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Megadott használati mintaoltalmak

Megadott használati mintaoltalmak

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

A47B 21/06
(2006.01)
003544
2009.01.09.
U 08 00035
(22) 2008.03.04.
(72) Tavaszi Tivadar, Budapest (HU)
Elektromos vezetékeket, kiegészítõket elrejtõ eszköz

(57) Elektromos vezetékeket, kiegészítõket elrejtõ eszköz azzal jellemezve, hogy négyszög alakú alapteste (1) van, amely körben merevítõ
kerettel (2) van ellátva, és a két szemben lévõ oldalára oldható kötõelem
(3) van rögzítve.

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)

B23C 1/00
(2006.01)
003547
2009.01.12.
U 08 00170
(22) 2008.09.01.
Dekor Europa Kft., Dunaharaszti (HU)
Tasnády Ernõ, Budapest (HU)
Vízszintes tengelyû marógép

(57) Vízszintes tengelyû marógép, amely vázszerkezetbõl, ahhoz csavarkötéssel rögzített fix asztalból és szintén a vázszerkezethez rögzített
és csúszkával megvezetett mozgatható asztalból, továbbá a vázszerkezethez rögzített hajtómotorból, és ehhez a motorhoz kapcsolt vízszintes
tengelyû marószerszámból áll, azzal jellemezve, hogy a mozgatható
asztalhoz (5), arra csavarkötéssel rögzített állítható megfogó kerete (6)
van, a megfogó keretnek (6) támaszidoma (10) és a mozgatható asztalhoz (5) a marószerszámnál (4), szintén a mozgatható asztalhoz (5)
rögzített megfogó-rögzítõ szerkezete (7) van.

2. ábra

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)

A47G 25/02
(2006.01)
003543
2009.01.09.
U 08 00088
(22) 2008.05.06.
V-STEP Kft., Lovasberény (HU)
dr. Várnagy Emese, Lovasberény (HU)
Kesztyûtartó

(57) Kesztyûtartó kesztyûk felfüggesztésére azzal jellemezve, hogy két,
egy darabból kialakított, összenyomással nyíló, egymással ellentétesen
fordított csipeszbõl (1, 2) áll, amely csipeszek (1, 2) nem nyíló végeiken
kialakított furaton (5) átvezetett kúpos fejû (4) rugalmas gumi elemmel
(3) vannak egymáshoz rögzítve.

1. ábra

1. ábra

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
C02F 3/00
(2006.01)
003542
2009.01.09.
U 08 00140
(22) 2008.07.22.
(72) Pintér Csaba, Tatabánya (HU)
Berendezés ammóniumion-tartalmú vizek hatékony oxigén
telítéséhez
(74) Szilágyi Ildikó, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda
Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

(57) Berendezés ammóniumion-tartalmú vizek hatékony oxigén telítéséhez, amely berendezésnek vízbevezetõ és -kivezetõ csõvel ellátott
zárt álló tartálya és ahhoz csatlakozó levegõátáramoltató rendszere van,
azzal jellemezve, hogy az álló tartály (1) alsó részén víztérrel (2),
felsõ részén levegõtérrel (3) rendelkezik, amely levegõtérnek (3) felsõ
részén, gerinc vezetékbõl (13) és a gerinc vezetékhez (13) kapcsolódó,
egyenletesen elhelyezkedõ furatokkal (15) ellátott elosztó csövekbõl
(14) kiképzett elosztó csõrendszere (8) van, és a tartály (1) levegõterének (3) alsó részén, a víztér (2) felett elhelyezkedõ levegõbeszívó
csonkja (11) van, valamint a tartály (1) felsõ pontján elhelyezett gázkivezetõ csövön (17) ventilátor (12) van elhelyezve.
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA
G01F 13/00
(2006.01)
003546
2009.01.09.
U 08 00142
(22) 2008.07.23.
(72) Prochazka Ivo, Ostrava (CZ);
Janda, Milan, Ostrava (CZ)
(54) Berendezés csomagoláson belüli folyadékok mennyiségének
mérésére, különösen üvegben levõ szeszes italok mennyiségének meghatározására
(30) 200719046U 2007.07.27.
CZ
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) Berendezés csomagoláson belüli folyadékok mennyiségének mérésére, különösen üvegben levõ szeszes italok mennyiségének meghatározására, azzal jellemezve, hogy el van látva egy billentyûzettel (1),
amely egy hardver eszközhöz (3) van csatlakoztatva, mely hardver eszköz (3) egy folyadéktermék, különösen szeszes ital, adatbázist és egy, a
folyadék termékeknek megfelelõ különbözõ fajta csomagolás, különösen üveg, adatbázist tartalmaz, el van látva továbbá egy súlymérõ rendszerrel (2), amely hozzá van kapcsolva a hardver eszközhöz (3), és ahol
a hardver eszköz (3) egy képernyõ kijelzõhöz (4) van csatlakoztatva.
(51)
(11)
(21)
(73)

1. ábra

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR
(51) D04H 18/00
(2006.01)
(11) 003545
2009.01.09.
(21) U 08 00169
(22) 2008.09.01.
(73) Dekor Europa Kft., Dunaharaszti (HU)
(72) Tasnády Ernõ, Budapest (HU)
(54) Vászonképfeszítõ
(57) Vászonképfeszítõ, azzal jellemezve, hogy fix kerete (3) és mozgó
(4) kerete van, a fix kereten (3) a mozgó keret (4) elmozdulását lehetõvé
tevõ, vízszintes tengelyû acélrudak (9) vannak rögzítve, a mozgó keretre (4) és fix keretre (3) szerelt függõleges tengelyû pneumatikus
munkahengereken (7) keresztül kapcsolódnak a képkerettartó elemek
(5), továbbá a mozgó kerethez (4) és fix kerethez (3) rögzített szintén
függõleges tengelyû pneumatikus munkahengereken (8) keresztül kapcsolódnak a képvászonmegfogó lécek (6).

1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 6 db.

2. ábra
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