
Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı6 

B 41 L     OFĠS YA DA DĠĞER TĠCARĠ AMAÇLAR ĠÇĠN DAĞITIM, 

ÇOĞALTMA YA DA BASIM APARATLARI YA DA CĠHAZLARI; 

ADRESLEME MAKĠNALARI YA DA BENZERĠ SERĠ BASKI 

MAKĠNALARI(endüstriyel amaçlar için baskı presleri ya da makinaları B 41 F; 

pullar, damgalama ya da numaralandırma cihazları B 41 K) 

Notlar 

(1)           B 41 F sınıfının kapsadığı basınca duyarlı katmanlar ya da aracılar yolu 

ile dağıtımın, ofis ya da diğer ticari amaçlar için çoğaltma ya da basım makinaları 

ya da aparatlarının, adresleme makinalarının ya da benzeri seri baskı makinalarının 

ortak bileĢen parçalarını bu sınıf kapsamamaktadır. 

(2)           Bu altsınıf, referanslar tarafından da belirtildiği üzere, 15/00 ve 17/00 

grupları kopya baskıları ve taĢ baskı aparatlarını sadece ofis ya da diğer ticari 

amaçlar için özel olarak adapte edilmeleri durumunda kapsamaktadır; bu tiplerdeki 

aparatların genel yapıları ya da özellikleri B 41 F altsınıfında sınıflandırılmıĢtır. 

(3)           Bu altsınıfta aĢağıdaki ifadeler uyanlarındaki anlamlarda 

kullanılmıĢlardır: 

- “dağıtım” bir orjinal oluĢtururken basınca duyarlı katmanlar yoluyla aynı anda 

birçok kopya elde etmek   demektir; 

- “çoğaltma” bir asıldan ardı sıra kopya elde etmektir, örneğin teksir; 

- “Ģablon çıkartma” görüntüyü oluĢturmak için delikleri bulunan ve mürekkebin 

kopya malzemesinin   üzerindeki deliklerden aktığı bir baskı yüzeyinin kullanımını 

içerir. 

  

Altsınıf Ġndeksi 

DAĞITIM                                                                                                                     

        1/00, 3/00, 5/00 

ÇOĞALTMA                                                                                                               

                         

                Teksire uygun asıllardan                                                                       

7/00, 9/00, 11/00 



                ġablon 

ile                                                                                                              13/00 

                BaĢka Ģekillerde                                                                                    

19/00 

BASKI 

                Kopya baskı aparatları                                                                           

15/00 

                TaĢ baskı aparatları                                                                17/00 

                Diğer aparatlar                                                                                       

19/00 

ORTAK DETAYLAR YA DA AKSESUARLAR 

                Baskı öncesi yüzeylerin iĢlenmesi; buna göre taĢınması 23/00; 21/00, 

33/00 

                Tab ya da ofset yüzeyleri; buna göre nemlendirme                                

38/00; 25/00 

                

Mürekkepleme                                                                                                      

27/00 

                Baskı elemanları ya da kalıplarının taĢınması                         29/00 dan 

33/00 a 

                Silindirler; Kaplamaların ya da hazır tabakaların ataĢmanı .35/00; 38/00 

                Yan 

iĢlemler                                                                                                                         

39/00, 41/00, 43/00 

SERĠ BASKI ĠÇĠN ÖZEL 

MAKĠNALAR                                                                              45/00, 47/0, 49/00 

  

Basınca duyarlı katmanlar ya da aracılar yoluyla dağıtım 

1/00                        Basınca duyarlı katmanlar ya da aracılar, örneğin karbon 

kağıtları yoluyla                                   dağıtım ile bağlantılı işleri 



gerçekleştirmek için cihazlar; Dağıtım amaçları için                          

aksesuarlar 

1/02         .               Hazırlık iĢleri için cihazlar, örneğin kağıtları ya da örgüleri ve 

ara karbonları bir araya                         getirmek için;    Baskı, karbonla kaplama, 

katlama için cihazlarla kombine olan                                      cihazlar 

1/04         .               Dağıtım sonrası iĢleri yapmak için cihazlar, örneğin tek kalıplı 

setlerden tek kağıt ya                           da örgüleri,    karbonlardan devamlı dağıtım 

gruplarını ayırmak için 

1/06         . .             tek kalıplı setler üzerinde 

1/08         . .             devamlı dağıtım grupları üzerinde 

1/10         . . .           Tekli örgülerin ayrı katlanması ya da yerleĢtirilmesi 

