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Sınıf Mal ve Hizmetler
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Ahşap, metal, cam ve plastik malzeme işlemek için makineler, takım tezgahları: Tornalar, frezeler, planyalar, testereler, zımpara makineleri, endüstriyel biley makineleri,
keski makineleri, plastik enjeksiyon makineleri, diş açma makineleri. İş makineleri, inşaat makineleri: Dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama
makineleri, sondaj makineleri, kaya delme makineleri, loderler (yükleyiciler), süpürme makineleri... Haddeleme makineleri, şahmerdanlar, kalıplama makineleri, hadde
silindirleri... Kaldırma ve iletme makineleri: Hareketli platformlar, rampalar, liftler, v inçler, ceraskallar; insan ve yük asansörleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar
(konveyörler), elevatörler... Süt sağma makineleri, yayık makineleri, süt işleme makineleri, Kuluçka ve ana makineleri, Ziraat aletleri ve makineleri: Makine veya
motor ile çalışan ziraat aletleri, ziraat makineleri, biçerdöverler, biçer bağlarlar, pulluklar, diz karolar, vanveyler, balyalama makineleri, motorlu çim biçme makineleri,
ilaçlama makineleri (pulvarizatörler)... Fren tamir takımları; fren tertibatları ve parçaları, frenler, fren balataları ve pabuçları... Marşlar, dinamolar, dinamo fırçaları,
bisik let dinamoları, bujiler, ateşleyiciler, enjektörler... Egzostlar, egzost tertibatları, susturucular... Makine ve motorlarda kullanılan kayışlar, v kayışları, dinamo
kayışları, konveyör kayışları... Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar... Karbüratörler, karbüratörler için besleyiciler... Motorlar için yakıt tasarruf cihazları, içten
yanmalı motorlar için yakıt dönüşüm ekipmanı (LPG dönüşüm ekipmanı) ... Taşıtlar için radyatörler (motor soğutucular), fanlar... Makineler ve motorlar için yağ,
yakıt ve hava filtreleri, Motor parçası olanlar hariç hidrolik ve pnömatik silindirler (pistonlar), silindir başları, Elektrik li motorlar (kara nakil vasıtaları için olanlar hariç),
Lastik sökme ve takma makineleri, Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler, Boya makineleri, boya püskürtme
tabancaları, elektrik li zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrik li yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıv ı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrik li el
matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineleri... Üretimde kullanılan robotlar, Hayvan tüyü kırpma makineleri, Basınçlı hava üreticiler,
kompresörler... Kaynak makineleri: Elektrik li kaynak makineleri, punta kaynak makineleri, Matbaa makineleri ve parçaları... Maden ufalama makineleri, maden kırma
makineleri... Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri... Deri ve kumaş eşyaların üretimi için
makineler: Dik iş makineleri, nakış makineleri, overlok makineleri, ilik açma ve dikme makineleri, kesim makineleri... Tekstil makineleri: Balya açma makineleri, harman-
hallaç makineleri, tarak makineleri, yüksek tarak makineleri, cer (çekme) makineleri, fitil makineleri, iplik büküm makineleri (ring makineleri), bobin (sarım) makineleri,
bobin katlama makineleri, yumuşak sarım makineleri, dik iş ipliği makineleri, çözgü (cağlık) makineleri, haşıl makineleri, tahar makineleri, dokuma tezgahları, haşıl
sökme (giderme) makineleri, merserize makineleri, gerdirme ve en tespit makineleri (gergef makineleri), kurutma-kırılmayı önleme-kırışık lık giderme ve yumuşaklık
verme makineleri ve bunların parçaları... Makine veya motor parçası olmayan pompalar: Hidroforlar, su pompaları (elektropomplar, motopomplar), dalgıç pompalar,
ısıtma tesisatları için pompalar... Makine veya motor parçası olan pompalar (sıv ı ve gaz pompaları), Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta
kullanılan elektrik li aletler: Mikserler, blenderler, mutfak robotları, elektrik li bıçaklar, k ıyma makineleri, çöp öğütme makineleri... Bulaşık y ıkama makineleri, çamaşır
y ıkama ve sıkma makineleri, elektrik li veya motorlu zemin cilalama makineleri... Elektrik li süpürgeler ve elektrik li halı y ıkama makineleri ile bunların boruları, parçaları
ve aksesuarları... Döküm makineleri ve bunların parçaları, döküm işleri için potalar (konvertörler), arıtma potaları... Araç y ıkama makinaları, Otomatik hamur
yoğurma makineleri, hamur şekillendirme makineleri, ara dinlendirme makineleri, hamur kesme makineleri... Cebri tav makineleri (nemlendirici), yabancı madde ayırıcı
makineler (sasör), elek makinesi, elektro mıknatıslama makineleri (ayırıcı-ayık layıcı), aspiratör/hava kanalı (ayırıcı), v ibro silo makineleri (malzeme boşaltmak için)...
