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obráběcí stroje

	 Soustruhy
11.1.1.1 Stolní soustruhy
11.1.1.2 Produkční soustruhy (pro sériovou výrobu)
11.1.1.3 Univerzální hrotové soustruhy
11.1.1.4 Vícenožové produkční soustruhy
11.1.1.5 Vertikální soustruhy, karusely
11.1.1.6 Kopírovací soustruhy
11.1.1.7 Soustruhy s krátkým ložem – dokončovací soustruhy
11.1.1.8 Lícní soustruhy s koníkem
11.1.1.9 Lícní soustruhy s upínací deskou
11.1.1.10 Upichovací soustruhy
11.1.1.11 Soustruhy pro jemnou mechaniku (hodinářské)
11.1.1.12 Přesné stolní soustruhy
11.1.1.13 Soustruhy k podsoustružení
11.1.1.14 Soustruhy na oválné plochy
11.1.1.15 Soustruhy na železniční dvojkolí
11.1.1.16 Soustruhy na kolové nákolky
11.1.1.17 Soustruhy na opracování náprav
11.1.1.18 Soustruhy pro přesoustružení a přeleštění čepů náprav
11.1.1.19 Soustruhy na klikové hřídele
11.1.1.20 Soustruhy na vačkové hřídele
11.1.1.21 Soustruhy na písty
11.1.1.22 Soustruhy na opracování válců
11.1.1.23 Hřídelové soustruhy a loupací stroje
11.1.1.99 Soustruhy jiné

	 Automatické	soustruhy
11.1.2.1 Jednovřetenové univerzální automatické soustruhy
11.1.2.2 Jednovřetenové sklíčidlové automaty
11.1.2.3 Jednovřetenové tyčové automaty
11.1.2.4 Vícevřetenové sklíčidlové automaty
11.1.2.5 Vícevřetenové tyčové automaty
11.1.2.6 Soustruhy s poháněným nástrojem
11.1.2.7 Vertikální automatické soustruhy
11.1.2.8 Vysokorychlostní automatické soustruhy
11.1.2.9 Automatické víceprofesní soustruhy se zásobníkem nástrojů 

(soustružnická obráběcí centra)
11.1.2.99 Automatické soustruhy jiné

	 Vrtačky
11.1.3.1 Stolní vrtačky
11.1.3.2 Sloupové vrtačky
11.1.3.3 Stojanové vrtačky
11.1.3.4 Řadové vrtačky
11.1.3.5 Vícevřetenové vrtačky
11.1.3.6 Radiální vrtačky
11.1.3.7 Přesné souřadnicové vrtačky
11.1.3.8 Stroje pro hloubkové vrtání a vyvrtávání
11.1.3.9 Vrtačky s revolverovou hlavou
11.1.3.10 Horizontální vrtačky
11.1.3.11 Automatické vrtačky víceprofesní se zásobníkem nástrojů 

(vrtací centra)
11.1.3.99 Vrtačky jiné

	 Vyvrtávací	stroje
11.1.4.1 Přesné horizontální vyvrtávací stroje
11.1.4.2 Přesné vertikální vyvrtávací stroje
11.1.4.3 Vyvrtávací a frézovací stroje s pevným stojanem
11.1.4.4 Vyvrtávací a frézovací stroje s pojízdným stojanem
11.1.4.5 Portálové vyvrtávací a frézovací stroje
11.1.4.6 Souřadnicové vyvrtávačky (souřadnicové přesné vyvrtávací 
 a frézovací stroje)
11.1.4.7 Vyvrtávačky bloku válců
11.1.4.99 Vyvrtávací stroje jiné

	 Frézky
11.1.5.1 Horizontální konzolové frézky
11.1.5.2 Vertikální konzolové frézky
11.1.5.3 Univerzální konzolové frézky
11.1.5.4 Horizontální frézky ložové

11.1.5.5 Vertikální frézky ložové
11.1.5.6 Univerzální frézky ložové
11.1.5.7 Vícevřetenové frézky ložové
11.1.5.8 Kopírovací frézky
11.1.5.9 Frézky s otočným stolem
11.1.5.10 Bubnové frézky
11.1.5.11 Frézky na zápustky
11.1.5.12 Univerzální nástrojářské frézky
11.1.5.13 Frézovací a vyvrtávací stroje
11.1.5.14 Univerzální frézovací a vyvrtávací stroje
11.1.5.15 Obráběcí centra
11.1.5.16 Stolní konzolové frézky s ručním ovládáním
11.1.5.17 Jednostojanové portálové frézky
11.1.5.18 Frézky na drážky, včetně klínových
11.1.5.19 Frézky na klikové a vačkové hřídele
11.1.5.20 Frézky na zkosení hran a na odhrocení
11.1.5.21 Gravírovací frézky
11.1.5.99 Frézky jiné

	 Stroje	na	výrobu	ozubení
11.1.6.1 Odvalovací frézky na čelní ozubení
11.1.6.2 Frézky na ozubené tyče
11.1.6.3 Odvalovací obrážečky na čelní ozubení
11.1.6.4 Odvalovací frézky a obrážečky pro opracování kuželových kol
11.1.6.5 Válcovačky ozubení
11.1.6.6 Brusky na ozubení
11.1.6.7 Ševingovací stroje
11.1.6.8 Lešticí a lapovací stroje na ozubení
11.1.6.9 Stroje na zaoblování a odstraňování otřepů ozubení
11.1.6.10 Automatické ozubárenské stroje víceprofesní se zásobníkem 

(ozubárenská centra)
11.1.6.99 Stroje na výrobu ozubení jiné

11.1.7  Stroje na výrobu závitů

	 Hoblovací,	obrážecí,	protahovací	a	protlačovací	stroje
11.1.8.1 Hoblovací stroje s možností dalšího opracování
11.1.8.2 Vodorovné obrážečky
11.1.8.3 Svislé obrážečky
11.1.8.4 Hoblovací stroje na opracování plechových hran
11.1.8.5 Kopírovací obrážecí stroje
11.1.8.6 Stroje obrážecí a protahovací a na klínové drážky
11.1.8.7 Hoblovací a obrážecí stroje jiné
11.1.8.8 Vnitřní protahovací stroje
11.1.8.9 Protahovací stroje vnějších ploch
11.1.8.10 Protahovací postupové stroje
11.1.8.11 Protlačovací stroje 
11.1.8.12 Hoblovací, obrážecí a protlačovací stroje
11.1.8.99 Hoblovací, obrážecí, protahovací a protlačovací stroje jiné

