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6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 1. Táblázat. 
 
 
1. Táblázat. 

A hatodik, hetedik szám alapértelmezésnél. 
.00 nincs különleges megnevezés 
.01 … első csavar 
.02 … második csavar 
.03 … harmadik csavar 
.04  
.05 komplett 
.06 szerelt rész 
.07 kővel (kövekkel) 
.08 …fogastengely (külön) 
.09 …fogaskerék (külön) 
.10 fedőkő felül 
.11 fedőkő alul 
.12 két fedőkővel 
.13 eredeti csap alul (Pl. trombita) 
.14 eredeti csap felül (Pl. egyszerű) 
.15 eredeti csap alul (Pl. trombita) fedőkő felül 
.16 eredeti csap felül (Pl. egyszerű) fedőkő alul 
.17  
.18 egyedi 1 
.19 egyedi 2 
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6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 2. Táblázat. 
 
2. Táblázat. 

A hatodik, hetedik szám a teljes csapágylemezre, 
szerkezetre, hidakra és mindenre, ami a billegő hídhoz 

tartozik. 
.20 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  0 Kő 
.21 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  1 Kő 
.22 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  2 Kő 
.23 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  3 Kő 
.24 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  4 Kő 
.25 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  5 Kő 
.26 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  6 Kő 
.27 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  7 Kő 
.28 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  8 Kő 
.29 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  13 Kő 
.30 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  15 Kő 
.31 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  17 Kő 
.32 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  21 Kő 
.33 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  23 Kő 
.34 törés elleni biztosítással, kőcsapágy  25 Kő 

   
.40 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  0 Kő 
.41 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  1 Kő 
.41 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  2 Kő 
.43 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  3 Kő 
.44 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  4 Kő 
.45 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  5 Kő 
.46 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  6 Kő 
.47 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  7 Kő 
.48 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  9 Kő 
.49 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  13 Kő 
.50 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  15 Kő 
.51 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  17 Kő 
.52 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  21 Kő 
.53 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  23 Kő 
.54 nincs törés elleni biztosítás, kőcsapágy  25 Kő 
   
 



6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 3. Táblázat. 
 
 
3. Táblázat. 

 
 A hatodik, hetedik szám a billegő hídnál.  

Szabályozó 
tolókával. 

 Szabályozó 
tolóka 
nélkül. 

.20 törés elleni biztosítással vagy kőcsapággyal kombinálva .60 

.21 törés elleni biztosítással, és hajszálrugó tőke tartóval .61 

.22 törés elleni biztosítással, és hajszálrugó tartóval .62 

.23 törés elleni biztosítással, és szabályozó kulccsal .63 

.24 törés elleni biztosítással, hajszálrugó tőke tartóval, kulccsal* .64 

.25 törés elleni biztosítással, hajszálrugó tőke tartóval, kulccsal* .65 

.26 törés elleni biztosítással, hajszálrugó tartóval* .66 
   

.30 törés elleni biztosítással, Breguet hajszálrugó tartóval* .70 

.31 törés elleni biztosítással, Breguet hajszálrugó tőke tartóval* .71 

.33 törés elleni biztosítással, Breguet hajszálrugó tőke kulccsal, tartóval* .73 

.36 törés elleni biztosítással, egyedi Breguet hajszálrugó tartóval* .76 
   

.40 törés elleni biztosítás nélkül, vagy kőcsapággyal kombinálva .80 

.41 törés elleni biztosítás nélkül, és hajszálrugó tőke tartóval .81 

.42 törés elleni biztosítás nélkül, és hajszálrugó tartóval .82 

.43 törés elleni biztosítás nélkül, és szabályozó kulccsal .83 

.44 törés elleni biztosítás nélkül, hajszálrugó tőke tartóval, kulccsal* .84 

.45 törés elleni biztosítás nélkül, hajszálrugó tőke, kulccsal* .85 

.46 törés elleni biztosítás nélkül, és hajszálrugó tőke* .86 
   

.50 törés elleni biztosítás nélkül, Breguet hajszálrugó* .90 

.51 törés elleni biztosítás nélkül, és Breguet hajszálrugó tőke tartóval* .91 

.53 törés elleni biztosítás nélkül, és Breguet hajszálrugó tőke kulccsal, tartóval* .93 

.56 törés elleni biztosítás nélkül, és egyedi Breguet hajszálrugó* .96 
* Az alkalmazás pontosabb meghatározáshoz 
 



6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 4. Táblázat. 
 

4. Táblázat. 
 

Hatodik és hetedik állandó számok a 
rugóház, kerékrendszer, kronográf és 

stopper alkatrészeknél. 
.20 60 perc 
.21 45 perc 
.22 40 perc 
.23 20 perc 
.24 15 perc 
.25 10 perc 
.26 6 perc 
.27 5 perc 
.28 3 perc 
.29 2 perc 
.30 1/100 perc 

  
.40 10 másodperc 
.41 20 másodperc 
.42 30 másodperc 
.43 100 másodperc 

  
.50 1/4 másodperc 
.51 1/10 másodperc 
.52 1/20 másodperc 
.53 1/25 másodperc 
.54 1/50 másodperc 
.55 1/100 másodperc 
Megjegyzés: a legtöbb esetben 

alkalmazott a 30 perc, 60 másodperc és az 
1/5 másodperchez nincs kiegészítő szám. 