Değirmen makineleri, hububat işleme makineleri, hububat k ırıcı makineler, kepek fırça makineleri, kabuk soyma ve ayırma makineleri...
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Otomobiller, kamyonlar, otobüsler, çekiciler, traktörler, frigorifik (soğutmalı) taşıtlar, transmikserler, (beton karıştırıcı-taşıy ıcı kamyonlar), nakliye amaçlı askeri
araçlar, ambulanslar, arazözler, hortum arabaları, spor arabaları, golf arabaları, çöp kamyonları, mobil cenaze yıkama araçları, mobil mutfaklar, fork liftler,
v idanjörler... Marşbiyeller, kaportalar, tamponlar, araç kapıları, kaputlar, çamurluklar, bisik letler ve motosik letler için çamurluklar... Bisik letler, motorsik letler, mopetler
ve benzerleri ile bunların gövdeleri, gidonları... Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar... Taşıtlar için damperler, kaldırma tertibatları...
Amortisörler; amortisörler için hidrolik, pnömatik, elektrik li veya mekanik yaylar, silindirler ve parçaları... Fren tamir takımları; taşıtlar için fren tertibatları ve parçaları,
frenler, fren balataları ve pabuçları... Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları... Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar:... Taşıtlar için iç
ve dış lastik ler, tubles lastik ler... Lastik tamir takımları, taşıt lastik leri için yamalar, kaynak yamalar... Taşıt lastik leri için supaplar... Taşıt camları, emniyetli taşıt camları...
Araç kapıları ve pencereleri için açma-kapama tertibatları (otomatik olanlar da dahil)... Taşıt camları için silecekler, silecek kolları... Taşıtlar için yakıt depoları... *Patinaj
zincirleri, çekme halatları, takozlar... *Taşıtlar için portbagajlar, bisik let ve kayak taşıy ıcıları, seleler... * Lastik şişirme pompaları... *Taşıtlar için hırsız alarmları,
kornalar... *Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastık lar... *Koltuk k ılıfları, araba örtüleri (şekilli), güneşlik ler... *Römork bağlantıları... *Taşıtlar için metalden veya
sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı)... *Taşıtlar için dik iz aynaları ve yan aynalar... Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler... El
arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıy ıcılar... Havai hatlı taşıtlar: Teleferik ler, telesiyejler... Raylı
taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar... Deniz taşıtları ve parçaları: Sandallar, motorlar, gemiler, yatlar, kotralar, botlar, feribotlar, kanolar vb; gemiler
için avara dişlileri, dümenler, seren direkleri, gemi gövdeleri, uskurlar, pervaneler, tekneleri indirme-kaldırma ve suya indirme donanımları... Hava taşıtları ve
parçaları: Balonlar, uçaklar, helikopterler, uzaya gönderilen roketler, paraşütler...
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İthalat ihracat acenta hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri, Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli
malların bir araya getirilmesi hizmetleri. Satış hizmetleri yani, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir araya getirilmesi
hizmetleri. Elektronik satış hizmetleri yani, müşterilerin malları elektronik araçlarla görmeleri ve sipariş vererek satın alabilmeleri için çeşitli malların elektronik ortamda
bir araya getirilmesi hizmetleri. Katalogla satış hizmetleri yani, müşterilerin malları görmeleri ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir katalog vasıtasıy la bir araya
getirilmesi hizmetleri.Perakende satış mağazası hizmetleri yani, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmeleri ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir araya
getirilmesi hizmetleri. Remork, yarı remork, fran tablası, dingil ve aksamı, treyler satış hizmetleri.
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