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16000000-5 - Maatalouskoneet.
16100000-6 - Maan muokkaamisessa tai viljelyssä käytettävät maa- ja metsätalouskoneet.
16300000-8 - Sadonkorjuukoneet.
16400000-9 - Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät ruiskutuslaitteet.
16500000-0 - Maataloudessa käytettävät itsekuormaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut.
16600000-1 - Maa- tai metsätaloudessa käytettävät erikoiskoneet.
16700000-2 - Traktorit.
31000000-6 - Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus.
31100000-7 - Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat.
31200000-8 - Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet.
31500000-1 - Valaistuslaitteet ja sähkölamput.
31600000-2 - Sähkölaitteet ja -kojeet.
31700000-3 - Sähkötarvikkeet, sähkömekaaniset ja -tekniset tarvikkeet.
32000000-3 -  Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet.
32200000-5 - Radiopuhelin-, radiosähkötys-, radio- tai televisiolähettimet.
32300000-6 - Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet.
32500000-8 - Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet.
33000000-0 - Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät 
33900000-9 - Ruumiinavaus- ja ruumishuonelaitteet ja -varusteet.
34000000-7 - Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet.
34100000-8 - Moottoriajoneuvot.
34200000-9 - Ajoneuvojen korit, perävaunut tai puoliperävaunut.
34400000-1 - Moottoripyörät, polkupyörät ja sivuvaunut.
34500000-2 - Laivat ja veneet.
34700000-4 - Ilma- ja avaruusalukset.
34900000-6 - Erilaiset kuljetusvälineet ja varaosat.
35000000-4 - Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet.
35100000-5 - Pelastus- ja turvavälineet.
35300000-7 - Aseet, ampumatarvikkeet ja niiden osat.
37000000-8 - Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet.
37300000-1 - Soittimet ja niiden osat.
37400000-2 - Urheilutarvikkeet ja -välineet.
37500000-3 - Pelit ja lelut; huvipuistolaitteet.
38000000-5 - Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja).
38100000-6 - Navigoinnissa ja meteorologiassa käytettävät välineet.
38200000-7 - Geologiassa ja geofysiikassa käytettävät välineet.
38300000-8 - Mittalaitteet.
38400000-9 - Fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet.
38500000-0 - Testaus- ja koelaitteet.
38600000-1 - Optiset instrumentit.
38800000-3 - Teollisuuden prosessinohjauslaitteet ja kauko-ohjauslaitteet.
38900000-4 - Erilaiset arviointi- ja testausvälineet.
39700000-9 - Kodinkoneet.
39800000-0 - Puhdistus- ja kiillotustuotteet.
42000000-6 - Teollisuuskoneet.
42100000-0 - Voimakoneet.
42200000-8 - Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneet sekä niiden osat.
42300000-9 - Teollisuus- tai laboratoriouunit, polttouunit ja muut uunit.
42400000-0 - Nosto- ja käsittelylaitteet ja niiden osat.
42500000-1 - Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet.
42600000-2 - Työstökoneet.
42700000-3 - Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneet.
42800000-4 - Paperi- tai kartonkikoneet.
43000000-3 - Kaivos- ja louhintakoneet, rakennuslaitteistot.
43100000-4 - Kaivoslaitteet.



43200000-5 - Maansiirto- ja kaivinkoneet ja niiden osat.
99999999-9 - Muu
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