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Megadott használati mintaoltalmak

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

( 11 ) 0005443

2022.04.06.

( 21 ) U 21 00063
( 22 ) 2021.04.19.
( 73 ) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
( 54 ) Mozgássegítő mellhám
( 74 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 57 )
Mozgássegítő mellhám (18), elsősorban gyengénlátó kutyák és más négylábú házikedvencek számára, amely
mozgássegítő mellhámnak (18) háti eleme (1), mellöve (17), mellkas alatti öve (7) és védőkerete (9) van, a háti
elem (1) az állat nyakvonalát a nyakszirt felől körülölelő összekötő elemre (4) és az összekötő elem (4)
folytatásában, az állat gerincvonala mentén húzódó tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy oldalrészre (3)
tagolódik, amely oldalrészeken (3) oldalrészi tépőzárak (6) vannak rögzítve, továbbá a háti elemen (1) az állat
fejével ellentétes irányba kinyúló legalább egy pórázcsatlakozó elem (5) van, a mellöv (17) az állat két válla közt
a szegycsonton áthaladó és az oldalrészekbe (3) kapcsolódik, amely oldalrészeket (3) az állat mellkasa alatt a
mellkas alatti öv (7) köti össze, amely mellkas alatti öv (7) legalább az egyik oldalrészhez (3) egy csatlakozó
elemmel (8) oldhatóan kapcsolódik, a védőkeret (9) a mellövet (17) a kutya mellkasával ellentétes oldalról
körbeölelő kialakítású és a mellöv (17) irányában kinyúló, a mellövön (17) túlnyúló mellövi részből (10) és a
tengelyvonal (16) mindkét oldalán a mellövi részhez (10) kapcsolódó egy-egy végelemből (11) áll, ahol a mellövi
résznek (10) a tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy, a mellövi részben (10) anyagfolytonosan folytatódó,
befogott része (19) van,
azzal jellemezve, hogy
a végelem (11) végelemi tépőzárból (12) és fedőelemből (13) áll, ahol a végelemi tépőzár (12) és a fedőelem (13)
között van a befogott rész (19), továbbá a végelemi tépőzár (12) a fedőelem (13) és a befogott rész (19)
egymással fixen össze vannak rögzítve és a mellöv (17) vonalában az oldalrészi tépőzáron (6) oldhatóan, a
védőkeret (9) mellövön (17) való túlnyúlásának mértékét változtathatóan, vannak csatlakoztatva.

( 51 ) A61G 7/047
A61G 7/05

(2006.01)
(2006.01)
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(2006.01)

2022.05.05.

( 21 ) U 21 00210
( 22 ) 2021.12.07.
( 73 ) Gemitech Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 72 ) Gemela Márton Ádám, Pilisvörösvár, (HU)
Dr. Gemela Zsuzsanna, Pilisvörösvár, (HU)
( 54 ) Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer
( 66 ) U2100117 2021.06.08. HU
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer (100), amely tartalmaz:
- egy kerekekkel (140) és mozgatószerkezettel (130) ellátott tartószerkezetet (110), amely egy fekvőfelületet
(120) és átlátszó anyagból készült oldalfalakat és felső falat tart,
- a tartószerkezethez (110) rögzített légszivattyút (170), amelyhez légszállító csövek (172) kapcsolódnak, és
amely vezérlési kapcsolatban áll egy, az izolációs ágyrendszer (100) részét képező vezérlőegységgel (182), az
oldalfalak legalább egyikén kialakított, légmentesen zárható ajtót (156), az oldalfalakon és/vagy a felső falon
kialakított legalább egy légbeömlő nyílást (158), azzal jellemezve, hogy
- az izolációs ágyrendszer tartalmaz továbbá egy mikrofont (180), amely jelátviteli kapcsolatban áll a
vezérlőegységgel (182); továbbá
- ahol az oldalfalak és a felső fal anyaga ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmaz, és a tartószerkezet (110)
elemei ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmazó festékkel vannak bevonva.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B65G 15/00

(2006.01)

( 11 ) 0005444

2022.04.06.

