
Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı4 

 B 27    TAHTA YA DA BENZER MADDEYİ İŞLEME YA DA KORUMA; 

GENEL OLARAK ÇİVİLEME YA DA İKİ UÇLU ÇİVİ ÇAKMA 

MAKİNELERİ 

B 27 B     TESTERELER; BUNLAR İÇİN AKSESUARLAR YA DA 

BUNLARIN BİLEŞENLERİ 

(Budamak için özel olarak uyarlanmıĢ testereler A 01 G 3/08; ağaçları kesip 

indirmek için özel olarak uyarlanmıĢ testere ile kesme aparatı A 01 G 23/091; özel 

bir tip tahta testeresine sınırlanmamıĢ özellikler B 23 D ) örneğin testere bıçak 

ağızları takma B 23 D 51/00; genel olarak makine alet çerçeveleri, sütunları ya da 

benzer elemanları B 23 Q 1/01) [5] 

Alt Sınıf İndeksi 

AKTĠF ELEMANLA KARAKTERĠZE EDĠLEN TESTERELER 

                KarĢıt hareket eden (alternatif hareket eden)          3/00, 11/00, 19/00 

                Dairesel                                                                           5/00,  7/00,   9/00 

                Bant ya da Ģerit                                                                       13/00, 15/00 

                Zincir                                                                                                   17/00 

                Diğer türler                                                                                         23/00 

TAġINABĠLĠR YA DA EL TESTERELERĠ                                                          

9/00, 21/00 

AKTĠF ELEMANLAR                                                                           23/00, 33/00 

AKSESUARLAR                                                                   25/00'dan 31/00'a 

AĞAÇ KÜTÜKLERĠNĠ YA DA GÖVDELERĠNĠ 

TESTERE ĠLE KESME, BUNLAR ĠÇĠN ÖZEL 

OLARAK UYARLANMIġ TESTERELER            1/00, 3/00, 7/00, 15/00 

  



1/00                        Mutlaka testere ile kesmeyi ağaç gövdelerini ya da kütükleri 

bölmek için                                        yöntemler(kullanılan makinelerin özellikleri, 

bakınız makineler için ilgili gruplar ) 

  

3/00                        Birlikte işletilen testere frezeleri; Ağaç gövdelerinin 

uzunlamasına testereyle                   kesilmesi için özel olarak tasarlanmış 

hareket eden testere bıçak ağızları olan                            testere makineleri 

3/02.                    Dik olarak karĢıt hareket eden (altennatif hareket eden) testere 

çerçevesi ile 

3/04. .      Birçok bıçak ağızlı testere çerçevesi ile 

3/06. .      Kenar bıçak ağzı testere çerçevesi ile birleĢtirilmiĢ 

3/08 . . .  Bir çok bıçak ağızlı testere çerçevesi ile birleĢtirilmiĢ 

3/10. .      Bunlar için testere çerçeveleri ya da kılavuzlar 

3/12. .      Testere bıçak ağzının karĢıt hareketini üretmek için mekanizmalar; 

TitreĢimi                                       bastırmak için düzenlemeler; karĢı dengelemek ( 

3/26 öncelik taĢır ) 

3/14. .      Besleme silindirlerini kaldırmak ya da indirmek için düzenlemeler 

3/16. .      Besleme silindirleri için sürme mekanizmaları 

3/18. .      Kontrol etme donanımı, örneğin sürücüyü kontrol etmek için 

3/20.                       Makine ile iĢleme sırasında kerestenin testereyle kesilen 

parçasına kılavuzluk etmek                          için donanım, örneğin büküme ait 

gerilime bağlı hataları önleme 

3/22.                       Yatay olarak karĢıt hareket testere çerçevesi ile 

3/24. .      Testere çerçevesini kaldırmak ve indirmek için düzenlemeler 

3/26. .      Testere çerçevesinin karĢıt hareketini üretmek için mekanizmalar; 

TitreĢimleri                                    bastırmak için düzenlemeler; KarĢı dengelemek 

için düzenlemeler 

3/28.                       BileĢenler 

3/30. .      Bıçak ağzı eklentileri, örneğin testere tokaları; germe araçalrı 



3/32. . .   Germe araçları vida telli ya da kamalı arazlarla donatılmıĢ olarak 

3/34. . .   Germe araçları sıvı basıncı  ile çalıĢtırılarak 

3/36. .      Testere bıçak ağızlarının karĢılıklı mesafesini ayarlamak için araçlar 

