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  _________________________________________________________ الت و تجهیزات ساخت و سازآماشین .1

 ات خاکی یعمل*

رهای چرخدار، لودرهای کامپکت، بیل مکانیکی، لودرهای الروب، گریدرها، تجهیزات مسطح لودبولدوزرها، لودرهای کاترپیالر، 

ب، ساخت لوله های فاقد سامانه های ساخت و ساز، آالیش آت ساخت و ساز، الآوط به ماشین تجهیزات اضافی مربسازی، 

 ابزار دستی ب های دورانی، تجهیزات اانیی، تراکتورهای تک محوره، قالترانشه، تراکتورها و تجهیزات اضافی، 

الت آسطح سازی، ماشین بردهای مالت برش، آرها و میدان ها، عملیات سنگی، وییراتورها، غلتک ها، ماشین ساخت و ساز مسی*

 ات کمکی حمل و نقل، گیرنده ها سایر تجهیزسنگفرش کننده، سامانه های خالء، 

 کاشت )برای حمل درختان عظیم( *

 الت و تجهیزات کاشت آسایر ماشین اوگرها، تجهیزات کاشت، 

 فضای چمن کاری و بذر افشانی *

 الت و تجهیزات آماشین  سایر، آب پاش ها، دستگاه های بذر افشان، کاترهای تورف

  سنجش و آزمایش*

  اپتیکی(، سطح بندی، آزمایشگاه هاابزار دقیق و کمکی )الکترو 

  سایر*

 

 ____________________________________________________________ ماشین االت و تجهیزات نگهداری .2

 نگهداری چمن کاری *

 احیا، نوسازی، الروبی، حفاری اروب ها، اارو برقی، لودر ها، اچمن زن، 

 نگهداری درختکاری *

 نگهداری مسیرها و میادین *

تجهیزات نگهداری ف های هرز، حرارتی و مکانیکی، تجهیزات خال و دمش، ریشه کنی علستگاه های ااروب زنی، برس ها، د

 زمستانی 

 نگهداری زمین های ورزشی با سطوح ماسه ای، مصنوعی و چمن مصنوعی *

 ی و محافظت از گیاه کودده*

 

  ___________________________________________________________________________ حمل و نقل .3

 ون ها، اتوبوس ها، کامیون ها، تجهیزات اانیی *

 تریلرها، لودرهای کوچک *

 سامانه های تخلیه، کانتینرها و سایر اقالم مربوط به خودرو *

 ی ارثقیل های بارگیر*

 دامپرها، مینی دامپرها *

 کامیون های فورک لیفت *

 ابزار دستی *

 

 _________________________________________________________________________ ذرهاگیاهان، ب .4

  هابذر*
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  هارترف، شیکه های بذ*

 گیاهان یک ساله، بستر سازی گیاهان، حیاب ها، تیوبرها *

 درختان و بوته ها *

 

 __________________________________________________ اقالم و اجزا مربوط به ساخت و ساز و نگهداری .5

 اقالم و اازای خاک ها *

 سایر ها، مالچ وری خاک، کودها، آزیر سازی، فر

 سنگ طییعی برای استفاده در محیط های سرپوشیده و آزاد *

وری شده برای محیط آزاد، آعی فرسنگ طییری شده برای محیط سرپوشیده، وآرسنگ طییعی فوری نشده، آسنگ طییعی فر

ای سنگفرشی، ادول زنی، دال ها، بولدرها، سنگ طییعی برای سایر کاربردها، سنگ هسکرت، بلوک های دیواری، نماها، ا

 نگ طییعی وری سآالت و تجهیزات مربوط به فرآماشین کی تثییت کنده برای سنگ طییعی نگهداری و تمهیدات کم

 سنگ قالیی برای استفاده در محیط سرپوشیده و آزاد *

شی، سنگ های سنگفرسکرت، بلوک های دیواری، نماها، اسنگ قالیی برای محیط سرپوشیده، سنگ قالیی برای محیط آزاد، 