( 21 ) U 21 00172
( 22 ) 2021.09.24.
( 73 ) Dövényi Zoltán, Szentendre (HU)
( 72 ) Dövényi Zoltán, Szentendre, (HU)
( 54 ) Berendezés folyamatos szállítóberendezés anyagáramának mozgási energiájának hasznosítására
( 66 ) U2100005 2021.01.11. HU
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 57 ) Berendezés folyamatos szállítóberendezéssel továbbított anyagáram mozgási energiájának hasznosítására, azzal
jellemezve, hogy a folyamatos szállítóberendezés (1) anyagáramot (4) ledobó ledobóvége (3) alatt, a folyamatos
szállítóberendezés (1) tartószerkezetéhez (2) csatlakozó tartószerkezete (5), a tartószerkezet (5) szabad végéhez
kapcsolódó, egy vízszintes tengelyen (6) csapágyazott, a folyamatos szállítóberendezésről (1) érkező anyagáram
által hajtott lapátokkal (9) ellátott járókereke (7), a járókerékkel (7) közös tengelyű generátora (8), a generátorral
(8) összekapcsolt, a tartószerkezethez (2) rögzített tárolója van.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E01F 9/608

(2016.01)

E01F 9/631

(2016.01)

( 11 ) 0005450

2022.04.12.

( 21 ) U 20 00186
( 22 ) 2020.10.27.
( 73 ) BETONWERK s.r.o., Štúrovo (SK)
( 72 ) Dubrovszky Gábor 40%, Pécs, (HU)
Búr Csongor 20%, Tomor, (HU)
Kádár Ottó 20%, Velence, (HU)
Dr. Kovács Tamás 20%, Budaörs, (HU)
( 54 ) Előregyártott szerkezeti elem együttes közúti forgalomtereléshez
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Előregyártott szerkezeti elem együttes elsősorban ideiglenesen alkalmazott egyedi korlátként közúti
forgalomtereléshez, amelynek felfelé szűkülő keresztmetszetű gerenda teste és azt befogadó acél megtámasztó
idoma van, azzal jellemezve, hogy a gerenda test feszített vasbeton gerenda, amely végelemből (2) és köztes
gerendaelemeknek (3) megtámasztó idomok (1) által egymáshoz illesztett sorozatából áll, a végelem (2) egyik
vége (2a) és a köztes gerendaelemek (3) mindkét vége (3a, 3b) a megtámasztó idomhoz (1) van kapcsolva, a
megtámasztó idom (1) a végelem (2) vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) befogadására és
rögzítésére alkalmas acél elem, a megtámasztó idom (1) oldalfelülete mentén a végelem (2) végének (2a) és a
köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) a talpszélessége a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) teljes
szélességénél kisebb, a végelem (2) a köztes gerendaelemhez (3), valamint két egymás mellé helyezett köztes
gerendaelem (3) egymáshoz a megtámasztó idom (1) által csatlakozik, a végelem (2) megtámasztó idom (1)
fölötti vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) mindkét vége (3a, 3b) legalább egy darab, a teljes szerkezeti
magasságon végigmenő, beágyazott csőszerelvényt (4) tartalmaz, a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) a
megtámasztó idomhoz (1) a csőszerelvénybe (4) helyezett csavarmenetes rögzítő elem (5) útján van
hozzáerősítve.
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( 51 ) E04B 1/00

(2006.01)

E04B 1/12

(2006.01)

E04B 1/35

(2006.01)

E04C 1/00

(2006.01)

E04C 2/16

(2006.01)

( 11 ) 0005452

2022.04.12.

