
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1139  رقم الطلب

   6/13/1981  تاريخ الطلب

   1139  رقم البراءة

  اسم األختراع
STEERING DEVICE FOR MANY AXLED GOOSE - NECK 

TRAILERS   

 ( عربى)اسم األختراع 
 جهاز او اداة توجيه لمقطورات متعددة محاور العجالت او الدواليب وذات انحناء

   راجع على شكل عنق االوزة

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/28/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A steering device for many-axled goose-neck trailers coupled 

behind a tractor or other vehicle via the goose—neck and a fifth 

wheel on the tractor or other vehicle. Of the wheel sets of the 

trailer the foremost one and the rear ones are steered by friction 

against the road, and in addition thereto the rearmost ones of the 

rear wheel sets are also forcibly steered from the tractor or other 

vehicle by the fifth wheel of same via a transmission. The wheel 

sets may also be provided with a reverse lock   

ص الوصف الفنى ملخ

 ( عربى)

جهاز توجيه لمقطورات متعددة محاور الدواليب وذات انحناء راجع والتي تربط 

بواسطة االنحناء الراجع هذا ودوالب خامس  –جرار او مركبة اخرى لقطرها  خلف

من بين مجموعات دواليب المقطورة يتم توجيه . في مركبة اخرى في الجرار او

وبواسطته عالوة . وعات الخلفية باالحتكاك على الطريق والمجم المجموعة االخيرة

االخيرة من مجموعات الدواليب الخلفية توجه ايضا  على ذلك فان المجموعات

او داخل مركبة اخرى بواسطة الدوالب  بصورة قسرية فعالة من داخل الجرار

جوز هذا وي. وتغيير السرعات  جهاز التعشيق: الخامس لهما عن طريق ناقل الحركة 

االرتدادي للتسيير الى  ناقل الحركة( مكبح)ايضا تجهيز مجموعات الدواليب يقفل 

   وراء

   NORWAY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية



 

 المالك

   سفير دام ( عربى)اسم المالك 

   سكارير النرويج 1721 -نون  1من غامليفين  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SVERRE DAMM ( التينى)اسم المالك 

   GAMLEVEIEN 1 N 1473 SKARER NORWAY ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   المحامي عيسى مبدا دلل ( عربى)اإلسم 

   عمان/ 271ب .ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   سفير دام ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   SVERRE DAMM ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


