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6806 industria-politika eta –egitura 

 
industria-egitura 
            RT  enpresa  (4011) 
            RT  enpresaburua  (4006) 
            RT  enpresaren egitura  (4006) 
            RT  industria-ekonomia  (1621) 
            RT  industria-enpresa  (4011) 
            RT  merkatazaritza- eta industria-ganbera  (2006) 
NT1  artisautza  
  NT2  eskulangintzako ekoizpena  
            RT  artisaua  (4411) 
            RT  artisautzako enpresa  (4011) 
            RT  enpresa indibiduala  (4011) 
            RT  familia-enpresa  (4011) 
NT1  eraldaketaren industria  
            RT  produktu erdibukatua  (6806) 
            RT  produktu manufakturatua  (6806) 
NT1  industria arina  
NT1  industria astuna  
NT1  industria esportatzailea  
            RT  esportazio-politika  (2006) 
NT1  industria txiki eta ertainak  
            RT  enpresa txiki eta ertainak  (4011) 
  NT2  industria ertaina  
  NT2  industria txikia  
NT1  puntako industria  
            RT  armagintza  (0821) 
            RT  industria aeroespaziala  (6821) 
            RT  industria aeronautikoa  (6821) 
            RT  informazioaren teknologia  (3226) 
            RT  teknologia berria  (6411) 
 
 
industria-ekoizpena 
            RT  industria-ekonomia  (1621) 
            RT  industria-enpresa  (4011) 
NT1  azpiproduktua  
            RT  nekazaritzako azpiproduktua  (5631) 
NT1  industria-produktua  
  NT2  ordezko produktua  
            RT  janari ordezkoa  (6026) 
            RT  ordezko erregaia  (6606) 
  NT2  produktu birziklatua  
  NT2  produktu erdibukatua  
            RT  eraldaketaren industria  (6806) 
  NT2  produktu manufakturatua  
            RT  eraldaketaren industria  (6806) 
NT1  produktu berria  
 
 
industria-politika 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  enpresaren politika  (4006) 

            RT  enpresentzako laguntza  (1606) 
            RT  eskualde-lankidetza  (0811) 
            RT  ikerketa-politika  (6416) 
            RT  inbertsio-politika  (2426) 
            RT  industria-ekonomia  (1621) 
            RT  industria-jabetza  (6416) 
            RT  industria-lankidetza  (0811) 
            RT  politika ekonomikoa  (1606) 
            RT  zerga-pizgarria  (2446) 
NT1  Erkidegoaren industria-politika  
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
  NT2  Europako industria-esparrua  
            RT  Europako patentea  (6416) 
            RT  industria-lankidetza  (0811) 
NT1  industria-azpiegitura  
            RT  azpiegitura ekonomikoa  (1606) 
  NT2  giltza eskura fabrika  
            RT  independentzia teknologikoa  (0806) 
            RT  teknologia-transferentzia  (6411) 
  NT2  industria-ekipamendua  
            RT  nekazaritzako ekipamendua  (5626) 
  NT2  industria-eraikina  
NT1  industria-estatistika  
            RT  ekoizpen-estatistika  (6406) 
            RT  estatistika  (1631) 
            RT  estatistika ekonomikoa  (1631) 
            RT  merkataritzako estatistika  (2031) 
NT1  industria-garapena  
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  garapen-eskualdea  (1616) 
            RT  hazkunde-ardatza  (1611) 
            RT  industria-integrazioa  (1606) 
NT1  industria-iraultza  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
            RT  industria-ikerketa  (6416) 
NT1  industria-plangintza  
            RT  ekoizpenaren plangintza  (6406) 
            RT  industria-ekonomia  (1621) 
            RT  industria-eskualdea  (1616) 
NT1  industria-prezioa  
  NT2  prezio frankoa  
NT1  industria-proiektua  
            RT  lan-baldintza  (4416) 
NT1  industrializazioa  
            RT  enpresaren sorkuntza  (4006) 
            RT  garapen-politika  (1606) 
NT1  industriaren berrantolaketa  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
            RT  teknologia berria  (6411) 
  NT2  industria-birmoldaketa  
            RT  birmoldaketa ekonomikoa  (1606) 
            RT  birmoldaketarako laguntza  (1606) 
            RT  deslokalizazioa [V4.2]  (4006) 
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            RT  enpleguaren birmoldaketa  (4406) 
            RT  industriarako laguntza  (1606) 
            RT  lanbide-birmoldaketa  (4406) 
  NT2  industriaren berregituraketa  
            RT  berregituraketarako laguntza  (1606) 
            RT  enplegu-ezabaketa  (4406) 
            RT  enpresentzako laguntza  (1606) 
            RT  industriarako laguntza  (1606) 
            RT  lanpostu-aldaketa  (4421) 
NT1  industriaren finantzaketa  
            RT  finantzaketa-politika  (2426) 
            RT  kreditu-politika  (2416) 
  NT2  industria-inbertsioa  
            RT  industria-kapitala  (4026) 
  NT2  industria-kreditua  
            RT  industria-bankua  (2416) 
NT1  industriaren kokapena  
            RT  banaketa geografikoa  (1631) 
            RT  industria-eskualdea  (1616) 
            RT  jardueraren ezarketa  (4006) 
  NT2  industriagunea  
            RT  alde kutsatua  (5216) 
            RT  kontzentrazio ekonomikoa  (4006) 