	 Pily,	pilovací	a	rozbrušovací	stroje
11.1.9.1 Pásové pily
11.1.9.2 Rámové pily
11.1.9.3 Kotoučové pily
11.1.9.4 Rozbrušovací stroje s brusným kotoučem
11.1.9.5 Třecí pily
11.1.9.6 Pilovací stroje
11.1.9.7 Automatické dělicí linky
11.1.9.99 Pily, pilovací a rozbrušovací stroje jiné

	 Brousicí	stroje
11.1.10.1 Horizontální brusky rovinné
11.1.10.2 Vertikální brusky rovinné
11.1.10.3 Univerzální rovinné brusky (s možností natočení brusného 

vřeteníku)
11.1.10.4 Horizontální rovinné brusky s otočným stolem
11.1.10.5 Svislé rovinné brusky s otočným stolem
11.1.10.6 Brusky hrotové
11.1.10.7 Produkční hrotové brusky s možností broušení zápichem  

(pro sériovou výrobu)
11.1.10.8 Brusky na vnitřní broušení
11.1.10.9 Univerzální brusky
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11.1.10.10 Bezhroté brusky
11.1.10.11 Kopírovací brusky
11.1.10.12 Vysokorychlostní brusky
11.1.10.13 Pásové brusky
11.1.10.14 Rovinné dvoukotoučové brusky
11.1.10.15 Souřadnicové brusky
11.1.10.16 Automatické brusky se zásobníkem nástrojů  

(brousicí centra)

	 Speciální	brousicí	stroje
11.1.11.1 Elektrolytické brusky
11.1.11.2 Superfinišovací brusky
11.1.11.3 Profilové brusky
11.1.11.4 Brusky na válcové plochy
11.1.11.5 Brusky na oválné plochy
11.1.11.6 Polygonové brusky
11.1.11.7 Brusky na drážkové hřídele
11.1.11.8 Brusky na třmenové kalibry (plochy, rovnoběžnost)
11.1.11.9 Brusky na středicí důlky
11.1.11.10 Brusky na vodicí plochy
11.1.11.11 Vačkové brusky
11.1.11.12 Brusky na vačkové hřídele
11.1.11.13 Brusky na klikové hřídele
11.1.11.14 Brusky na ventily
11.1.11.15 Brusky na písty
11.1.11.16 Brusky pro čepy náprav
11.1.11.17 Brusky na drážky ložisek
11.1.11.18 Brusky s ohebnou hřídelí
11.1.11.99 Speciální brousicí stroje jiné

	 Nástrojové	brusky	a	ostřičky
11.1.12.1 Univerzální nástrojové brusky
11.1.12.2 Brusky na hoblovací a soustružnické nože
11.1.12.3 Ostřičky nástrojů ze slinutých karbidů
11.1.12.4 Brusky na protahovací nástroje
11.1.12.5 Brusky na šroubovité vrtáky
11.1.12.6 Brusky na frézy a výstružníky
11.1.12.7 Ostřičky pilových listů
11.1.12.8 Ostřičky nástrojů ozubárenských strojů
11.1.12.9 Brusky na závitníky
11.1.12.10 Ostřičky a lapovačky nástrojů
11.1.12.11 Brusky závitových čelistí a nožů
11.1.12.12 Ostřičky frézovacích hlav
11.1.12.13 Ostřičky dlouhých a nůžkových nožů
11.1.12.14 Kyvadlové brusky
11.1.12.99 Nástrojové brusky a ostřičky jiné

	 Brusné	nástroje	a	příslušenství
11.1.13.1 Tmelený brusný materiál
11.1.13.2 Nanášené brusivo
11.1.13.3 Brusné a lešticí pasty
11.1.13.4 Diamantové brusivo

11.1.13.5 Brusné a lešticí kotouče, pásy a tělíska
11.1.13.5.1 Brusné flexokotouče

11.1.13.6 Syntetický diamantový prášek
11.1.13.7 Materiály pro superfinišování
11.1.13.8 Prostředky pro otryskávání
11.1.13.99 Brusné nástroje a příslušenství jiné

	 Honovací,	lapovací,	lešticí	stroje	a	stroje	
	 na	odstraňování	otřepů
11.1.14.1 Honovací stroje
11.1.14.2 Honovací stroje na válce
11.1.14.3 Lapovací stroje rovinných a válcových ploch
11.1.14.4 Lapovací stroje jiné
11.1.14.5 Pásové leštičky a brusky
11.1.14.6 Kotoučové lešticí stroje
11.1.14.7 Bezhroté lešticí stroje
11.1.14.8 Dílenské dvoukotoučové brusky a leštičky
11.1.14.9 Brusné, lešticí a omílací bubny

11.1.14.10 Superfinišovací vibrátory
11.1.14.11 Stroje na odstraňování otřepů
11.1.14.12 Lešticí stroje jiné
11.1.14.13 Elektromechanické stroje k odstraňování otřepů
11.1.14.14 Termické stroje k odstraňování otřepů
11.1.14.15 Ultrazvukové lešticí stroje

	 Speciální	výrobní	stroje	a	stavebnicové	jednotky
11.1.15.1 Speciální výrobní stroje s rotujícím nástrojem
11.1.15.2 Stroje s otočnými dělicími stoly
11.1.15.3 Polohovací jednotky s otočným stolem a bubnem
11.1.15.4 Postupové výrobní linky
11.1.15.5 Speciální výrobní stroje jiné
11.1.15.6 Soustružnické jednotky
11.1.15.7 Vrtací jednotky
11.1.15.8 Frézovací jednotky
11.1.15.9 Jednotky speciální stavebnicové jiné
11.1.15.10 Stroje na konečné opracování – centrování, obrábění čela

11.1.16	 Elektroerozivní	obráběcí	stroje
11.1.16.1 Elektrochemické obráběcí stroje
11.1.16.2 Elektrolytické obráběcí stroje

11.1.16.3 Elektrojiskrové obráběcí stroje
11.1.16.3.1 Elektrojiskrové hloubicí stroje
11.1.16.3.2 Elektrojiskrové řezací stroje
11.1.16.3.3 Elektrojiskrové vrtací stroje

11.1.17											Laserové	obráběcí	stroje
11.1.17.1 Laserové obráběcí stroje pro trubky a profily
11.1.17.2 Laserové obráběcí stroje pro plechy
11.1.17.3 Laserové řezací stroje 

