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Emtiası : 07



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2008/21060
Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin  ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu
amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.
İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler  dahil).
Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde  ve tahıl / meyve / sebze /gıda  işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.
Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları.
Rulmanlar, bilyalı veya masuralı  yataklar.
Lastik sökme ve takma makineleri.
Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı
tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj
makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla
aynı işleve sahip robotlar.
Kaynak makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.
Matbaa makineleri .
Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma  makineleri,  etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda
sayılan makinelerle aynı işleve sahip  robotlar ve robotik mekanizmalar.
Tekstil makineleri,dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar .
Makine veya motor parçası olmayan pompalar.
Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama
makineleri, çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler
ve bunların parçaları.



Marka No    :    2008 21059 -  Ticaret   

Marka Sahibi  : ARD MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 2.Cad. No:3 Tepeören Tuzla İstanbul

İlişiktedir.

İşbu Marka ilk defa 09/04/2008 tarihinde tescil edilmiş
olup, 09/04/2018 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Emtiası : 07



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2008/21059
Ahşap, metal,  cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin  işlenmesi,  bunlara şekil yerilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu
amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.
İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
Kaldırma,   taşıma   ve   iletme   makineleri,   aynı   işleve   sahip   robotik   mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler
dahil).
Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl / meyve / sebze /gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.
Kara  taşıtları   için  olanlar  hariç  motorlar,  elektrikli  motorlar,  bunların  parçaları  ve tertibatları.
Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.
Lastik sökme ve takma makineleri.
Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı
tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj
makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla
aynı işleve sahip robotlar.
Kaynak makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.
Matbaa makineleri.
Ambalajlama   makineleri, doldurma-tapalama   ve    kapatma    makineleri,    etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve
yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar.
Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.
Makine veya motor parçası olmayan pompalar.
Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama
makineleri, çamaşır kurutma makineleri dahil);   zemin,   halı   veya   döşeme   temizleme   amaçlı   elektrikli   makineler,   elektrikli
süpürgeler ve bunların parçaları.


