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(730) S-Profit Opava s.r.o.
Jindřichov 88
193 83 Jindřichov
Česká republika

(7) zemědě|ské stroje anáÍadí k základnímu zpracování půdy jako pluhy, podmitače,
pidni frézy, zemědělské stroje a nářadí k přípravě půdy, jako Smyky' brány, válce,
kypřiče, kombinátory, zemědělské stroje a nářadí na hnojení půdy jako rozmetad|a
strojených hnojiv, zemědělské stroje na hnojení amoniakem, zemědělské stroje secí,
sáaeci a pÍ esazov ací jako sazeče brambor a ze|eniny, přesazov ací stroj e, ba| íčkovací
stroje, zemědělské stroje anáÍadí na kultivaci v porostechjako piečky, prosekávače,
pracovní plošiny, zemědělské stroje na ochranu rostlinjako postřikovače, rosiče,
zmLŽovače, poprašovače,zařnení na moření osiv a dezinfekci půdy. zemědělské
stroje a zaÍizeníkzáv|aze porostůjako čerpadla včetně potrubí, zav\ažovaci strqe
pro zemědělské účely, zav|aŽovaci rampy a mosty' podzemní zav|aŽovaci systémy'
včetně příslušenství pro zemědělské úče|y, zemědělské stroje na sklizeň pícnin a
sklizňové stroje na zeleninu ajejí posklizňo\,ou úpravujako Žací stroje Íažené^
nesené nebo samochodné, mulčovače, žaci nakládače, sklízecí Íezačky, cepové
sklízeče. čechrače a mačkače. obraceče. shrnovače. sběrací nakládače" dosušovače
sena, zemědělské stroje na sklizeň obilovin jako sklízecí Ínlátičky, lisy na slámu a
pícniny, zemědělské stroje a náÍadí k sušení a třídění zrnajako sušičky' dosouŠeče,
provzdušňovače, čističky, třídičky, dopravníky pásové. pneumatické nebo potrubní
pneumatické' stroje na sklizeň lnu jako trhače lnu, odsemeňovače, prostírače,
obraceče a sběrače lnu' zemědělské stroje anáÍadi na sklizeň brambor jako rozbíječe
natě, vyorávače brambor' bramborové kombajny, vyorávací nakládače, třídicí linky.
zemědělské stroje na mytí zeleniny jako pračky a myčky zeleniny, zemědělské stroje
anáíadi na sklizeň řepy jako ořezávače,vyorávač,e, samochodné sklízeče řepy'
zernědělské stroje a nářadí k ošetření skotujako stroje na čištění zviřat, zaÍízeni pro
ustájení skotu' zemědělské stroje anáÍadí na přípravu krmiv jako řezačky,
Šrotovníky, míchače krmiv, zemědělské stroje a nářadí pro strojni dojení včetně
zai.ízení na ošetření a zpracování mléka jako čerpadla na mléko, zemědělská zaÍízení
sp<l'jená s dopravou jako nakládací rampy' zďvižnázařízeni pro nákladní vozy,
nťtk|adní výtahy, dopravníky. vše v'ýše uvedené spadaiící do této tÍídy;{|2) pozemní
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(740)

vozidla všeho druhu, zejménapro pouŽití v zemědělství' jako traktory, malotraktory,
motokultiváory a vlečné vozy (návěsy, přívěsy), vozidla pro sklízení zemědělských
plodin' vozid\apro dopravu zeminy nebo materiálů a jejich přemísťování' vozidla
pro obdělávani půdy' vysokozdvižné vozíky, manipulační vozíky. pásová vozidla.
trakční pomocná zaÍízeni, součásti apříslušenství pro výše uvedené výrobky a
vozídIa ve tř. l2 jako kabiny řidičů, bezpečnostní rámy, sedadla" podložky sedadel a
opěradla, ochranné poklopy, závěsy,nivěsové stabilizátory, Íetězy a spojky, tyče
spřahla' vše pro pouŽití s motorovými pozemními vozidly' ozubená ko|q vloŽky
válců, sady vložek válců včetně pístů, obsahující těsnicí vložky, podložky a kruhová
těsnění, sady pro opravu převodů a os. obsahující ložska, těsnění. těsnici vloŽky,
podložky a kruhová těsnění, směrová návěstí, o|ejové |r|try, vzcluchové filtry,
nápravy, otočné ěepy,bi,rzdy,brzdnáobložení, brzdové čelisti, brzdicí botky,
podvozky, vše pro pouŽití s motorov5í'mi pozemními vozidly, spojky, lamely spojek,
měniče krouticího momentu, hnací řetězy' dveře, kapoty, motory' ozubená kola,
hydraulické součásti, pneumatiky, kola' ráÍky kol, bezpečnostní piísy, t|umiče
nárazt, závěsné pružiny, volanty, transmisní hřídele, ventily duší, palivov é ná&žky a
jejich uzávěry, ochranné kryty proti větru, stěrače a jejich ram€na' vše pro použití v
motorových pozemních vozidlech spadající do této tÍídy; (37) opravy a servis
zemědě|ských strojů azaÍízení, traktorů a jejich účeloqých modiÍikací, speciálních
kolových vozidel, návěsů a přívěsů' prostředků malé zemědětské mechanizace, strojů
azaÍizení spadajících do tř. 7 a 12, včetnějejich sestav, podsestav, součástí a
náhradních dílů.

Třídy ýrobků a s|uŽeb:
7 .  t 2 , 3 7

Václav M.úl[er, patentový zástupce
F i l ipova 2016
I 48 00 Praha 4
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