3/38. . .   Aralama barları; Aralama tabakları 

3/40. .      Testerenin Çıkıntısını ayarlamak için araçlar 
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Dairesel Testereler 

  

5/00                        Dairesel testere bıçak ağızları ile çalışan testere 
makineleri (ağaç gövdelerinin                  uzunlamasına testere ile kesilmesi için 

7/00 ); Bunların bileĢenleri ya da donanımı 

5/02.                       Sadece özel bir amaç ile karakterize edilmiĢ 

5/04. .      Kenar düzeltmek için 

5/06. .      Belirlenen büyüklükte bölümlere tabaklar bölmek için, örneğin paneller 

5/065. . .                 Beslenebilen testere bıçak ağızları ile, örneğin bir taĢıyıcı 

üzerinde düzenlenmiĢ [6] 

5/07. . . .     Tabak (plaka) sonuçta dik bir düzlem üzerinde konumlanarak (5/075 

öncelik taĢır) [6] 

5/075. . . .               Birçok testere bıçak ağzına sahip olarak karakterize edilmiĢ, 

örneğin dik eksenler                               çevresinde dönen [6] 

5/08. .      ÇalıĢma parçasının bir yüzeyine paralel dayanan testere bıçak ağzı ile 

kesmek için 

5/10.                       Tekerlekli dairesel testereler; Traktörler ya da diğer araçlara 

takılmak tasarlanmıĢ                               dairesel testereler 

5/12.                       Silindir testereler 



5/14.                       Kasnakla sürülen dairesel testereler 

5/16.                       Testere tezgahları ( 15/06 öncelik taĢır ) 

5/18. .      Beslenebilir dairesel tstere bıçak ağzı ile, örneğin bir taĢıyıcı üzerinde 

düzenlenmiĢ 

5/20. . .   Kesimin derinliği ya da açısına göre ayarlanabilir olan testere bıçak ağzı, 

Radyal                  testereler, yani harekli taĢıyıcıya kılavuzluk etmek için merkezi 

radyal bir kolu olan                   testere makineleri 

5/22. .      Beslemek dairesel testere bıçak ağzı ile 

5/24. . .   Testere bıçak ağzı kesiğin derinliği ya da açısına göre ayarlabilir olarak 

5/26. . .   Tabla kesimin derinlik ya da açısına göre ayarlanabilir olarak 

5/29.                       Detaylar; BileĢen parçalar; Aksesuarlar [2] 

5/30. .      Testere bıçak ağızları ya da testere milleri bindirmek ya da bağlamak için 

5/32. . .   Dairesel testere bıçak ağızlarını testere miline bağlamak için araçlar 

5/34. . .   Birçok dairesel testere bıçak ağızlarını tek bir testere miline bağlamak için 

araçlar;                               KarĢılıklı mesafeyi ayarlamak için donanım 

5/36. . .   Dairesel bıçak ağzını mil etrafında döndürmek ya da eğmek için bindirme 

5/38. .      Dairesel testere bıçak agzı ya da testere milini durdurmak için araçlar, 

dairesel                                    testere bıçak ağzının titreĢimlerini bastırmak için 

araçlar, örneğin susturma 

  

7/00                        Ağaç gövdelerinin uzunlamasına kesilmesi için özel olarak 

tasarlanmış,                                           dairesel testere bıçak ağızları ile çalışan 

testere makinaları 

7/02.                       Esas olarak dik açılarda monte edilmiĢ  dairesel testereler 

kullanarak, örneğin dik                               olarak ve yatay olarak 

7/04.                       Tek bir mil üzerine monte edilmiĢ birçok dairesel testere 

kullanarak, karĢılıklı                                    mesafeleri ayarlamak için düzenlemeler 

  



9/00                        El ile işletim için taşınabilir güç ile kumanda edilen dairesel 

testereler (detaylar                                ya da bileĢenler, örneğin tutacaklar, 

kaplamalar, yapılan iĢlem ile özellikle ilgili                                            olmayan 

taĢınabilir güç ile kumanda edilen aletlerin B 25 F 5/00) [4] 

