
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1977/912  رقم الطلب

   8/4/1977  تاريخ الطلب

   912  رقم البراءة

  اسم األختراع
MOUNTING BASE ASSMBLY FOR PRODUCT 

CARTRIDGES   

   قاعدة لحمل العبوات ( عربى)اسم األختراع 

   65:عدد الجريدة   30/09/1978  تاريخ النشر

   12/31/1978  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A beverage dispensing machine includes a panel of product 

cartridges. A pair of cartridge mounting base assemblies are 

provided each of which holds two cartridges. The mounting base 

assembly includes a handle unit detachably connected to an 

agitator handle in the cartridge. The handle unit includes a guide 

element received in an elongated longitudinally extending slot in 

the floor of the mounting base assembly. A retaining element is 

provided on the lower end of the guide element and is of such a 

size that it will only pass through an enlarged opening in 

communication with the elongated slot for assembly and 

disassembly of the mounting base assembly. Two rows of stop 

openings are provided on opposite sides of the elongated slot to 

receive the legs of a stop element bridging the slot. The 

openings in each of the rows are staggered relative to each other 

whereby either leg of the stop element may be selectively placed 

in one of two openings to vary the amount of travel of the handle 

unit towards an open position.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 االالت متضمنة ارضية لها شق يمتد مايتعلق هذا االختراع بتدبر مواد قاعدة تركيب 

وحدة , بين الخلف واالمام وتكون الفتحة الواسعة عند طرف واحد للشق المعلوم 

المتحركة على االرضية المعلومة وعنصر االرشاد على وحدة المقبض  المقبض

مع . الشق المعلوم ولها العنصر السائد على الطرف السفلي المعلوم الموضوع في

يمر خالل الشق المعلوم ولكنه يمر خالل الفتحة الواسعة  ثل هذا الحجم الذلك يكون م

   .المعلومة

   NETHERLANDS  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى



 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   فاونتين براند انترناشيونال ن ف ( عربى)اسم المالك 

   هولندا-كوراكاو نذرالندز 216ب .ص, 56دي ريتركيد , سيتكو ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   .FOUNTAIN BRAND INTERNATIONAL N.V ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
CITCO DE RUYTERKADE 62 P.O.BOX 812 CURACAO 

NETHERLANDS ANTILLES   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019629/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   (متوفي)مارتل جيروم سايفرسون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   MARTELLE JEROME SYVERSON(DECEASED) ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