( 21 ) U 21 00118
( 22 ) 2021.06.09.
( 73 ) Olaj Máté 80%, Veszprém (HU)
Csík Richárd 20%, Veszprém (HU)
( 72 ) Olaj Máté 80%, Veszprém, (HU)
Csík Richárd 20%, Veszprém, (HU)
( 54 ) Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából, mely alapból és az alapra egymás mellé és egymásra
helyezett, épületszerkezeti elemekből áll, azzal jellemezve, hogy az épületszerkezeti elemek, 60-170 cm átmérőjű
és 90-350 kg tömegű hengeres szalmabálák (1) és/vagy hasáb alakú szalmabálák (4), amelyeknek alapra (3)
merőleges oldalainak legalább egy része acélhálóval (2) körbe van fogva, és az egymás mellé helyezett,
szalmabálák (1, 4) az acélháló (2) segítségével oldalirányban egymáshoz vannak rögzítve.
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( 51 ) E04B 1/80

(2006.01)

B32B 18/00

(2006.01)

B32B 27/40

(2006.01)

E04F 13/077

(2006.01)

( 11 ) 0005453

2022.04.19.

( 21 ) U 21 00193
( 22 ) 2021.10.29.
( 73 ) Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre (HU)
( 72 ) Velősy András 60%, Leányfalu, (HU)
Dr. Józsa Zsuzsanna 20%, Budapest, (HU)
Dr. Czél György 20%, Miskolc, (HU)
( 54 ) Égésgátolt homlokzatszigetelő panel
( 74 ) dr. Czél György, Miskolc-Egyetemváros
( 57 )
Égésgátolt homlokzatszigetelő panel (1) épületek falszerkezetének hőszigetelésére amely téglány alakú és
habosított poliuretán hőszigetelő magból (2), egyik homlokfelületén hordozó papírból (15) a külvilág felé eső
oldalán tűzálló rétegből áll, azzal jellemezve, hogy a tűzálló réteg a hőszigetelő maggal oszthatatlan egységet
képező olyan kéreg (13) amit az égésgátolt homlokzatszigetelő panel oldallapjain peremszigetelés (4) vesz körül.

( 51 ) E04D 3/00
E04D 3/366
( 11 ) 0005456

(2006.01)
(2006.01)
2022.04.29.

( 21 ) U 21 00189
( 22 ) 2021.10.26.
( 73 ) Veres Vilmos István, Hangács (HU)
( 72 ) Veres Vilmos István, Hangács, (HU)
( 54 ) Tetőszerkezeti elem
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Tetőszerkezeti elem tetőszerkezet éleinek találkozásánál kialakuló vápa lefedésére, azzal jellemezve, hogy íves
középső része (2), a középső részhez (2) két oldalt csatlakozó felső részükön átmenő nyílással (4) ellátott
szárnyrészei (3) vannak, valamint hátsó felületén, a középső rész (2) és a szárnyrész (3) találkozásánál a nyílások
(4) alatt legalább két kidudorodással (5) vannak ellátva.
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( 51 ) E04F 15/06

(2006.01)

E04F 15/18

(2006.01)

F24D 3/14

(2006.01)

( 11 ) 0005451

2022.04.12.

( 21 ) U 21 00069
( 22 ) 2021.04.26.
( 73 ) Merkapt Zrt., Budapest (HU)
( 72 ) Szemán Róbert, Budapest, (HU)
( 54 ) Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer
( 57 )
Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer, azzal jellemezve, hogy a rendszer réteg elrendezése
- aljzatból (1),
- flexibilis ragasztóból (2),
- fűtőközeg áramoltatására alkalmas padlófűtéscső (5) befogadására kialakított, a padlófűtéscső (5) alakjának
megfelelő alakú horonnyal (6) ellátott rendszerlemezből (4),
- padlófűtéscsőből (5),
- flexibilis aljzatkiegyenlítőből (8)
- padlóburkolatból (9) áll,
a rendszerlemez (4) mindkét oldalán flexibilis tapadóhíd bevonattal (3) van bevonva és a padlófűtéscső (5) és a
horony (6) között flexibilis aljzatkiegyenlítő (8) anyaggal, előnyösen habarcsanyaggal ki van töltve és a flexibilis
aljzatkiegyenlítő (8) anyagával impregnált üvegszövet hálóval (7) van lefedve.