9/02.                       Kesme derinliğini ya da eğme miktarını ayarlamak için 

düzenlemeler 

9/04.                       Kılavuzluk etme donanımı, örneğin panelleri kesmek için 

  

11/00                      Güç ile kumanda edilen çapraz kesilmiş karşıt hareket eden 

testereler, bunlar                 için takımlar 

11/02.      Testere bıçak ağzına kılavuzluk etmek için  düzenlemeler 

11/04. .   ÇalıĢmaya takılabilir destekler 

11/06.      Sürücünün bileziğini açmak için serbest bırakılabilir transmisyon 

mekanizmaları                                olarak ya da olmadan, testere bıçak ağzını 

fırlatmak için düzenlemeler 

11/08.      Çerçeveler, sütunlar, ya da yataklar 

11/10.      ÇalıĢmayı sıkıĢtırmak ya da aynı konumda  tutmak için araçlar 

11/12.      Traktörler üzerine monte edilmek ya da traktörler ile sürülmek için 

tasarlanmıĢ                                  testere birleĢimleri 

  

Bant ya da Şerit testere Makinaları 

  

13/00                      Bant ya da şerit testere makinaları (ağaç  gövdelerinin 

uzunlamasına kesilmesi                                için 15/00)  bunların bileşenleri ya da 

donanımı 

13/02.      Çerçeveler, sütunlar 

13/04.      ÇalıĢma tablaları, bant testere bıçak ağızını eğmek için düzenlemeler 

13/06.      Testere kasnakları, bunların yatakları 



13/08.      Bant testere bıçak ağzını germek için düzenlemeler 

13/10.      Bant testere bıçak ağzı için kılavuzluk etme donanımı, örneğin kılavuz 

silindirleri,                              arka kılavuzlar, yan kılavuzlar 

13/12.      Bant testere bıçak ağızları için özel olarak tasarlanmıĢ yağlama araçları 

13/14.      Bant testere bıçak ağızları için özel olarak tasarlanmıĢ frenleme araçları, 

örneğin                  bant testere bıçak ağzının hasarı sonrası hareket eden 

13/16.      Aksesuarlar, örneğin testere bıçak ağzını sogutmak için 

  

15/00                      Ağaç gövdelerini uzunlamasına kesmek için özel olarak 

tasarlanmış bant ya da                              şerit testere makinaları 

15/02.      Yatay olarak kılavuzluk edilen testere bıçak ağzı ile, yani yatay kütük 

bant testeresi 

15/04.      Dik olarak kılavuzluk edilen testere bıçak  ağzı 

15/06.      Aynı anda birçok testere ile kesme iĢlemi yapmak için dairesel testereler 

ile                                        birleĢtirilmiĢ düzenlemede 

15/08.      Birçok bant testere bıçak ağzı ile 

  

17/00                      Zincir testereler, bunlar için donanım 

17/02.      Kılavuz barı ile donatılmıĢ zincir testereler (17/06 öncelik taĢır) 

17/04. .   Silindir yatak kılavuzları 

17/06.      Bir yay üzerine monte edilmiĢ zincir testereler 

17/08.      Sürücüler ya da çarklar, zincir testereyi mil etrafında döndürmek ya da 

eğmek için                             araçlar 

17/10. .   Zincir testereler için özel olarak tasarlanmıĢ transmisyon debriyajları 

17/12.      Zincir testereler için özel olarak tasarlanmıĢ yağlama araçları 

17/14.      Zincir testeresini germek için düzenlemeler 

  



19/00                      Güç sürücüsü olan diğer karşıt hareket eden testereler, kıl 

testereler(detaylar                                ya da bileĢenler, örneğin kaplamalar, 

gövdeler, yapılan iĢlem ile özellikle ilgili                                               olmayan 

taĢınabilir güç ile sürülen (kumanda edilen) aletlerin B 25 F 5/00) [4] 

19/02.      Ġki uçta ya da sadece bir uçta fırlatılmıĢ bir güç ile kumanda edilen bıçak 

ağzı olan                              testereler, örneğin master testereler, tomar testereler 

(19/10 öncelik taĢır) 

19/04. .   Güç sürücüsü ile karakterize edilen, örneğin elektromanyetik sürücüsü ile 