1/12         . . .           Tekli kağıt ya da kalıp elde etmek için örgüleri ayırmak, 

örneğin keserek, kırarak 

1/14         . . .           Kenar deliklerini örgülerden ayırmak 
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1/16         .               Basınca duyarlı malzeme, örneğin karbon kağıtları için 

taĢıyıcılar ya da ikmal                                     cihazları; Karbon    eldivenleri 

1/18         . .             karbon örgüleri için; Devamlı karbon ikmal mekanizmaları 

1/20         .               Dağıtım grupları, örneğin kitap benzeri gruplar 

1/22         . .             tekli kağıt ya da kalıplardan oluĢan 

1/24         . . .           Yastık ya da kitaplar 

1/26         . .             Örgülerden oluĢan devamlı gruplar 

1/28         . . .           yuvarlanmıĢ ya da sarılı biçimde 

1/30         . . .           uzunlamasına katlanmıĢ 

1/32         . . .           çaprazlamasına katlanmıĢ 

1/34         . .             teksir çoğaltıcılarına asıl yapmak için 



1/36         . .             karbon dıĢında basınca duyarlı katmanlar ya da kaplamaları 

olan (levha malzemeler                           B 41 M 5/00) 

  

3/00                        Baskı silindirleri ya da basınca duyarlı katmanlar ya da 

aracılar kullanarak                                  dağıtım için benzeri kağıt destekleri, 

örneğin kitap tutma amaçları için 

3/02         .               dağıtım grubunu istenen konumda tutmak için sabit kıskaç 

imkanları olan, örneğin                                             deliksiz kağıtları    tutmak için 

esnek kıskaçları olan 

3/04         . .        Elemanların içindeki deliklere geçen iğneleri olan barlar 

3/06         .          dağıtım grubunun elemanları için hareketli kıstırma ya da 

yönlendirme imkanları olan 

3/08         .          elemanları istenen konumda tutmak için mekanik olmayan 

imkanları olan, örneğin                                             manyetik imkanları 

3/10         .          takılan elemanları adım adım baskı silindirine ya da desteğine 

hareket ettirmek için                             imkanları olan,    örneğin sütun ya da satır 

seçimi için; Sabit haldeyken takılı                                     elemanların yerini 

belirlemek için imkanlar 

3/12         .          Yedek cihazlar 

3/14         . .        Hazne  ya da depolama bölümleri, örneğin slipler için 

3/16         . .        Örgü besleme düzenleri 

3/18         . .        Çıkartılabilir kapaklar, örneğin pencereli 

3/20         . .        kitaplarda dağıtımı koaylaĢtırmak için 

3/22         . .        Mürekkep Ģeritlerini uygulaması; Bunlara göre tutma, besleme ya 

da yönlendirme                              imkanları 

  

5/00                   Hareketli şeritler ya da örgüler kullanan otografik 
kaydediciler ya da benzeri                               dağıtım aparatları(hareketli Ģeritli 

yazma ya a ouma aparatları B 42 D 19/00) 

5/02         .         elle beslenen örgülerin hareketlerini sınırlayıcı imkanları olan 



5/04         .         örgü besleyici ya da örgünün beslenmesini düzenleyen 

mekanizmaları olan; örgü                                depolayıcı düzenleri    bulunan 

5/06         . .       makaralar, çarklar ya da zincirler yoluyla 

5/08         . .       ileri geri hareket eden mekanizmalar yoluyla 

5/10         .         basınca duyarlı örgüyü ya da örgüleri diğer örgülerden ayrı 

beslemek için                                           mekanizmaları olan, örneğin    çapraz 

olarak 

5/12         .         örgü ikmalinin aĢırılığını gösteren imkanları olan 

5/14         .         örgüyü basmak, delmek ya da ayırmak için yan imkanları olan 

5/16         .         Aksesuarlar, örneğin kalıpları depolamak için çekmeceler, para için 

(nakit para                                   kaydedicileri G 07 G) 

  