11.1.18           obráběcí stroje s paralelní kinematickou strukturou
11.1.19           Mikroobráběcí stroje
11.1.99           obráběcí stroje jiné

tvářecí stroje

	 Mechanické	lisy
11.2.1.1 Výstředníkové lisy jednostojanové
11.2.1.2 Naklápěcí výstředníkové lisy
11.2.1.3 Dvoustojanové lisy mechanické
11.2.1.4 Klikové lisy dvoubodové
11.2.1.5 Kolenové lisy
11.2.1.6 Klikové lisy
11.2.1.7 Postupové lisy mechanické
11.2.1.8 Stolní lisy mechanické
11.2.1.9 Vysoce produkční mechanické lisy s automatickým 

podáváním
11.2.1.10 Třecí vřetenové lisy
11.2.1.11 Ruční vřetenové lisy
11.2.1.12 Sloupové lisy mechanické
11.2.1.13 Razicí lisy mechanické
11.2.1.14 Tažné lisy s ozubeným soukolím
11.2.1.15 Ruční pákové lisy
11.2.1.16 Klikové širokotažné lisy
11.2.1.17 Čtyřbodové tažné lisy
11.2.1.18 Revolverové lisy mechanické
11.2.1.19 Kalibrovací lisy
11.2.1.20 Přesné vysekávací lisy
11.2.1.99 Mechanické lisy jiné

	 Hydraulické	lisy
11.2.2.1 Dvojčinné lisy
11.2.2.2 Dvousloupové a čtyřsloupové hydraulické lisy
11.2.2.3 Širokotažné lisy
11.2.2.4 Postupové lisy hydraulické
11.2.2.5 Stolní lisy hydraulické
11.2.2.6 Dvoustojanové lisy hydraulické
11.2.2.7 Jednostojanové lisy hydraulické
11.2.2.8 Razidlové lisy hydraulické
11.2.2.9 Revolverové lisy hydraulické
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11.2.2.10 Rozklepávací lisy
11.2.2.11 Tušírovací lisy
11.2.2.12 Jemné vysekávací lisy
11.2.2.13 Speciální hydraulické lisy
11.2.2.14 Hlubokotažné lisy
11.2.2.15 Pneumatické a hydropneumatické lisy

	 Lisy	pro	speciální	užití
11.2.3.1 Ostřihovací lisy
11.2.3.2 Lisy na ražení mincí
11.2.3.3 Lisy na práškovou metalurgii
11.2.3.4 Kalibrovací lisy pro speciální užití
11.2.3.5 Paketovací a briketovací lisy na kovový šrot
11.2.3.6 Lemovací lisy
11.2.3.7 Razicí (zápustkové) lisy
11.2.3.8 Ohýbací a rovnací lisy

	 Kovací	stroje	a	buchary
11.2.4.1 Buchary
11.2.4.2 Kovací stroje a lisy
11.2.4.3 Postupové kovací automaty
11.2.4.99 Kovací stroje a buchary jiné

	 Stroje	na	tváření	tyčí,	profilů	a	trubek
11.2.5.1 Rovnací stroje
11.2.5.2 Ohýbací stroje tyčí a profilů
11.2.5.3 Ohýbací stroje na betonářskou ocel
11.2.5.4 Stroje na jemné a hluboké válečkování povrchu
11.2.5.5 Stroje na zakružování profilů
11.2.5.6 Stroje na zakružování kruhových tvarů
11.2.5.7 Stroje na tvarování, svařování a řezání trubek
11.2.5.8 Stroje na ohýbání trubek
11.2.5.9 Stroje na zužování a rozšiřování trubek
11.2.5.10 Stroje na konečnou úpravu trubek
11.2.5.11 Automatické postupové linky na tváření tyčí, profilů a trubek
11.2.5.99 Stroje na tváření tyčí, profilů a trubek jiné

	 Stroje	na	tváření	a	opracování	drátu
11.2.6.1 Stroje na tažení drátu
11.2.6.2 Stroje na rovnání a odstřihování drátu
11.2.6.3 Stroje na ohýbání drátu
11.2.6.4 Stroje a přístroje pro navíjení pružin
11.2.6.5 Stroje na výrobu řetězů
11.2.6.6 Stroje na drátěné pletivo
11.2.6.7 Stroje na válcování závitů, šroubů a svorníků
11.2.6.8 Stroje na výrobu lan a kabelů
11.2.6.9 Stroje na výrobu hřebíků
11.2.6.99 Stroje na tváření a opracování drátu jiné

	 Stroje	na	výrobu	svorníků,	šroubů,	matek	a	nýtů
11.2.7.1 Lisy na lisování svorníků a šroubů za studena a za tepla
11.2.7.2 Stroje na odřezávání svorníků
11.2.7.3 Fazetovací stroje na svorníky a šrouby
11.2.7.4 Lisy na matky
11.2.7.5 Stroje na řezání závitů matek
11.2.7.6 Stroje na řezání závitů šroubů a svorníků
11.2.7.7 Stroje na válcování závitů a svorníků a šroubů
11.2.7.8 Stroje na opracování hlav šroubů
11.2.7.9 Stroje na odstraňování otřepů u svorníků, matek a nýtů
11.2.7.10 Stroje na výrobu vrutů
11.2.7.11 Postupové lisy na tvarování dílů
11.2.7.99 Stroje na výrobu svorníků, šroubů, matek a nýtů jiné

	 Stroje	na	tváření	plechu	a	zařízení	používající	laser
11.2.8.1 Centra na tváření plechu, včetně strojů vybavených laserem 

nebo zařízením na obrábění plazmou
11.2.8.2 Niblovací stroje
11.2.8.3 Stroje na vyrovnávání a dělení pásů
11.2.8.4 Linky pro podélné a příčné dělení
11.2.8.5 Rovnací stroje na plech
11.2.8.6 Stroje pro tvarování plechu
11.2.8.7 Válcovačky na plech
11.2.8.8 Kovotlačitelské stroje
11.2.8.9 Ohýbačky s výkyvným ramenem

11.2.8.10 Mechanické ohraňovací lisy
11.2.8.11 Hydraulické ohraňovací lisy
11.2.8.12 Zakružovačky plechů
11.2.8.13 Rýhovací, lemovací, vroubkovací a svinovací stroje
11.2.8.14 Obrubovačky
11.2.8.15 Značkovací stroje
11.2.8.16 Stroje na výrobu plechovek
11.2.8.17 Nýtovací stroje
11.2.8.18 Navíjecí zařízení
11.2.8.19 Stroje a nástroje na stlačování a spojování tlakem
11.2.8.99 Stroje na tváření plechu a zařízení používající laser jiné

