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Τσουγκράνα κήπου

*Τίτλος

Η εφεύρεση αναφέρεται σε τσουγκράνα κήπου που αποτελείται από ένα κοντάρι
με μία κεφαλή που είναι εξοπλισμένη με δόντια.

*Τεχνικό πεδίο που αναφέρεται η εφεύρεση
*Στάθμη
προηγούμενης
τεχνικής και αξιολόγησης
αυτής

5

10

*Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης
*Αποκάλυψη της εφεύρεσης όπως παρουσιάζεται
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Τσουγκράνες τέτοιου τύπου που τα δόντια τους έχουν το ίδιο μήκος είναι γνωστές.
Τα δόντια της τσουγκράνας είναι τόσο μακριά ούτως ώστε να πηγαίνουν αρκετά
βαθιά μέσα στο σκαμμένο κομμάτι του εδάφους για να διαλύουν τους σβώλους και
ταυτόχρονα να καθαρίζουν το χώμα από τις πέτρες, τις ρίζες κλπ.
Με τη χρήση αυτής της τσουγκράνας τα δόντια συναντούν μία αρκετά μεγάλη
αντίσταση, επειδή είναι μακριά και τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια το πάνω στρώμα του εδάφους να μην χτενίζεται
αρκετά με αποτέλεσμα να πρέπει να ξαναχτενιστεί οπότε και η δουλειά να γίνεται
δύο φορές.
Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι την ίδια στιγμή γίνεται η επεξεργασία
του χώματος τόσο σε βάθος όσο και στην επιφάνεια.
Η τσουγκράνα κήπου σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό
ότι τα δόντια έχουν διάφορα μήκη και ότι τα κοντά δόντια είναι τοποθετημένα
ανάμεσα στα μακριά δόντια.
Ένας απλός τρόπος παρουσίασης τσουγκράνας κήπου γίνεται σύμφωνα με την
εφεύρεση με δύο διαφορετικά μήκη δοντιών. Αυτό την κάνει φθηνότερη και όπως αποδεικνύεται από την χρήση γίνεται την ίδια στιγμή ένα αρκετά καλό χτένισμα στο
πάνω στρώμα του εδάφους.
Σύμφωνα με την εφεύρεση θα ήταν επίσης επιθυμητό η τσουγκράνα κήπου να έχει
6 κοντά δόντια ανάμεσα σε δύο μακριά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πρώτον ένα
καλύτερο χτένισμα στο πάνω στρώμα και δεύτερον να γίνεται πιο ευκολομεταχείριστη λόγω της μεγαλύτερης απόστασης ανάμεσα στα μακριά δόντια.
Το σχήμα 1 δείχνει μια προοπτική όψη της τσουγκράνας κήπου.
Το σχήμα 2 δείχνει μία άλλη όψη όπως φαίνεται από μπροστά.
Ένας τρόπος εφαρμογής της εφεύρεσης περιγράφεται με αναφορά στα σχέδια.
Η τσουγκράνα κήπου αποτελείται από ένα κοντάρι (1) με μία κεφαλή (2) στην
οποία κεφαλή είναι τοποθετημένα στην ίδια απόσταση…..κλπ. κλπ.
[ακολουθεί μία ολοκληρωμένη περιγραφή των στοιχείων που παρουσιάζονται
στα σχέδια. ΣΗΜ: Όταν ένα στοιχείο αναφέρεται για πρώτη φορά π.χ. «κεφαλή»
πρέπει κάθε φορά που ξαναεμφανίζεται να χρησιμοποιείται η ίδια λέξη (δηλ.
«κεφαλή»)]
Στα σχέδια που επιδεικνύονται εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο δόντια με δύο διαφορετικά μήκη, όμως δεν εμποδίζεται η χρησιμοποίηση δοντιών τριών ή περισσοτέρων μεγεθών.
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Α Ξ Ι Ω Σ Ε Ι Σ
*Τμήμα που ανήκει στην
στάθμη της τεχνικής

1. Η τσουγκράνα κήπου αποτελείται από κοντάρι (1) με μία κεφαλή (2) που έχει
δόντια και χαρακτηρίζεται από το ότι τα δόντια (3,4) έχουν διαφορετικό μήκος
και από το ότι τα δόντια (3) είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα μακριά δόντια (4).

*Χαρακτηριστικό τμήμα
*Εξαρτημένη αξίωση
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2. Η τσουγκράνα κήπου σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται από το ότι
έχει δόντια από δύο μεγέθη μόνο.

*Εξαρτημένη αξίωση

3. Η τσουγκράνα κήπου σύμφωνα με τις αξιώσεις 1 και 2 χαρακτηρίζεται από το
ότι έχει δύο κοντά δόντια ανάμεσα σε δύο μακριά δόντια.
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τσουγκράνα κήπου
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Τσουγκράνα κήπου με κεφαλή (2) που αποτελείται από δόντια (3, 4) δύο διαφορετικών μεγεθών όπου τα κοντά δόντια (3) είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα
μεγάλα δόντια (4).
Τα κοντά δόντια χτενίζουν την επιφάνεια του εδάφους και την ίδια στιγμή τα
μακριά δόντια πηγαίνουν σε βάθος και καθαρίζουν το χώμα από τις πέτρες, τις
ρίζες κλπ. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι μ’ αυτήν την τσουγκράνα κήπου μπορεί κανείς να επεξεργάζεται το χώμα σε βάθος και την ίδια στιγμή
να το χτενίζει.

*Οι επεξηγηματικοί όροι που αναφέρονται στο αριστερό μέρος των σελίδων
είναι μόνον για βοήθημα και δεν πρέπει να υπάρχουν στο κείμενο της εφεύρεσής σας.
- Τα περιθώρια στο παράδειγμα αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις που
αναφέρονται στις οδηγίες και που θα πρέπει να τηρηθούν.
- Στα έγγραφα της αίτησής σας πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τη μία όψη κάθε
φύλλου. Η περιγραφή, οι αξιώσεις και η περίληψη πρέπει να αρχίζουν σε νέο
φύλλο χαρτιού.
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