( 51 ) E04G 9/00

(2006.01)
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(2006.01)

E04G 11/00

(2006.01)

E04G 11/08

(2006.01)

( 11 ) 0005449

2022.04.12.

( 21 ) U 22 00044
( 22 ) 2019.11.19.
( 67 ) P1900389 2019.11.19. HU
( 73 ) Koczka Béla, Mány (HU)
( 72 ) Koczka Béla, Mány, (HU)
( 54 ) Öntőzsaluzat
( 74 ) Kiss János József, Budapest
( 57 )
Öntözőzsaluzat, amely párnaborítással ellátott merev zsalutáblát (1.1) és támaszokat (6) magába foglaló
különálló, azonos kialakítású, egymással szembefordított zsaluelemekből (1) áll, azzal jellemezve, hogy a
párnaborítás egy osztatlan, rugalmas párnalap (4), amely leszorítókerettel (2) Iégzáróan van a zsalutáblára (1.1) a
kerülete mentén rögzítve, a zsalutáblához (1.1) egy átmenő feltöltőcsonk (3) van csatlakoztatva és a támasznak
(6) legalább két feszítő támaszrúdja (8.1, 8.2) van.

( 51 ) E06B 9/52

(2006.01)

( 11 ) 0005462

2022.05.06.

( 21 ) U 21 00201
( 22 ) 2019.01.31.
( 67 ) P1900033 2019.01.31. HU
( 73 ) Gál Szabina, Balatonalmádi (HU)
( 72 ) Gál Szabina, Balatonalmádi, (HU)
( 54 ) Tetőtéri nyílászáróra szerelhető rovarháló
( 74 ) Király György, Budapest
( 57 )
Tetőtéri nyílászáróra (1) szerelhető rovarháló (10), amely a nyílászáró (1) tokjára (2) és nyíló elemére (3) rögzített
rögzítő csíkból (36), és a rögzítő csíkhoz (36) kapcsolódó, a rovarháló(k) (10) élein elhelyezett további rögzítő
csíkkal (35) van a nyílászáró tokjához (2) és a nyíló eleméhez (3) rögzítve, azzal jellemezve, hogy a nyílászáró
(1) tokjára (2) rögzített rögzítő csík (36) a tok (2) belső felületének (4) szélére (81), és a nyílászáró (1) nyíló
eleme (3) belső front felületének (7) külső szélére (82) van rögzítve, ahol a rögzítő csík (36) 10 - 30 mm széles,
továbbá a rovarháló (10) légáteresztő része a nyílászáró (1) nyitott helyzetében lévő nyílás(ok) (83) felületének
kiterített alakjával egyező alakú, továbbá a rovarháló (10) a kerülete mentén 10 - 30 mm széles kerületi sávval
(34) van ellátva, és a kerületi sávhoz (34) szintén rögzítő csík (35) van rögzítve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 51 ) F21L 19/00

(2006.01)

( 11 ) 0005442

2022.04.04.

( 21 ) U 21 00186
( 22 ) 2021.02.24.
( 73 ) Astron s.r.o., Jasov (SK)
( 72 ) Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)
Stefan Timko, Jasov, (SK)
( 54 ) Lámpás
( 30 ) PUV 117-2020

2020.06.23. SK

( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16)
rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy
hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és a gyertyatartó edény (3) oldalfalának a
belső felülete legalább egy címkét (5) tartalmaz.

( 51 ) F21L 19/00

(2006.01)

( 11 ) 0005441

2022.04.04.

( 21 ) U 21 00184
( 22 ) 2021.02.24.
( 73 ) Astron s.r.o., Jasov (SK)
( 72 ) Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)
Stefan Timko, Jasov, (SK)
( 54 ) Lámpás
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( 30 ) PUV 117-2020
2020.06.23. SK

( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16)
rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy
hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és hogy a gyertyatartó edény (3)
oldalfalának a belső felülete legalább egy domborművet (4) tartalmaz.