	 Nůžky,	lisovadla,	vysekávací	stroje
11.2.9.1 Tvářecí centra na děrování a lisování
11.2.9.2 Tabulové nůžky s mechanickým pohonem
11.2.9.3 Tabulové nůžky s hydraulickým pohonem
11.2.9.4 Kotoučové nůžky
11.2.9.5 Páskové nůžky a nůžky s kruhovým nožem
11.2.9.6 Křivkové vysekávací a vystřihovací nůžky
11.2.9.7 Univerzální nůžky s děrovadlem na tvarovou ocel  

(eventuálně s vysekávacím zařízením)
11.2.9.8 Nůžky na betonářskou ocel
11.2.9.9 Vrubovačky
11.2.9.10 Vysekávací stroje
11.2.9.11 Děrovací lisy
11.2.9.99 Nůžky, lisovadla, vysekávací stroje jiné

11.2.10  Mikrotvářecí stroje
11.2.99  tvářecí stroje jiné

Stroje pro nekonvenční a speciální technologie
11.3.1 Zařízení pro rapid prototyping
11.3.2 Stroje pro obrábění ultrazvukem
11.3.3 Stroje pro obrábění vodním paprskem
11.3.4 Stroje pro obrábění svazkem elektronů
11.3.5 Stroje pro obrábění svazkem plazmy
11.3.6 Stroje pro nekonvenční obrábění jiné
11.3.7 Laminovací (plátovací) stroje a zařízení pro kompozitní 

materiály
11.3.8 Stroje na lití kovů pod tlakem
11.3.9 Stroje na podélné a kruhové dělení
11.3.10 Stroje na konečnou úpravu (adjustovací)
11.3.11 Stroje a přístroje na ražení, cejchování a značení
11.3.12 Laserové popisovací stroje
11.3.13 Povlakovací stroje
11.3.99  Stroje pro nekonvenční a speciální technologie jiné

Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření

	 Měřicí	a	kontrolní	přístroje	pro	obrábění	a	tváření
11.4.1.1 Měřicí přístroje délek pro obrábění a tváření
11.4.1.2 Měřicí přístroje úhlu a sklonu pro obrábění a tváření
11.4.1.3 Měřicí přístroje chvění pro obrábění a tváření
11.4.1.4 Měřicí přístroje počtu otáček pro obrábění a tváření
11.4.1.5 Měřicí přístroje jakosti povrchu pro obrábění a tváření
11.4.1.6 Měřicí přístroje tloušťky, vrstvy pro obrábění a tváření
11.4.1.7 Měřicí přístroje hluku pro obrábění a tváření
11.4.1.8 Měřicí přístroje teploty pro oblast obrábění a tváření
11.4.1.9 Měřicí přístroje síly a momentu pro obrábění a tváření
11.4.1.10 Měřicí přístroje upínací síly pro obrábění a tváření
11.4.1.11 Měřicí přístroje tlaku pro obrábění a tváření
11.4.1.12 Měřicí přístroje profilu a tvaru pro obrábění a tváření
11.4.1.13 Měřicí přístroje závitu pro obrábění a tváření
11.4.1.14 Měřicí přístroje obvodových nepřesností pro obrábění a tváření
11.4.1.15 Měrky a kalibry pro obrábění a tváření
11.4.1.16 Měřicí a zkušební zařízení, etalony pro obrábění a tváření
11.4.1.17 Mechanické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
11.4.1.18 Optické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
11.4.1.19 Elektrické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
11.4.1.20 Elektronické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
11.4.1.21 Pneumatické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
11.4.1.22 Laserové měřicí přístroje pro oblast obrábění a tváření
11.4.1.23 Snímače měřené hodnoty pro obrábění a tváření
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11.4.1.24 Zesilovače měřené hodnoty pro obrábění a tváření
11.4.1.25 Měřicí stoly pro oblast obrábění a tváření
11.4.1.26 Digitální odečítací systémy
11.4.1.27 Systémy k zajišťování zlomu a opotřebení
11.4.1.28 Měřicí mikroskopy pro oblast obrábění a tváření
11.4.1.29 Příměrné desky a zařízení na měření rovinnosti

	 Měřicí	stroje
11.4.2.1 Měřicí a orýsovací stroje
11.4.2.2  Měřicí stroje vybavené počítačem pro oblast obrábění  

a tváření
11.4.2.3 Seřizovací přístroje pro nástroje
11.4.2.4 Přístroje na měření odvalovacích fréz
11.4.2.5 Testovací přístroje na měření ozubených kol
11.4.2.6 Třídicí stroje a zařízení
11.4.2.7 Měřicí roboty
11.4.2.8  Měřicí stroje pro hromadnou výrobu v oblasti obrábění  

a tváření
11.4.2.9 Měřicí projektory
11.4.2.10 Souřadnicové a vícesouřadnicové měřicí stroje
11.4.2.11 Systémy pro 3D scanning
11.4.2.12 Příslušenství k měřicím strojům

	 Zkušební	stroje	pro	oblast	obrábění	a	tváření
11.4.3.1 Zkušební stroje pro tah, tlak, ohyb a další vlastnosti
11.4.3.2 Stroje pro zkoušení tahem
11.4.3.3 Kyvadlová kladiva pro zkoušení materiálu
11.4.3.4 Padací kladiva pro zkoušení materiálu
11.4.3.5 Stroje a přístroje na zkoušení tvrdosti
11.4.3.6 Stroje na zkoušení pružin
11.4.3.7 Stroje na zkoušení únavy materiálu  

(tahem, tlakem a ohybem)
11.4.3.8 Stroje na zkoušky krutem
11.4.3.9 Stroje na zkoušení hlubokotažnosti
11.4.3.10 Stroje a přístroje pro nedestruktivní zkoušení materiálu
11.4.3.11 Stroje pro zkoušení ozubených kol a převodů
11.4.3.12 Vyvažovací stroje pro oblast obrábění a tváření
11.4.3.13 Elektronická vyvažovací zařízení pro oblast obrábění a tváření
11.4.3.14 Ultrazvukové zkušební stroje pro oblast obrábění a tváření
11.4.3.15 Stolice na měření výkonu pro oblast obrábění a tváření
11.4.3.16 Stroje na zkoušení povrchu pro oblast obrábění a tváření
11.4.3.17 Stereomikroskopy
11.4.3.18 Přístroje na zjišťování vířivých proudů
11.4.3.99 Zkušební stroje pro oblast obrábění a tváření jiné