19/06. .   Sabit makinalar 

19/09. .   TaĢınabilir [2] 

19/10.      Kıl testereler 

19/12. .   Güç ile kumanda edilen 

19/14. .   El ile kumanda edilen 

  

21/00                      Güç sürücüsü (kumandası) olmayan el testereleri(19/14 

öncelik taĢır),el                                         testereleri için donanım, örneğin testere 

sehpaları 

21/02.      Kertik ya da çentme testereleri 

21/04.      Çapraz kesilmiĢ testereler, ped testereleri 

21/06.      Testere bıçak ağzını germek için düzenlemeler 

21/08.      El testereleri üzerinde donanımı ayarlama düzenlemeleri, örneğin kesme 

derinliğini                            sınırlamak için 

  

23/00                      Rotatif olmayan dişli aletler ile tahtanın diğer kesimi, 

bunların aletleri(sıcak tel                             ile kesme B 27 M 1/06) 

  

Testerelerin bileşenleri ya da aksesuarları 

  



25/00                      Testere frezeleri ya da bıçkı makinalarında kereste  için 

besleme araçları,                                       Ağaçlar için  besleme araçları (31/00 

öncelik taĢır) [5] 

25/02.      Besleme ve basınç silindirli ile 

25/04.      Besleme zincirleri ya da kemerleri ile 

25/06.      Esnek besleme ya da presleme yedek parçaları, örneğin pedler, yaylar 

25/08.      Herhangi bir bıçkı makinasına takılabilir besleme araçları 

25/10.                     El ile iĢletilen besleme ya da presleme yedek parçaları, örneğin 

iticiler 

  

27/00                      Bıçkı frezeleri  ya  da  bıçkı  makinalarında  kereste için 
kılavuz çitleri ya  da                                 stopları, bunların  ölçme  donanımı( 

tahta  testereleri  için  özel  olarak                                          tasarlanmıĢ güvenlik 

koruyucuları ya da arçları B 27 G 19/00; ölçme araçlarının                 yapısal 

özellikleri G 01 B) 

27/02.      Testere bıçak ağzının düzlemine göre yanal ve paralel olarak 

düzenlenmiĢ 

27/04.      Testere bıçak ağzının düzlemine dik olarak düzenlenmiĢ 

27/06.      Testere bıçak ağzının düzlemine açısal olarak düzenlenmiĢ, örneğin Ģev 

(kenar) için 

27/08.      Ayarlanabilir olarak düzenlenmiĢ, gruplar 27/02'den 27/06'ya kadar 

birine                                          sınıflandırılmamıĢ 

27/10.      Kılavuz çitlerini ya da stoplarını hareket ettirmek ya da ayarlamak için 

araçlar 

  

29/00                      Bıçkı frezeleri ya da bıçkı makinalarında ağaç gövdesi ya da 
kütük için tutma,                               sıkıştırma araçları (tahta bıçkıları  için özel 

olarak tasarlanmıĢ  güvenlik                                                           koruyucuları ya da 

araçları B 27 G 19/00; diğer keresteler için, bakınız makinalar için 

                               ilgili gruplar) hareket eden ağaç gövdesi ya da kütük 

taşıyıcıları 



29/02.      SıkıĢtırma köĢeleri, bunların kavrama donanımı 

29/04.      Testere bıçak ağız(lar)ını geçmeyen kavrama araçları olan ağaç gövdesi 

ya da kütük                            taĢıyıcıları, özellikle takım testereler için, bunların 

kavrama akseusarlarının  &n bsp;                                       düzenlenmesi 

29/06. .   Ġlk olarak kütüğü besleme silindirlerine taĢımak için ya da kütüğün testere 

ile                                     kesilmiĢ parçasını taĢımak için yedek ağaç kütügü ya da 

gövdesi taĢıyıcıları 

29/08.      Testere bıçak ağız(lar)ını geçmek için  tasarlanmıĢ kavrama araçları olan 

agaç                                     gövdesi ya da  kütük taĢıyıcıları, özellikle bant 

testereler için, bunların kavrama                                            akseusarlarının 

düzenlenmesi, bunların döndürme araçları 

29/10. .   Testere ile kesilecek  panonun kalınlığına göre  sıkıĢtırma ya da 

döndürme                                         araçlarını yanal  olarak ayarlamak ya da kontrol 

etmek için birleĢimler 

  