  NT2  zona franko industriala  
            RT  enplegu-sorkuntza  (4406) 
            RT  hazkunde-ardatza  (1611) 
            RT  zerga-kenkaria  (2446) 
            RT  zerga-pizgarria  (2446) 
            RT  zerga-salbuespena  (2446) 
            RT  zona frankoa  (2011) 
NT1  industriaren modernizazioa  
            RT  enpresaren modernizazioa  (4006) 
            RT  garapenerako programa integratua  (1616) 
            RT  industriarako laguntza  (1606) 
            RT  modernizaziorako laguntza  (1606) 
NT1  industrien arteko harremanak  
            RT  industria-lankidetza  (0811) 
NT1  parke teknologikoa  
            RT  eskualdeko plangintza  (1606) 
            RT  ikerketa-politika  (6416) 
 
 
lanbide teknikoa 
            RT  lanbide zientifikoa  (6416) 
NT1  ingeniaria 
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6811 kimika 

 

elementu kimikoa 
            RT  produktu kimikoa  (6811) 
NT1  fosforoa  
NT1  gas arraroa  
NT1  halogenoa  
  NT2  bromoa  
  NT2  fluora  
  NT2  iodoa  
  NT2  kloroa  
NT1  hidrogenoa  
            RT  hidrogeno-ekoizpena  (6811) 
NT1  karbonoa  
NT1  metaloidea  
NT1  nitrogenoa  
NT1  oxigenoa  
 
 
industria kimikoa 
            RT  biokimika  (3606) 
            RT  elektrokimika  (3606) 
            RT  farmazia-industria  (2841) 
            RT  kimika  (3606) 
            RT  kimika industriala  (3606) 
            RT  kutsadura kimikoa  (5216) 
            RT  petrokimika  (6616) 
NT1  beiraren industria  
  NT2  beira  
  NT2  beira-zuntza  
            RT  zeramika teknikoa  (6411) 
NT1  hidrogeno-ekoizpena  
            RT  gas naturala  (6616) 
            RT  hidrogenoa  (6811) 
            RT  petrolioa  (6616) 
NT1  istripu kimikoa  
NT1  kautxuaren industria  
  NT2  kautxu naturala  
  NT2  kautxu sintetikoa  
  NT2  pneumatikoa  
            RT  ibilgailuaren ekipamendua  (4811) 
NT1  oinarrizko industria kimikoa  
  NT2  gai plastikoen industria  
            RT  ontziraketa-produktua  (2031) 
    NT3  gai plastikoa  
            RT  petrolioa  (6616) 
      NT4  polimeroa  
  NT2  koloragarrien industria  
            RT  janarien koloragarria  (6036) 
    NT3  koloragarria  
            RT  janarien koloragarria  (6036) 

  NT2  ongarrien industria  
            RT  ongarria  (5626) 
  NT2  pestiziden industria  
            RT  bioindustria  (6411) 
  NT2  pintura eta berniza  
NT1  produktu kimikoa  
            RT  biltegiratzea  (2036) 
            RT  elementu kimikoa  (6811) 
            RT  kimika  (3606) 
            RT  konposatu kimikoa  (6811) 
            RT  ontziraketa-produktua  (2031) 
 
 
konposatu kimikoa 
            RT  produktu kimikoa  (6811) 
NT1  alkohol kimikoa  
            RT  etanola  (6606) 
            RT  metanola  (6606) 
NT1  anhidridoa  
NT1  azidoa  
  NT2  azido ez-organikoa  
NT1  gatz kimikoa  
NT1  konposatu minerala  
            RT  kimika  (3606) 
            RT  mineralogia  (3606) 
NT1  oxidoa  
NT1  produktu kimiko ez-organikoa  
NT1  produktu kimiko organikoa  
  NT2  azido organikoa  
 
 
parakimika 
NT1  aerosola  
NT1  disolbatzailea  
NT1  isolatzailea  
            RT  isolamendu akustikoa  (6831) 
            RT  isolamendu termikoa  (6831) 
NT1  itsasgarria  
NT1  kosmetikoen industria  
            RT  luxu-gaien industria  (6846) 
  NT2  produktu kosmetikoa  
            RT  apain-mahaiko gaia  (6846) 
NT1  lehergaia  
NT1  lubrifikatzailea  
NT1  mantentze-produktua  
NT1  plastifikatzailea  
NT1  substantzia lagungarria  
            RT  janarien gehigarria  (6036) 
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6816 metalurgia eta siderurgia 