( 51 ) F23G 5/04

(2006.01)

( 11 ) 0005461

2022.05.05.

( 21 ) U 21 00204
( 22 ) 2021.11.25.
( 73 ) PIRAZOL Kft., Salgótarján (HU)
( 72 ) Sztancsek Ákos 40%, Bátonyterenye, (HU)
Tóth Gábor 20%, Pásztó, (HU)
Filius Balázs 20%, Salgótarján, (HU)
Törőcsik Gábor József 20%, Bátonyterenye, (HU)
( 54 ) Szárítóreaktor
( 74 ) Kiss János József, Budapest
( 57 )
Szárítóreaktor, különösen a tengeri iparágaknál képződő nedveshulladék szárítására, amelynek ellenőrző
ablakokkal (2.5) ellátott reaktorháza (2), a reaktorházba (2) beépített hajtott forgórésze (3), fedele (2.1),
nedveshulladék betöltő nyílása (2.3), ürítő nyílása (2.4) és a hajtott szerkezeti egységek működését algoritmussal
automatikusan vezérlő elektronikus vezérlő egysége van, azzal jellemezve, hogy
- a reaktorház (2) alsó részében fűtőolajat befogadó U alakú olajtér (2.8) van kialakítva,
- a forgórész (3) két párhuzamos tengelyű, azonos felépítésű, egymástól különálló, fűtőolajat befogadó üreges
csigatengelyből (3.1) áll,
- frekvenciaváltós villamos motorral összekapcsolt hajtóműt és abszolút enkódert magába foglaló csigatengely
hajtása (3.3) van,
- a csigatengelyekre (3.1) fűtőolajat befogadó üreggel (3.15) ellátott, csavarvonal alakúra meghajlított
csigalevelek (3.2) csavarvonalszerűen hegesztéssel vannak rögzítve,
- a csigalevelek (3.2) a kerületük mentén bemélyedésekkel (3.12) vannak ellátva,
- a csigatengelyek (3.1) két végén elrendezett csigalevelek (3.2) üregei (3.15) alatt a csigatengelyeken (3.1)
fűtőolajat átvezető furatok (3.9) vannak kialakítva.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G01N 13/00

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

B81B 1/00

(2006.01)

( 11 ) 0005445

2022.04.07.

( 21 ) U 20 00187
( 22 ) 2020.10.27.
( 73 ) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
( 72 ) Lukács Bence 45%, Budapest, (HU)
Vidáné Dr. Erdő Franciska 45%, Budapest, (HU)
dr. Bajza Ágnes 5%, Budapest, (HU)
dr. Iván Kristóf 5%, Budapest, (HU)
( 54 ) Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához, amely tartalmaz egy donorkamrát (12)
transzdermális hatóanyagok befogadására, egy receptorkamrát (11) és egy membránt (18), azzal jellemezve, hogy
tartalmaz továbbá:
- egy csatornaréteget (1), amelyben egy vízszintes mikrofluidikai csatorna (16) van kialakítva az egyik végén egy
beömlőnyílással (10), a másik végén egy kiömlőnyílással (9), és ahol a mikrofluidikai csatorna (16) mentén a
receptorkamra (11) van kiképezve,
- egy felső záróréteget (2) a csatornaréteg (1) felett,
- a felső záróréteg (2) felett elrendezett donorkamrát (12), ahol a donorkamra (12) a felső zárórétegen (2)
keresztül áramlási kapcsolatban áll a receptorkamrával (11), és ahol a donorkamra (12) és a receptorkamra (11)
közötti áramlási úton a membrán (18) van elrendezve, ahol a membrán (18) egy, a felső záróréteg (2) felett
elrendezett felső stabilizáló elem (7) és egy, alsó keret (5) alatt elrendezett alsó stabilizáló elem (8) révén
helyzetében rögzítve van, ahol a felső stabilizáló elem (7) és az alsó stabilizáló elem (8) rögzítőcsavarok (15) által
van egymással összekötve.
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( 51 ) G07D 13/00

(2006.01)

B25J 15/06

(2006.01)

B65G 47/00

(2006.01)

B65H 5/00

(2006.01)

G01G 3/10

(2006.01)

( 11 ) 0005447

2022.04.07.