31/00       Bıçkı frezeleri ya da bıçkı makinaları için, özel olarak tasarlanmış 

kütük ya da                              keresteyi taşımak, yüklemek döndürmek, 

ayarlamak ya da boşaltmak için                                          düzenlemeler(29/00 

öncelik taĢır) 

31/02.      Hareket eden taĢıyıcılar için yükleme  donanımı 

31/04.      Döndürme donanımı 

31/06.      Ayarlama donanımı, örneğin optik projeksiyon kullanan 

31/08.      BoĢaltma donanımı 

  

33/00                      Bıçkı frezeleri, bıçkı makinaları ya da testere ile kesme 

araçları için testere ile                                kesme aletleri 

33/02. .   Testere bıçak ağızları  ya da testere diĢlerinin yapısal tasarımı 

33/04. .   Takım testere bıçak ağızları 

33/06. .   Bant testere bıçak ağızları 

33/08. .   Dairesel testere bıçak ağızları 



33/10. .   El testere bıçak ağızları 

33/12. .   Ekli ya da karĢılıklı değiĢebilir biçimde düzenlenmiĢ parçaları ya da diĢli 

bölümleri                            olan testere bıçak ağızları 

33/14.      Testere zincirleri 

33/16.      Testere aletleri (takımları), bükülmüĢ testere  Ģeritleri 

33/18.      DiĢli bir ön çıkıntısı olan testere silindirleri 

33/20.      Atığı parçalamak için araçlar ile birleĢtirilmiĢ kenar düzeltme testere 

bıçak ağızları ya                          da aletleri [2] 

  

B 27 C     PLANYALAMA, BURGULAMA (DELME) FREZELEME, 

TORNA İLE ŞEKİL                                             VERME MAKİNALARI YA 
DA UNIVERSAL TAKIM TEZGAHLARI(genel olarak                            Takım 

Tezgahları B 23;  aĢındırıcı, örneğin kum serpme, araçlar kullanarak tahta 

                               iĢleme B 24;  bu amaçlar için aletler B 27 G) 

  

1/00                        Düz yüzeyler üretmek için makineler, örneğin rotatif 

kesicilerle; Bunların                                       donanımı 

1/02.                       DüzgünleĢtirme, yani sadece bir yani iĢleme 

1/04.                       KalınlaĢtırma makineleri 

1/06.                       DüzgünleĢtirme ve sonra kalınlaĢtırma makineleri 

1/08.                       ÇalıĢmanın aynı anda birçok yanını iĢlemek için makineler 

1/10.                       Güç ile sürülen kesici bloklar  ile donatılmıĢ el rendeleri ( 

detaylar ya da bileĢenler,                            örneğin kaplamalar, gövdeler, yapılan 

iĢlem ile özel olarak ilgili olmayan taĢınabilir                         güç ile sürülen 

aletlerin B 25 F 5/00 ) [4] 

1/12.                       ÇalıĢmayı beslemek için düzenlemeler 

1/14.                       Diğer detaylar ya da aksesuarlar 

  



3/00                        Katkap makineleri ya da matkap araçları; Bunların 

donanımı (B 23 B öncelik                               taĢır) 

3/02.                       Tek bir çalıĢma mili olan sabit delme (matkap) makineleri 

3/04.                       Birçok çalıĢma mili olan sabit matkap makineleri 

3/06.                       Kavela çivi delikleri yapmak için matkap makineleri ya da 

araçları 

3/08.                       Kullanıcı destekli matkap makineleri ya da araçları 

  

5/00                        Özel profiller ya da biçimlenmiş çalışma üretmek için 

tasarlanmış makineler,                  örneğin rotatif kesiciler ile; Bunların 
donanımı ( torna ile Ģekil verme 7/00;                                   kopyalama araçlarının 

özellikleri B 23 Q 35/00; delme; zıvana açma, diller ya da                                yivler 

yapma B 27 F ) 

5/02.                       Tablalı makineler 

5/04. .      ÇalıĢma için kılavuz çitleri 

5/06. .      ÇalıĢmayı sıkıĢtırmak ya da beslemek için düzenlemeleri. 

 