Ofis ya da diğer ticari amaçlar için çoğaltma ya da baskı aparatları ya da 

makinaları 

7/00                        Teksire uygun orjinallerden doğrudan çoğaltma yapmak 

için aparatlar, yani                                 ayna        yansıması şeklinde kopyalar 

elde eden 

7/02         .               orjinali ve kopya kağıdını ya da örgüsünü makaraların 

arasından geçirerek 

7/04         . .             orjinali ya da kopya kağıdını ya da örgüsünü yönlendirmek için 

imkanları olan 

7/06         . .             kopya kağıdını ya da örgüsünü ayırmak için imkanları olan 

7/08         . .             nemlendirme ya da kurutma için imkanları olan 

  

9/00                        Teksir aracıları ya da transfer yüzeyleri yoluyla teksire 

uygun orjinallerden                                  dolaylı olarak çoğaltma yapmak için 

aparatlar, yani “kuru çoğaltıcılar” 

9/02         .               Kil ya da jelatin için konteynerler 

9/04         .               jelatin kağıdının üzerinde gerdirildiği düz destekleri olan 



9/06         . .             ve kağıtları beslemek için taĢıyıcıları olan 

9/08         . .             ve teksire uygun jelatin kağıdı örgülerini içine sürmek ve 

tutturmak için cihazları olan 

9/10         .               kağıtları ya da teksire uygun jelatin kağıdını taĢıyan döner 

silindirleri olan 

  

11/00                      Ayna yansıması halindeki teksire uygun asıllardan 

doğrudan çoğaltma yapmak                             için aparatlar, yani pozitif 

kopyalar üretmek için “ıslak çoğaltıcılar” 

11/02       .               asılları taĢıyan düz bir desteği olan 

11/04       . .             ve kağıtları beslemek için taĢıyıcıları olan 

11/06       . .        basınç makaraları ile istifli çoğaltma için 

11/08       .          asılları taĢıyan döner silindirleri olan 

11/10       .          arasına asılın gerdirildiği iki makarası olan 

11/12       .          SürüĢ diĢlisi; Bunun kuntrolu 

11/14       .          Asılların yapısal özellikleri (kimyasal konuları B 41 M) 

  

13/00                      Ofis ya da diğer ticari kullanım için şablon aparatları(ekran 

baskı B 41 F                                 

  

15/00;                Ģablonlar, Ģablon malzemeleri, bunlara göre taĢıyıcılar B 41 N 

1/24) 

13/02       .         düz Ģablon taĢıyıcıları olan 

13/04       .         eğik ya da döner Ģablon taĢıyıcıları olan 

13/06       . .       Ģablonu taĢıyan tek bir silindiri olan 

13/08       . .       Ģablonun iki ya da daha fazla silindir tarafından taĢındığı, örneğin 

sonsuz bantların                            aracılarının      arasından 



13/10       . . .     ġablonları Ģablon taĢıyıcılarına tutturmak için klipsler ya da 

kıskaçlar 

13/12       .         özel amaçlı, örneğin Braille karakterlerini yaratmak için 

13/14       .         AtaĢmanlar, örneğin delmek, kesmek ya da ayırmak için 

13/16       .         SürüĢ diĢlisi; Bunun kontrolu 

13/18       .         Mürekkepleme üniteleri 3 

  

15/00                      Ofis ya da diğer ticari amaçlar için özel olarak adapte 

edilmiş kopya baskı                                     aparatları(genel olarak B 41 F; baskı 

plakaları ya da levhaları, bunlar için                                                      malzemeler B 

41 N 1/00) 

15/02       .          düz baskı yüzeyleri olan, örneğin düz tipli yatakları olan, 

yüzeylerin ince sac                                          malzemeden yapıldığı    ya da plastik 

ya da kauçuktan döküldüğü 

15/04       . .        oyuklar içine kilitlenmiĢ bileĢik tipte 

15/06       .         eğik baskı yüzeyleri olan, örneğin silindirler 

15/08       . .       stereotipli 

15/10       .         çok renkli baskı için; düzeltmek için 

15/12       .         SürüĢ diĢlisi; Bunun kontrolu 

15/14       .         AtaĢmanlar, örneğin delmek, kesmek ya da ayırmak için 

  

17/00                      Ofis ya da diğer ticari amaçlar için taş baskı 
aparatları(genel olarak B 41 F; baskı                         plakaları ya da levhaları, bu 

nlar için malzemeler B 41 N 1/00) 