	 Zpracování	obrazových	dat	v	oblasti	obrábění	a	tváření	
11.4.4.1 Systémy pro zpracování obrazu v oblasti obrábění a tváření
11.4.4.2 Videosystémy a endoskopy
11.4.4.3 Senzorové systémy pro rozpoznávání obrazu a signálových 

vzorků pro oblast obrábění a tváření
11.4.4.4 Zařízení pro vizuální geometrická měření
11.4.4.5 Měřicí mikroskopy s digitálním zpracováním obrazu

	 Software	pro	zajištění	kvality	v	oblasti	obrábění		
a	tváření

11.4.5.1 Software pro pořizování měřených elektrických dat v oblasti 
obrábění a tváření

11.4.5.2 Software pro pořizování měřených neelektrických dat  
v oblasti obrábění a tváření

11.4.5.3 Software pro zpracování a vyhodnocení měřených dat  
v oblasti obrábění a tváření

11.4.5.4 Diagnostické systémy pro oblast obrábění a tváření
11.4.5.5 Software pro automatizaci testování v oblasti obrábění  

a tváření
11.4.5.6 Software pro aplikace FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis)
11.4.5.7 Software pro pořizování technologických údajů v oblasti 

obrábění a tváření
11.4.5.8 Software pro pořizování provozních údajů v oblasti  

obrábění a tváření
11.4.5.9 Informační a řídicí systémy kvality v oblasti obrábění  

a tváření

11.4.5.10 Software pro řízení a správu zkušebních prostředků  
v oblasti obrábění a tváření

11.4.5.11 Software pro plánování testů a vyhodnocení zkušebních dat 
v oblasti obrábění a tváření

11.4.99  Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření jiné

Pružné výrobní systémy

	 Počítačové	systémy	a	periférie	pro	pružné	výrobní	systémy
11.5.1.1 Systémy pro zpracování dat pružných výrobních systémů
11.5.1.2 Počítačové systémy pro pružné výrobní systémy vytvořené  

na klíč
11.5.1.3 Pracovní stanice pro CAD systémy
11.5.1.4          Servery pro pružné výrobní systémy
11.5.1.5          Prvky datových sítí pro pružné výrobní systémy
11.5.1.6          Komunikační adaptéry
11.5.1.7 Pracoviště operátorů pro pružné výrobní systémy
11.5.1.8 Vstupní zařízení pro pružné výrobní systémy
11.5.1.9 Interaktivní terminály pro pružné výrobní systémy
11.5.1.10 Digitizéry, tablety pro pružné výrobní systémy
11.5.1.11 Skenery pro pružné výrobní systémy
11.5.1.12 Plottery pro pružné výrobní systémy
11.5.1.13 Tiskárny pro pružné výrobní systémy
11.5.1.14 Systémy pro NC-programování
11.5.1.99        Počítačové systémy a periférie pro pružné výrobní systémy 

jiné

	 Software	pro	pružné	výrobní	systémy
11.5.2.1 CAD/CAM systémy pro obráběcí a tvářecí stroje
11.5.2.1.1       CAD/CAM systémy pro obráběcí stroje
11.5.2.1.2 CAD/CAM systémy pro tvářecí stroje

11.5.2.2          Software pro TPV a PDM (Product Data Management)
11.5.2.3 Software pro CNC řízení
11.5.2.4          Software pro PLC řízení
11.5.2.5 Software pro pevnostní, dynamické a tepelné výpočty 

metodou konečných prvků
11.5.2.6 Software pro elektrotechnické konstruování
11.5.2.7 Software pro plánování a řízení výroby v pružných  

výrobních systémech
11.5.2.8 Software pro pružné montážní systémy
11.5.2.9 Software pro zpracování provozních dat v pružných  

výrobních systémech
11.5.2.10 Software pro kapacitní a termínové plánování
11.5.2.11 Software pro řízení zásob
11.5.2.12 Software pro skladové a materiálové hospodářství
11.5.2.13 Software pro databáze materiálů
11.5.2.14 Software pro průmyslové roboty v pružných výrobních 

systémech
11.5.2.15 Software pro simulační výpočty v pružných výrobních 

systémech
11.5.2.16 Software pro skladové a přepravní systémy v pružných 

výrobních systémech
11.5.2.99 Software pro pružné výrobní systémy jiný

	 Řízení	a	pohony
11.5.3.1 CNC řídicí systémy
11.5.3.2 Programovatelné řídicí systémy (PLC)
11.5.3.3 Programovací systémy pro školení CNC
11.5.3.4 Měřicí systémy pro nastavování polohy v ose
11.5.3.5 Řízení robotů v pružných výrobních systémech
11.5.3.6 Pohony posuvů v pružných výrobních systémech

11.5.3.7 Hlavní pohony v pružných výrobních systémech
11.5.3.7.1 Servopohony pro obráběcí a tvářecí stroje

11.5.3.8 Aktuátory
11.5.3.9 Výkonová elektronika pro řízení a pohony obráběcích  

a tvářecích strojů
11.5.3.99 Řízení a pohony jiné
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	 Elektrické	a	elektronické	vybavení	pro	obráběcí		
a	tvářecí	stroje

11.5.4.1 Elektromotory pro obráběcí a tvářecí stroje
11.5.4.2 Generátory
11.5.4.3 Konvertory
11.5.4.4 Usměrňovače pro elektro vybavení obráběcích  

a tvářecích strojů
11.5.4.5  Elektrické, elektronické a elektromagnetické spínací  

a ovládací zařízení
11.5.4.6 Elektrická a elektronická měřicí a odečítací zařízení
11.5.4.7 Elektrické a elektronické snímací, měřicí, zkoušecí  

a ochranné přístroje
11.5.4.8 Elektrické a elektronické stavebnicové prvky  

a uzly v pružných výrobních systémech
11.5.4.9 Piezoelektrické motory, ovladače, systémy v pružných 

výrobních systémech
11.5.4.10 Optoelektronické díly pro laserové obráběcí stroje
11.5.4.11 Silová elektronika, elektronické systémy se zpětnou vazbou  

v pružných výrobních systémech
11.5.4.12 Pohyblivé přívody energie
11.5.4.13 Ovládací a napájecí flexibilní kabely pro pružné výrobní systémy
11.5.4.14 Elektrické řídicí panely a skříně v pružných výrobních systémech
11.5.4.15 Elektrická zařízení pro indukční ohřev
11.5.4.99 Elektrické a elektronické vybavení pro obráběcí a tvářecí 