( 21 ) U 21 00188
( 22 ) 2021.07.16.
( 67 ) P2100274 2021.07.16. HU
( 73 ) Schumicky Pál, Páty (HU)
( 72 ) Schumicky Pál, Páty, (HU)
( 54 ) Készpénz csomagoló automata
( 74 ) Dwornik Marek, Budapest
( 57 )
Készpénz csomagoló automata (200), azzal jellemezve, hogy pneumatikus megfogófejet (10), a megfogófejjel
(10) összekapcsolt és a megfogófej (10) mozgatására szolgáló robotkart (100), a megfogófej (10) és a robotkar
(100) működtetésére alkalmasan konfigurált központi vezérlő egységet (80), valamint készpénz tároló eszköz (22)
rögzítésére és a rögzítés oldására szolgáló tartó berendezést (90) tartalmaz, amely megfogófej (10) vázzal (12), a
vázra (12) szerelt több vákuumos tapadókoronggal (16), valamint a megfogófej (10) robotkarhoz (100) történő
rögzítésére szolgáló tartó konzollal (30) rendelkezik, a tartó konzol (30) egy vagy több súlymérő egységen (40)
keresztül a vázhoz (12) van rögzítve, amely egy vagy több súlymérő egység (40) a vázat (12) a tartó konzollal
(30) összekötő, a váz (12) és a tartó konzol (30) relatív elmozdulását megengedő és a relatív elmozdulás hatására
deformálódó rugalmas elemet (42), valamint a rugalmas elemhez (42) rögzített és a rugalmas elemmel (42) együtt
deformálódó egy vagy több nyúlásmérő szenzort (44) tartalmaz.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
( 51 ) H01F 38/18

(2006.01)

( 11 ) 0005460

2022.05.05.

( 21 ) U 20 00217
( 22 ) 2020.12.14.
( 73 ) Tirsan Kardan Sanayi Ve Ticaret anonim Şirketi, Yunusemre Manisa (TR)
( 72 ) Oguzhan Aldemir, Yunusemre Manisa, (TR)
Sedat Tarakçi, Kisim Yunusemre Manisa, (TR)
Efe Işik, Yunusemre-Manisa, (TR)
( 54 ) Hajtótengely mechanizmus vezeték nélküli teljesítményátadás biztosítására
( 30 ) 2019/20185

2019.12.13. TR

( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 57 )
A jelen használati minta egy vezeték nélküli erőátvitelt biztosító hajtótengely mechanizmusra vonatkozik, amely
a következőket foglalja magában;
egy középcsapágy (30), amely egy járművel van összekapcsolva, hogy a meghajtótengelyt hordozza;
a fővilla (10) kardánkereszt elemmel rendelkezik, amely mechanikai mozgást ad át a többi villa elemnek, és egy
főcsonknak (20), amely a fővillához (10) a középcsapágyon keresztül csatlakozik;
egy rögzített hordozó (61), amely a középcsapágy (30) középpontjában helyezkedik el;
egy mozgó hordozó (71), amely a fővillán (10) helyezkedik el;
a fővillához (10) kapcsolódó primer tekercs (60), amelyik a rögzített hordozó (61) köré van körkörösen
tekercselve, és a szekunder tekercs (70), amely a főcsonkhoz (20) kapcsolódik és körkörös módon a mozgó
hordozó (71) köré van tekercselve és
a két átviteli kábel (43) az energiaforrásból származó energia átvitelére a primer tekercshez (60), azzal
jellemezve, hogy a következőket tartalmazza;
egy vezetőképes csillapító elem (40) kapcsolódik az átviteli kábelhez (43).

A rovat 16 darab közlést tartalmaz.
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