 

industria metalurgikoa 
NT1  arotzeria metalikoa  
            RT  arotzeria  (6836) 
            RT  eraikuntza metalikoa  (6831) 
NT1  azpiproduktu metalikoa  
            RT  industria-hondakina  (5216) 
NT1  bernoak eta torlojuak  
NT1  burdingintza  
NT1  elektrometalurgia  
            RT  prozesu elektrikoa  (6411) 
NT1  forjako produktua  
NT1  hautsen metalurgia  
NT1  latorrigintza eta labanagintza  
NT1  metalen estaldura  
NT1  metalen lanketa  
NT1  metalezko altzariak  
NT1  metalezko produktua  
 
 
industria siderurgikoa 
            RT  gutxieneko erreferentzia-prezioa  (2451) 
NT1  siderurgiako makina  
            RT  makina  (6821) 
NT1  siderurgiako produktua  
  NT2  altzairu bereziak  
  NT2  altzairua  
  NT2  burdinurtua  
 
 
metala 
            RT  meatzaritza  (6611) 
            RT  meatzaritzako produktua  (6611) 
            RT  metalen bidezko kutsadura  (5216) 
            RT  uranioa  (6621) 
NT1  aleazioa  
NT1  burdin aleazioa  
NT1  burdin metala  
            RT  burdin mea  (6611) 

  NT2  burdina  
NT1  burdinaz besteko metala  
            RT  burdinarik gabeko mea  (6611) 
            RT  uranioa  (6621) 
  NT2  aluminioa  
  NT2  antimonioa  
  NT2  banadioa  
  NT2  berilioa  
  NT2  beruna  
  NT2  bismutoa  
  NT2  eztainua  
  NT2  kadmioa  
  NT2  kaltzioa  
  NT2  kobaltoa  
  NT2  kobrea  
  NT2  kromoa  
  NT2  magnesioa  
  NT2  manganesoa  
  NT2  merkurioa  
  NT2  molibdenoa  
  NT2  nikela  
  NT2  potasioa  
  NT2  sodioa  
  NT2  tantaloa  
  NT2  titanioa  
  NT2  tungstenoa  
  NT2  zinka  
NT1  erdimetala  
NT1  metal astuna  
            RT  arazketa-lohiak  (5216) 
NT1  metal berezia  
NT1  metal preziatua  
  NT2  platinoa  
  NT2  urrea  
            RT  dibisa-erreserba  (2406) 
            RT  dirua  (2411) 
            RT  kanbio-parekotasuna  (2411) 
  NT2  zilarra 
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6821 industria mekanikoa 

 

doitasunezko mekanika 
NT1  aparatu zientifikoa  
NT1  doitasunezko aparatua  
NT1  erlojugintza  
NT1  neurgailua  
            RT  metrologia  (3606) 
NT1  optikaren industria  
            RT  argazki-industria  (6846) 
            RT  optika  (3606) 
 
 
ekipamendu termikoa 
NT1  bero-ponpa  
NT1  galdara  
            RT  berokuntza  (6831) 
NT1  gas-aparatua  
NT1  hotz-instalazioa  
            RT  hotzaren industria  (6846) 
NT1  labea  
            RT  berokuntza  (6831) 
 
 
industria mekanikoa 
            RT  industria-ikerketa  (6416) 
NT1  automobilen industria  
            RT  automobila  (4816) 
            RT  errepideko garraioa  (4816) 
            RT  luxu-gaien industria  (6846) 
            RT  motordun ibilgailua  (4811) 
NT1  bizikleta eta motozikleten industria  
            RT  bi gurpileko ibilgailua  (4816) 
NT1  erremintak  
            RT  brikolaje-erreminta  (6846) 
NT1  industria aeroespaziala  
            RT  astronomia  (3606) 
            RT  espazio-politika  (6416) 
            RT  espazioaren militarizazioa  (0816) 
            RT  espazioaren zientzia  (3606) 
            RT  espazioko ibilgailua  (4826) 
            RT  industria-ikerketa  (6416) 
            RT  puntako industria  (6806) 
            RT  satelitea  (4826) 
NT1  industria aeronautikoa  
            RT  aireko garraioa  (4826) 