برای سایر کاربردها،  ال ها، نفوذ پذیر در برابر آب، سنگ قالییسنگ های سنگفرشی، ادول زنی، دادول زنی، دال ها،  ضد آب، 

 وری سنگ قالیی آرالت و تجهیزات مربوط به فآماشین کی تثییت کنده برای سنگ قالیی ،نگهداری و تمهیدات کم

 ی برای استفاده در محیط آزاد مصالح چوب*

مراقیتی حصوالت مشش ها و سامانه های تراس چوبی، شیکه و توری چوبی، پوو اقالم مربوطه، چوب سازه ای،  مصالح چوبی

 سایر اقالم چوبی ننده، سامانه های مخصوص تعییه، مواد تثییت کو محافظتی چوب، 

 مواد و اازا مربوط به آبیاری و زهکشی، هوادهی *

 سایر آب پاش ها، آبیاری قطره ای، گاترها، لوله های زهکشی، 

 زا مربوط به محافظت از درختان مواد و اا*

 محافظت در طی تمهیدات ساخت آمد و شد، وص گاردهای مخصانکورها، بستر درخت، 

 سایر مواد و اازا *

 ژئوتکستیل، محافظت گیاهان، تورف مصنوعی 

 

  _________________________________________________________________________ طراحی شهری .6

 تجهیزات مربوط به باغچه ها، پارک ها و خیابان های مسکونی *

ه، هنر، مجسمنس ها، موانع، گیت ها، مهارها، نیمکت ها، صندلی ها، النجرها، سطل ها، زیر سیگاری، فگیاه، کانتینرهای 

 پرگوال، پاویلیون، پالیساد، بام ها، سازه های چوبی ری، اقالم ویژه آب، فواره ها، سامانه های آبیانورپردازی، 

 ترافیک، کاهش ترافیک *

پارکینگ، کنترل  سامانه هایاطالع رسانی، تابلوهای راهنما، سامانه های ه های عالمت دهی، دسترسی، سامانموانع، سامانه های 

 نویز گیر و سامانه های مربوطه دیوارهای و کنترل پارکینگ، عالئم، تیر پرچم، 

 تجهیزات و میلمان باغ خصوصی *

ویلیون، بام ها، سوئیت های پرگوال، پاسامانه های سایه ساز، ادگیرها، توری ها و بهای نورپردازی و گرمایشی باغ،  سامانه

نه های سر باز و شپزخانگ فواره و سامانه های مربوطه، آاقالم ویژه آب، سمیلمان، دکوراسیون باغ و تراس،  تجهیزات،باغی، 

 کیاب پز باغی، هنر و مجسمه، سایر 
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 ______________________________________________راکز تفریحی، زمین های ورزشی زمین های بازی، م .7

 خانه ها و چادرهای بازی *

آویزها، ن و پل های توری، کاترپیالرها، تجهیزات ژیمناستیک، کوهنوردی و باالنس، آویزان شدکییی، اسالیدها، اسالیدهای تر

قصر های اسیاب بازی،  ،ب بازی هااسیامیادین و سایر تجهیزات حرکتی، سند باکس ها، تجهیزات آب بازی،  سی سا، راکر،

 محافظ ضد سقوط، سطوح انعطاف پذیر زات ترکییی بازی، صحنه نمایش، تجهینیمکت، میز و ننوی کودکان، 

 تجهیزات زمین های تفریحی *

کیت، رولر اسکیتینگ، دوچرخه سواری و پیست اسمکانات و تجهیزات تناسب اندام، اکانات و تجهیزات بازی های توپی، ام

ی موانع، دیوارهای سایر سامانه ها و تجهیزات مربوط به ورزش های تفریحی، زمین های داراجهیزات و نجهیزات اانیی، ت