stroje jiné

	 Montážní	a	průmyslové	roboty	v	pružných	výrobních	
systémech

11.5.5.1 Pružné montážní systémy
11.5.5.2 Individuální montážní pracoviště
11.5.5.3 Montážní zařízení a montážní automatické stroje
11.5.5.4 Montážní linky v pružných výrobních systémech
11.5.5.5 Stavebnicové jednotky pro montážní systémy
11.5.5.6 Manipulační zařízení pro skladování, vstup a výstup obrobků, 

polotovarů v pružných výrobních systémech
11.5.5.7 Manipulační zařízení pro uspořádání a polohování obrobků
11.5.5.8 Podávací a posuvná zařízení pro obráběcí stroje
11.5.5.9 Upínací prostředky a upínací automatické přípravky
11.5.5.10 Výměnná zařízení pro úchopné hlavice robotů
11.5.5.11 Manipulátory v pružných výrobních systémech
11.5.5.12 Průmyslové roboty v pružných výrobních systémech
11.5.5.13 Pracovní nástroje pro průmyslové roboty
11.5.5.99 Montážní a průmyslové roboty v pružných výrobních 

systémech jiné

	 Automatizace	skladování	a	přepravy	pro	oblast		
obrábění	a	tváření

11.5.6.1 Dopravníkové systémy pro oblast obrábění a tváření
11.5.6.2 Dopravníky pro obrobky pro oblast obrábění a tváření
11.5.6.3  Bezobslužné pozemní dopravníky pro oblast obrábění  

a tváření
11.5.6.4  Bezobslužné skladové dopravníky pro oblast obrábění  

a tváření
11.5.6.5 Díly k propojení jednotlivých výrobních uzlů
11.5.6.6 Zásobníky obrobků, výlisků, polotovarů
11.5.6.7 Skladovací systémy pro oblast obrábění a tváření
11.5.6.8 Systémy paletizace obrobků a nástrojů
11.5.6.9 Systémy skladování obrobků a nástrojů
11.5.6.10 Paletizační systémy pro oblast obrábění a tváření
11.5.6.11 Skladovací zařízení pro výrobní provozy v oblasti obrábění  

a tváření
11.5.6.12 Drtiče kovových třísek v pružných výrobních systémech
11.5.6.13 Dopravníky třísek pro pružné výrobní systémy
11.5.6.14 Odolejovávací zařízení třísek

11.5.99  Pružné výrobní systémy jiné

Přesné nástroje

	 Nástroje	pro	obrábění
11.6.1.1 Výstružníky
11.6.1.2 Vyvrtávací tyče
11.6.1.3 Břitové destičky

11.6.1.4 Nástroje protahovací
11.6.1.5 Nástroje na ozubení
11.6.1.6 Kruhové závitové čelisti
11.6.1.7 Nástroje na závity (řezné)
11.6.1.8 Frézy a obrážecí kotoučové nože
11.6.1.9 Záhlubníky a výhrubníky
11.6.1.10 Pilové kotouče na kovy, včetně kotoučů s destičkami  

ze slinutých karbidů
11.6.1.11 Pilové listy na kov
11.6.1.12 Pilové pásy na kov
11.6.1.13 Pilové kotouče segmentové
11.6.1.14 Válcové pily, vyřezávací pily
11.6.1.15 Břitové destičky z řezné keramiky
11.6.1.16 Nástroje s břitem ze slinutého karbidu, destičky ze slinutého 

karbidu
11.6.1.17 Šroubovité a středicí vrtáky
11.6.1.18 Kopinaté vrtáky
11.6.1.19 Stupňovité vrtáky
11.6.1.20 Dělové vrtáky
11.6.1.21 Vyvrtávací nástroje
11.6.1.22 Nástroje pro přesné vyvrtávání
11.6.1.23 Soustružnické nože a držáky
11.6.1.24 Diamantové nástroje, diamantové pasty a průmyslové 

diamanty
11.6.1.25 Orovnávací nástroje
11.6.1.26 Nástroje pro ševingování a odjehlování
11.6.1.27 Hoblovací a obrážecí nástroje
11.6.1.28 Honovací, lapovací a lešticí nástroje
11.6.1.29 Řezné nástroje povlakované
11.6.1.30 Řezné nástroje kódované
11.6.1.31 Poháněné nástroje
11.6.1.32  Grafitové materiály pro elektroerozivní obrábění  

(EDM – Electro discharge machining)
11.6.1.33 Elektrody, řezací drátky, spotřební materiál  

pro elektrojiskrové obráběcí stroje
11.6.1.34 Speciální nástroje pro obrábění
11.6.1.35 Prostředky na ošetření nástrojů pro obrábění
11.6.1.99 Nástroje pro obrábění jiné

	 Nástroje	pro	tváření
11.6.2.1 Střižné nástroje
11.6.2.2 Nože pro nůžky na plech, strojní nože pro průmyslové účely
11.6.2.3 Vystřihovací nástroje
11.6.2.4 Tvářecí nástroje
11.6.2.5 Razicí nástroje, raznice
11.6.2.6 Značkovací nástroje
11.6.2.7 Lisovníky
11.6.2.8 Rýhovací, vroubkovací nástroje
11.6.2.9 Kotouče na válcování závitů

11.6.2.10 Nástroje na závity (tvářecí)
11.6.2.10.1 Hlavy pro válcování závitů za studena

11.6.2.11 Nástroje pro válečkování, nástroje pro hlazení a zpevňování
11.6.2.12 Průvlaky
11.6.2.13 Zápustky
11.6.2.14 Hlubokotažné nástroje
11.6.2.15 Nástroje pro tváření povlakované
11.6.2.16 Rychloupínací zařízení pro tvářecí nástroje
11.6.2.17 Systémy výměny nástrojů pro lisy
11.6.2.18 Speciální nástroje pro tváření
11.6.2.19 Formy pro tlakové lití kovů
11.6.2.20 Vodicí stojánky
11.6.2.21 Normalizované díly pro tvářecí nástroje a formy  

(razníky, střižníky, sloupky, pouzdra)
11.6.2.22 Klínové jednotky
11.6.2.99    Nástroje pro tváření jiné

