anordningar för räkning eller kontroll vid strängcigarettmaskiner (42p-5/01) 

Anordningar för behandling av den formade strängen vid 
strängcigarrettmaskiner 

79b-14/01 Vikning av pappersfogen 
79b-14/10 Klistring av pappersfogen 
79b-14/20 Torkning av pappersfogen 

79b-15/01 Säkerhetsanordningar vid strängcigarrettmaskiner, t.ex. mot skador på banden 
79b-15/10 Borttagning av hylsorna på felaktiga cigarretter 
79b-16 Frammatning av tobak till cigarrettmaskiner 
79b-17 Stoppning av cigarretter för hand 
79b-18 Rullning e.d. av cigarretter för hand 
79b-19/01 Anordningar för avskärning av cigarrvicklar, cigarrer eller cigarretter från en 

tobakssträng (79b-1; 79b-10/01 – 79b-12/50 ) 
79b-19/50 Anordningar för slipning av knivarna vid anordningar för avskärning av cigarrvicklar, 

cigarrer eller cigarretter från en tobakssträng (67a) 
79b-20 Anordningar för beskärning eller delning av cigarrer eller cigarretter 

Speciella slags cigarrer eller cigarretter; Sätt att framställa sådana 
79b-21/01 Cigarrer eller cigarretter med munstycken, t.ex. med filterverkan (lösa munstycken 

44b-16, 44b-19) 
79b-21/10 Anbringande av munstycken eller filter på cigarrer eller cigarretter 
79b-22/01 Framställning på mekanisk väg av munstycksbeläggning eller beläggningsbobiner för 

cigarrer eller cigarretter, t.ex. genom pudring eller sprutning (framställning av 
beläggningsbobiner på kemisk väg 39b-5, 39b-11, 39b-12, 39b-14 – 39b-26; 
beläggning eller bearbetning av kulört papper 55f; bladmetallpapper i folier 55f) 

79b-22/10 Anbringande av munstycksbeläggning på cigarrettpappersbobiner 
79b-23/01 Framställning av cigarretthylsor 
79b-23/50 Omvikning av hylsändarna när hylsan har fyllts med tobak 
79b-24 Framställning av ihåliga munstycken eller andra insatser, t.ex. filter; Införande av 

sådana i hylsorna 
79b-25 Speciella höljen för cigarrer eller cigarretter; Framställning av sådana 
79b-26 Cigarrer eller cigarretter med tändare 
79b-27 Cigarrer eller cigarretter som inte omfattas av 79b-21/01 – 79b-26; Framställning av 

sådana 
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79b-27/50 Röktobakspatroner 
79b-28 Cigarrer eller cigarretter med askstöd, hållare e.d. 
79b-29/01 Märkning, tryckning eller dekorering av cigarrer eller cigarretter 
79b-29/10 Tryckning av cigarrettpappersremsor 
79b-30 Omband, ringar eller prydnadsdelar för cigarrer eller cigarretter (maskiner för 

anbringande av omband 81b-1/50) 
79b-31 Mattering eller pudring av cigarrer 

79c Tobak, cigarrer eller cigarretter, kemisk del 
79c-1 Kemisk behandling av tobak eller tobaksprodukter 
79c-2 Kemisk behandling av tobaksrök (rökdon 44b-5, 44b-31) 
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