 
 



6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 5. 6. Táblázatok. 
 

5. Táblázat. 
 

 A hatodik, hetedik szám a szabályozónál.  
Szabályozó 
tolókával. 

 Szabályozó 
tolóka 
nélkül. 

.00  .60 
   

.21 hajszálrugó tőketartó nélkül .61 

.22 szabályozó nélkül .62 

.23 hajszálrugó tőketartó és szabályozó nélkül .63 

.24 hajszálrugó tartó nélkül .64 

.25  .65 
   

.29 egyedi .69 

.30 hajszálrugó tőke tartóval .70 

.31 hajszálrugó tőke tartóval és szabályozó nélkül .71 

.32 szabályozóval .72 

.33 hajszálrugó tőke tartóval és szabályozóval .73 

.34 hajszálrugó tőke nélkül .74 

.35 hajszálrugó tőke tartó nélkül és szabályozóval .75 
   

.39 egyedi hajszálrugó tőketartó .79 
   

.55 Breguet hajszálrugóhoz 95 
 

6. Táblázat. 
 

A hatodik, hetedik szám a felhúzó (beállító) tengelynél 
.21 tengelyátmérő 0,99 mm 
.22 tengelyátmérő 1,00 mm 
.23 tengelyátmérő 1,20 mm 
.24 tengelyátmérő Speciál 
   
.26 alkatrész karral  
.28 alkatrész  
   
.30 korona (csőnélküli) belső átmérője 0,90 mm 
.31 korona (csőnélküli) belső átmérője 1,00 mm 
.32 korona (csőnélküli) belső átmérője 1,20 mm 
.34 korona (csőnélküli) belső átmérője Speciál 
   
.35 korona (csöves) belső átmérője 0,90 mm 
.36 korona (csöves) belső átmérője 1,00 mm 
.37 korona (csöves) belső átmérője 1,20 mm 
.39 korona (csöves) belső átmérője Speciál 
.40 belsőnégyszöges korona  



 



6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 7. 8. Táblázatok. 
 

7.Táblázat 
 

A hatodik, hetedik szám a billegő tengelynél 
.00 törés elleni biztosítás nélkül (keréken nincs csavar) 
.21 törés elleni biztosítás nélkül (keréken nincs csavar) 
.22 törés elleni biztosítás nélkül (keréken van csavar) 
.23 törés elleni biztosítás nélkül (keréken nincs csavar), egyedi hajszálrugó gyűrű 
.24 törés elleni biztosítás nélkül (keréken van csavar), egyedi hajszálrugó gyűrű 
.25 törés elleni biztosítással 
.26 törés elleni biztosítással 
.27 törés elleni biztosítással 
  
.40 törés elleni biztosítás nélkül 
  
.41 törés elleni biztosítás nélkül 
.42 törés elleni biztosítás nélkül 
.43 törés elleni biztosítás nélkül 
.44 törés elleni biztosítás nélkül 
.45 törés elleni biztosítás nélkül 
.46 törés elleni biztosítás nélkül 
.47 törés elleni biztosítás nélkül 
 
 

8.Táblázat 
 

A hatodik, hetedik szám a billegő szabályozásnál 
.21 törés elleni biztosítással 
.22 törés elleni biztosítással 
.27 törés elleni biztosítással 
.29 törés elleni biztosítással 
  
.40 törés elleni biztosítás nélkül 
.41 törés elleni biztosítás nélkül 
.42 törés elleni biztosítás nélkül 
.47 törés elleni biztosítás nélkül 
.49 törés elleni biztosítás nélkül 
 



6.7. EBAUCHES ISO számok jelentése. 9. 10. Táblázatok. 
 

9.Táblázat. 
 

A hatodik, hetedik szám a naptár ablaknál 
.21 ablak a12 óránál 
.22 ablak a 3 óránál 
.23 ablak a 6 óránál 
.24 ablak a 9 óránál 
 

10.Táblázat. 
 

A hatodik, hetedik szám a hét napjait mutató számlapnál 
.21 forgatható szám gyűrűvel, az ablaka 12 óránál 
.23 forgatható szám gyűrűvel, az ablaka 6 óránál 
  
.31 az ablak függőlegesen a 12 óránál 
.33 az ablak függőlegesen a 6 óránál 
  
.41 az ablak vízszintesen a 12 óránál 
.42 az ablak vízszintesen a 3 óránál 
.43 az ablak vízszintesen a 6 óránál 
.44 az ablak vízszintesen a 9 óránál 
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