	 Upínací	nářadí
11.6.3.1 Upínky a ostatní upínací prvky
11.6.3.2 Ovládací elementy pro přípravky a stroje
11.6.3.3 Kleštinová upínací pouzdra
11.6.3.4 Strojní svěráky
11.6.3.5 Vrtačková sklíčidla
11.6.3.6 Sklíčidla pro brusky ručně ovládaná
11.6.3.7 Sklíčidla pro brusky silově ovládaná
11.6.3.8 Soustružnická sklíčidla ručně ovládaná
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11.6.3.9 Soustružnická sklíčidla silově ovládaná
11.6.3.10 Upínací hroty a unášeče pro soustruhy
11.6.3.11 Upínací trny
11.6.3.12 Magnetické upínače
11.6.3.13 Frézovací trny
11.6.3.14 Upínací pouzdra
11.6.3.15 Dělicí upínací přístroje
11.6.3.16 Magnetické upínací desky
11.6.3.17 Vakuové upínací desky
11.6.3.18 Lícní desky
11.6.3.19 Nožové držáky
11.6.3.20 Nástrojové držáky
11.6.3.21 Otočné stoly, včetně NC řízených
11.6.3.22 Křížové stoly, včetně NC řízených
11.6.3.23 Upínací kódované nářadí
11.6.3.24 Upínací systémy, včetně modulárních
11.6.3.99 Upínací nářadí jiné

	 Nástrojové	systémy
11.6.4.1 Nástrojové systémy modulární
11.6.4.2 Otočné zásobníky nástrojů
11.6.4.3 Výměníky a zásobníky nástrojů
11.6.4.4 Software pro nástrojové vybavení
11.6.4.5 Vícevřetenové hlavy
11.6.4.6 Vyvrtávací hlavy a hlavy pro čelní obrábění
11.6.4.7 Vrtací revolverové hlavy
11.6.4.8 Obrážecí hlavy
11.6.4.9 Frézovací hlavy
11.6.4.10 Nožové držáky s možností připojení pohonu
11.6.4.11 Kopírovací zařízení
11.6.4.12 Zařízení pro podsoustružení
11.6.4.13 Zařízení pro orovnávání a tvarování brusných kotoučů
11.6.4.14 Závitořezné přístroje
11.6.4.15 Frézovací přístroje
11.6.4.16 Vyvrtávací přístroje
11.6.4.17 Brousicí přístroje
11.6.4.18 Systémy pro identifikaci nástrojů
11.6.4.19 Zařízení pro identifikaci zlomených nástrojů
11.6.4.20 Přístroje na měření a seřizování nástrojů
11.6.4.21 Systémy pro údržbu nástrojů
11.6.4.22 Přístroje a zařízení na soustružení kulových ploch
11.6.4.99 Nástrojové systémy jiné

11.6.99  Přesné nástroje jiné

Příslušenství pro kovoobrábění a tváření

	 Mazání	a	chlazení	kovoobráběcích	a	tvářecích	strojů
11.7.1.1 Mazací oleje a prostředky pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.1.2 Chladicí a mazací látky
11.7.1.3 Centrální mazací zařízení
11.7.1.4 Mazací systémy
11.7.1.5 Chladicí zařízení
11.7.1.6 Zařízení pro čištění chladicích a mazacích prostředků, filtry, 

odstředivky
11.7.1.7 Zařízení pro čištění a odmašťování kovů
11.7.1.8 Ostřikovací zařízení pro kovací stroje
11.7.1.9 Zařízení na čištění sudů
11.7.1.10 Hadice na chladicí prostředky

	 Likvidace	odpadů	v	oblasti	obrábění	a	tváření
11.7.2.1 Zařízení a komponenty pro udržení čistoty vzduchu
11.7.2.2 Odsávací zařízení v oblasti obrábění a tváření
11.7.2.3 Odsávače prachu, filtrační zařízení, filtry
11.7.2.4 Zařízení a komponenty pro čištění odpadních vod v oblasti 

obrábění a tváření
11.7.2.5 Zařízení a komponenty pro úpravu vody v oblasti obrábění  

a tváření
11.7.2.6 Zařízení pro čištění emulze
11.7.2.7 Zařízení pro úpravu chladicích a mazacích látek
11.7.2.8 Zařízení pro odlučování olejů a olejové mlhy
11.7.2.9 Sběrné nádrže na použité oleje
11.7.2.10 Zařízení pro filtraci, ultrafiltraci
11.7.2.11 Drtiče třísek
11.7.2.12 Dopravníky třísek

11.7.2.13 Briketovací lisy na třísky
11.7.2.14 Odmašťovací zařízení na třísky
11.7.2.15 Sklopné nádoby na odstraňování třísek
11.7.2.16 Průmyslové vysavače k čištění strojů
11.7.2.17 Zařízení pro úpravy vody pro superfinišovací zařízení

	 Mechanické	díly	a	příslušenství	pro	stavbu	obráběcích	
a	tvářecích	strojů

11.7.3.1 Armatury pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.2 Těsnění pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.3 Pružné podložky a ustavovací prvky
11.7.3.4 Pružiny pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.5 Pohonné prvky pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.6 Převodová ústrojí pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.7 Převodová ústrojí s plynulou změnou otáček pro obráběcí  

a tvářecí stroje
11.7.3.8 Redukční převodová ústrojí pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.9 Spojky pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.10 Třecí spojky pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.11 Brzdy pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.12 Kluzná a valivá ložiska pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.13 Lineární vedení pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.14 Kuličková a válečková vedení, pneumatická vedení
11.7.3.15 Kuličkové šrouby a matice
11.7.3.16 Strojní elementy pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.17 Hydraulické pohony, čerpadla, motory, válce, hnací ústrojí  

a agregáty
11.7.3.18  Hydraulická řídicí a regulační technika pro obráběcí  

a tvářecí stroje
11.7.3.19 Vysokotlaká vedení a hadice, ohebné trubky
11.7.3.20 Armatury, přípojky pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.21 Vysokotlaká čerpadla a jejich příslušenství ke strojům  

pro řezání vodním paprskem
11.7.3.22  Pneumatické pohony, řídicí a regulační technika, 

komponenty pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.23 Kompresory pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.24 Zařízení pro úpravu tlakového vzduchu
11.7.3.25 Malá zvedací a přepravní válečková zařízení
11.7.3.26 Pneumatické a olejopneumatické zvedací mechanismy
11.7.3.27 Navíjecí a odvíjecí zařízení
11.7.3.28 Zásobníky a podavače tyčí
11.7.3.29 Zásobníky a podavače plechů
11.7.3.30 Brusná vřetena
11.7.3.31 Vysokootáčková vřetena pro obráběcí stroje
11.7.3.32 Hlavní vřetena pro soustružnické, frézovací, vrtací 
 a vyvrtávací stroje
11.7.3.33 Stěrače vodicích ploch obráběcích strojů
11.7.3.34 Stojany, lože a díly z polymerbetonu
11.7.3.35 Osvětlení strojů
11.7.3.36 Pracovní ochranné prostředky
11.7.3.37 Ochranná zařízení
11.7.3.38 Ochranné kryty pro obráběcí stroje, pro vodicí šrouby  

a vodicí plochy
11.7.3.39 Bezpečnostní a ochranná vybavení pro obráběcí a tvářecí stroje
11.7.3.40 Protiskluzové rohože ke strojům
11.7.3.41 Skříňky pro nástroje a nářadí k obráběcím strojům
11.7.3.42 Zařízení dílen pro kovoobrábění a tváření