17/02       .         doğrudan tab etmek için 

17/04       . .       düz baskı yüzeyleri olan 

17/06       . .       eğik baskı yüzeyleri olan, örneğin silindirler 



17/08       .         ofset baskı için 

17/10       . .       düz baskı yüzeyleri olan, örneğin hareketli ofset silindirleri ile 

ortak çalıĢan 

17/12       . .       eğik baskı yüzeyleri olan, örneğin kalıp silindirleri 

17/14       .         iki silindirli tip, örneğin ortak çalıĢan kalıp ve tab silindirleri 

17/16       .         üç silindirli tip 

17/18       .               çok renkli baskı için, örneğin tandem makinalar; düzeltme için 

17/20       .               yavaĢlatıcı imkanları olmaksızın, örneğin ısı ile çalıĢtırılan 

mürekkepleri, soğutulmuĢ                        baskı yüzeyleri    kullanan 

17/22       .               SürüĢ diĢlisi; Bunun kontrolu 

17/24       .               AtaĢmanlar, örneğin delmek, kesmek ya da ayırmak için 

  

19/00                      Aksi verilmedikçe özel tiplerde ya da özel amaçlar için ofis 

ya da diğer ticari                                  amaçlar için çoğaltma ya da baskı 
aparatları ya da makinaları(adresleme                                              makinaları 

45/00) 

19/02       .               birden fazla baskı yüzeyi bulunduran kalıp silindirleri olan, ya 

da seçici olarak ya da                         kombine olarak    kopya baskı ve taĢ baskı 

iĢlemlerini yapabilen (genel olarak B 41 F                    11/00) 

19/04       .               bir tur içerisinde bir ya da daha fazla baskı yüzeyinin seçilmiĢ 

kısımlarından baskı                                            yapmak için,    örneğin çizgi baskı 

(seçili bölgeleri mürekkepleyerek 27/20) 

19/06       . .             ortak çalıĢan kalıp ve tab silindirleri olan 

19/08       . . .           baskı turu içerisinde kalıp ve tab silindirlerinin izafi hareketini 

etkileyerek 

19/10       . . .           kalıp silindirlerinin yüzey kısımlarını dıĢarı çıkartarak ya da 

içeri çekerek 

19/12       . . .           kalıp silindirlerinin üzerindeki baskı yüzeylerinin kısımlarını 

maskeleyerek 



19/14       . . .           kopya malzemesini seçici olarak yavaĢlatarak 

19/16       . . .           tab silindirlerini seçici olarak gezdirerek 

  

Ofis ya da diğer ticari amaçlar için dağıtım, çoğaltma ya da baskı aparatları 

ya da makinalarının ortak detayları ya da aksesuarları 

  

21/00                      Kopya malzemesi kağıtlarını ya da örgülerini dağıtım, 

çoğaltma ya da baskı                                  aparatları ya da makinalarının 

arasından geçirmek için cihazlar(kopya                                                             

malzemelerini adresleme makinaları ya da benzeri seri baskı makinalarının 

                                                               arasından geçirmek için mekanizmalar 

47/24) 

21/02       .               kağıtları geçirmek için 

21/04       . .             Ġğneler 

21/06       . .             Tutacaklar 

21/08       . . .           Emmeli tip tutacaklar 

21/10       . .             Sonsuz konveyörler ve tutacakların kombinasyonları 

21/12       .               örgüleri geçirmek için 

  

23/00                      Baskı ile bağlantılı olan kağıtların, örgülerin ya da diğer 
maddelerin yüzeylerinin                          işlenmesi için cihazlar(genel olarak 

temizleme B 08 B, metallerin c 23 G; bu tip                                           maddelerin 

imalatının son aĢaması olarak, ilgili yerlere bakınız, örneğin B 29 C   

                               71/00, D 21 H 23/00 ya da 25/00; baskıların sonradan iĢlem 

görmesi B 41 M 7/00) 

23/02       .               yavaĢlatarak, örneğin kopya kağıtlarını teksir baskısı ile 

bağlantılı olarak                                                            nemlendirerek 

23/04       . .             sürtünme makaraları kullanarak 

23/06       . .             fırçalar kullanarak 



23/08       . .             sprey (püskürtücü) elemanları kullanarak 

23/10       . .             sonsuz bantlar kullanarak 

23/12       . .             emici levhalar kullanarak 

23/14       . .             Sıvılar için kanallar, konteynerler ya da benzeri ikmal cihazları 

 


