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İlgi : 18.08.2016 tarih ve 2016-GE-335111  sayılı dilekçeniz. 
 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2016 66925 sayılı Marka Tescil Belgesi 
ilişiktedir. 
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Marka Sahibi  :ÇELİK EGZOST SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Davutpaşa Cad. Tim 1 San.Sit. No:304-305 Topkapı Bayrampaşa İstanbul

İlişiktedir.
            

Emtiası : 07

İşbu Marka 18/08/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
06/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2016/66925
Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım
tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar.
İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme
makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik
mekanizmalar.
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: hidrolik,
pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar,
türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava
filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm
cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler
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, hidrolik ve pnömatik 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.
Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark
kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları 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 (elektrikli plastik
kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).
Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.
Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları
dahil).
Otomatik satış makineleri.
Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.
Elektrikli açma kapama mekanizmaları.
Makine ve motorlar için silindir contaları.
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