11.7.99  Příslušenství pro kovoobrábění a tváření jiné

Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů, repasované stroje
11.8.1 Náhradní díly k obráběcím strojům
11.8.2 Náhradní díly k tvářecím strojům

11.8.3  Generální opravy obráběcích a tvářecích strojů
11.8.3.1 Generální opravy obráběcích strojů
11.8.3.2 Generální opravy tvářecích strojů

11.8.4  rekonstrukce a modernizace obráběcích a tvářecích strojů
11.8.4.1     Modernizace elektrické výbavy obráběcích a tvářecích strojů
11.8.4.2    Modernizace periferií u NC a CNC strojů
11.8.4.3   Rekonstrukce a modernizace obráběcích strojů
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11.8.4.4        Rekonstrukce a modernizace tvářecích strojů

11.8.5 Repasované obráběcí stroje
11.8.6 Repasované tvářecí stroje
11.8.99  Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů, 

repasované stroje jiné

ruční nářadí

Mechanizované ruční nářadí

11.9.1	 Pneumatické	ruční	nářadí
11.9.1.1 Ruční pneumatické vrtačky
11.9.1.2 Ruční pneumatické závitořezné stroje
11.9.1.3 Ruční pneumatické utahováky a šroubováky
11.9.1.4 Ruční pneumatické brusky, rozbrušovačky a leštičky
11.9.1.5 Ruční pneumatické nůžky
11.9.1.6 Ruční pneumatické nýtovací kleště
11.9.1.99 Pneumatické ruční nářadí jiné

11.9.2	 Elektrické	ruční	nářadí,	včetně	AKU	programu
11.9.2.1 Ruční elektrické vrtačky a kladiva
11.9.2.2 Ruční elektrické brusky, rozbrušovačky a leštičky
11.9.2.3 Ruční elektrické pily, nůžky a frézky
11.9.2.4 Ruční elektrické utahováky, šroubováky a závitořezy
11.9.2.5 Ruční elektrické sponkovačky
11.9.2.6 Ruční elektrické nýtovací kleště
11.9.2.7 Mikronářadí
11.9.2.99 Elektrické ruční nářadí, včetně AKU programu jiné

11.9.3  ruční nářadí hydraulické
11.9.4  ruční nářadí poháněné spalovacím motorem
11.9.5  Mechanizované ruční nářadí mobilní a závěsné
11.9.99  Mechanizované ruční nářadí jiné

ruční nemechanizované nářadí
11.10.1 Ruční kladiva
11.10.2 Kleště, hasáky
11.10.3 Ruční nástroje na odjehlování, pilníky
11.10.4 Sekáče, sekery
11.10.5 Šroubováky
11.10.6 Klíče, momentové klíče
11.10.7 Ruční řezací nářadí
11.10.8 Svěráky
11.10.9 Svěrky (ztužidla)
11.10.10 Stahováky
11.10.11 Ruční zvedáky
11.10.12 Kufry a brašny na nářadí
11.10.99  ruční nemechanizované nářadí jiné

instituce, literatura a služby v oblasti kovoobrábění a tváření
11.11.1 Sdružení, organizace v oblasti kovoobrábění a tváření
11.11.2 Technická vydavatelství, literatura, odborné časopisy

11.11.3  Poradenství v oblasti obráběcích a tvářecích strojů
11.11.3.1 Poradenství v oblasti obráběcích strojů
11.11.3.2 Poradenství v oblasti tvářecích strojů

11.11.4  inženýrské a projekční služby v oblasti obráběcích  
a tvářecích strojů

11.11.4.1 Inženýrské a projekční služby v oblasti obráběcích strojů
11.11.4.2 Inženýrské a projekční služby v oblasti tvářecích strojů

11.11.5  technologie pro obrábění a tváření
11.11.5.1  Technologické projekty pro obrábění a tváření
11.11.5.2   Technologické dodávky pro obrábění a tváření

11.11.6    Výroba jednoúčelových obráběcích a tvářecích strojů  
na zakázku

11.11.6.1    Výroba jednoúčelových obráběcích strojů na zakázku
11.11.6.2        Výroba jednoúčelových tvářecích strojů na zakázku

11.11.7  realizace investičních celků pro obrábění a tváření
11.11.8     obchodní služby v oblasti obráběcích a tvářecích strojů
11.11.9  leasing kovoobráběcích a tvářecích strojů
11.11.10     Povlakování řezných a tvářecích nástrojů na zakázku 

11.11.11      renovace a regenerace nástrojů na zakázku
11.11.11.1    Renovace lisovacích forem

11.11.12       Služby reverzního inženýrství
11.11.13       rychlé vytváření prototypů na zakázku

11.11.14        nabídka výrobních kapacit v oblasti obrábění a tváření
11.11.14.1      Dělení materiálů na zakázku
11.11.14.2    Zpracování plechů na zakázku
11.11.14.3   Kovovýroba na zakázku

11.11.14.4      Nabídka výrobních kapacit v oblasti obrábění
11.11.14.4.1     CNC obrábění na zakázku
11.11.14.4.2    Vysokorychlostní (HSC) obrábění na zakázku
11.11.14.4.3   Obrábění obtížně obrobitelných materiálů na zakázku
11.11.14.4.4    Laserové značení, popisování, gravírování na zakázku
11.11.14.4.5     Leštění obrobků na zakázku

11.11.14.5      Nabídka výrobních kapacit v oblasti tváření

11.11.99      instituce, literatura a služby v oblasti kovoobrábění 
a tváření jiné

11.99  kovoobráběcí a tvářecí stroje, ruční nářadí jiné
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