 تجهیزات موقتی )بعنوان نمونه تجهیزات سیار، توالت ها، کیوسک ها( صخره نوردی، 

 تجهیزات مربوط به زمین های بازی *

ه های تماشاگران، تاسیسات، سامانفونداسیون پیست، سامانه های پذیرش، دو و میدانی،  پیستتجهیزات زمین های ورزشی، 

 صفحات نمایش، صفحات نمایش ویدئویی 

 سایر تجهیزات *

 طراحی، برنامه ریزی، مشاوره *

 ی رنصب، نگهدا*

 

 ________________________________________________ساخت و ساز، نگهداری و مدیریت زمین های گلف  .8

 الت و تجهیزات ساخت و ساز زمین های گلف آن ماشی*

 الت و تجهیزات نگهداری زمین های گلف آماشین *

 مواد اازا و گیاهان مربوط به زمین های گلف *

 کودها ها، بذرد، اازا، گیاهان، وام

 مدیریت، خدمات و تجهیزات مربوط به زمین های گلف *

ف، رایانه و نرم افزار سایر تجهیزات زمین های گلیزات رانندگی در محوطه، خودروهای حمل و نقل و تریلرها، گلف موبایل، تجه

 اتحادیه ها و سازمان ها رنامه ریزی مشاوره و توسعه طرح، ب، 
 

 ____________________________________________________________________بخش های تخصصی  .9

یرونی تجهیزات کمکی سامانه های کشت دیوار بمانه های کشت در بام، گیاهکاری داخل و روی ساختمان، ساچمن کاری و *

 سامانه های کشت محیط داخلی برای صعود، 

 حمل  و نقل درختان بزرگ *

 نگهداری و اراحی درختان *

 الت تجهیزات مواد آماشین صعود، سکوهای عملیات سطح بندی، نردبان ها، تجهیزات 

 احیا و هوا دهی خاک، بهسازی *

، احیا، انکورینگ خاک، محدوده های سامانه های استخر شنا، تصفیه آب، گیاهانریت آب، حفاظت در برابر سیالب، آب بندی، مدی

 مواد مقاوم در برابر آب مهندسی هیدرولیک، محافظت در برابر سیل، آموزش رودخانه، ساخت دایک، مرطوب، 

 کشت مجدد زمین های بایر *
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 (کی )برای آب پاش ها انکورینگ با ابزار اکولوژی*

  دید توری های اکوستیک و *

  تجهیزات آرامستان ها*

مات و تجهیزات اانیی آرامستان، خودروها و تریلرهای حمل و نقل، بیل مکانیکی ملزو ،انه های کانتینر ضایعات و خاکیسام

 محل نگهداری اطفال در آرامستان نرم افزار آرامستان، ماشین آالت نگهداری، سایر، 
 

 ___________________________ بازیافت، دفع، حفاظت زیست محیطی برای کارگاه ها و محوطه های ساختمانی .01

 کمپوست سازی بازیافت و دفع ضایعات، *

 دفع ، بازیافت اقالم غیر گیاهی

 محافظت زیست محیطی *

 سایر ، و نقل و نگهداری مواد خطرساز حمل
 

 ____________________________________________________________محوطه های ساختمانی، دپوها  .00

 ا تریلرها، کانتینرها، توالت ه*

  و نگهداری عملیات حمل و نقل*

  ابزار، تجهیزات کارگاهی*

  الیسه کار، ایمنی صنعتی*

 سایر *
 

  __________________________________________________________________سازمان، اداره، خدمات  .02

 داده پردازی، مخابرات، مالتی مدیا *

 تیلیغات، بازاریابی *

 کتب، مجالت منابع *

 مشاوره برنامه ریزی ایستگاه های آزمون *

 سازمان، اداره، خدمات *
 

 __________________________________________________________________اتحادیه ها، سازمان ها  .03

 اتحادیه ها *

 سازمان ها *

 آموزش *

 مشاورین *

 

 GALABAUبخش های 

 __________________________________________________________________________زمین بازی  .04

05. (Deutsche Golfplatztage) ____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ درختان مراقبت از درختان و صعود از .06