            RT  hegazkina  (4826) 
            RT  puntako industria  (6806) 
            RT  teknologia berria  (6411) 
NT1  makina-erreminten industria  
            RT  makina-erreminta  (6821) 
NT1  mekanika orokorra  
            RT  pieza soltea  (6821) 
NT1  ontzigintza  
            RT  arrantza-ontzidia  (5641) 
            RT  bide nabigagarrietako garraioa  (4821) 
            RT  itsas garraioa  (4821) 
            RT  itsasontzia  (4821) 
            RT  laketontzia  (4821) 
NT1  trenbide-industria  
            RT  trenbideko garraioa  (4816) 
 
 
makina 
            RT  siderurgiako makina  (6816) 
NT1  jasoketarako materiala  
            RT  manipulazioa  (6406) 
NT1  makina hidraulikoa  
            RT  antolamendu hidraulikoa  (6831) 
NT1  makina pneumatikoa  
NT1  makina-erreminta  
            RT  makina-erreminten industria  (6821) 
NT1  motorra  
            RT  motordun ibilgailua  (4811) 
  NT2  diesel motorra  
            RT  gasolioa  (6616) 
NT1  ponpa  
NT1  turbina  
 
 
material mekanikoa 
NT1  errodamendua  
NT1  hoditeria  
NT1  pieza soltea  
            RT  mekanika orokorra  (6821) 
 
 
presio-ekipamendua 



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 7/24 

 

6826 elektronika eta elektroteknia 

 

industria elektronikoa 
            RT  elektronika  (3606) 
            RT  informatika  (3236) 
NT1  aparatu elektronikoa  
NT1  bulegoko makina  
            RT  testu-tratamendua  (3236) 
NT1  ekipamendu elektronikoa  
            RT  elektronika  (3606) 
            RT  informazioaren tratamendua  (3231) 
            RT  komunikazioaren industria  (3226) 
NT1  erradiazio-aparatua  
NT1  mikroelektronika  
            RT  elektronika  (3606) 
            RT  informatika  (3236) 
            RT  komunikazioaren industria  (3226) 
NT1  osagai elektronikoa  

 
 
industria elektroteknikoa 
            RT  elektroteknia  (3606) 
            RT  joko automatikoa  (2826) 
NT1  argiztatzeko materiala  
            RT  argiztapena  (6831) 
NT1  etxetresna elektrikoa  
NT1  kable elektrikoa  
NT1  makina elektrikoa  
  NT2  industriako makina elektrikoa  
NT1  material elektrikoa  
  NT2  metagailu elektrikoa  
NT1  material elektromagnetikoa 
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6831 eraikuntza eta herri-lanak 

 

eraikuntza-ekipamendua 
NT1  argiztapena  
            RT  argiztatzeko materiala  (6826) 
NT1  berokuntza  
            RT  egurra  (6836) 
            RT  eguzki-aplikazioa  (6626) 
            RT  energia termikoa  (6626) 
            RT  galdara  (6821) 
            RT  labea  (6821) 
NT1  eraikinaren isolamendua  
  NT2  isolamendu akustikoa  
            RT  isolatzailea  (6811) 
            RT  zarata  (5216) 
  NT2  isolamendu termikoa  
            RT  energia termikoa  (6626) 
            RT  energia-aurrezpena  (6606) 
            RT  isolatzailea  (6811) 
NT1  igogailua  
NT1  klimatizazioa  
NT1  osasun-instalazioa  
 
 
eraikuntzaren industria 
NT1  aurrefabrikazioa  
NT1  eraikina  
NT1  eraikuntza metalikoa  
            RT  arotzeria metalikoa  (6816) 

NT1  eraikuntza-teknika  
NT1  eraikuntzako materiala  
  NT2  adreilua  
  NT2  eraikuntzako panela  
  NT2  harria  
  NT2  hormigoia  
  NT2  igeltsua  
  NT2  material erregogorra  
  NT2  zementua  
  NT2  zoruaren estaldura  
NT1  eraikuntzako tresneria  
 
 
herri-lanak 
NT1  antolamendu hidraulikoa  
            RT  makina hidraulikoa  (6821) 
            RT  ur-hornidura  (2846) 
            RT  ura  (5211) 
NT1  dragatzea  
NT1  drainatzea  
            RT  nekazaritzako ur-antolamendua  (5621) 
NT1  errepidegintza  
            RT  errepide-sarea  (4816) 
NT1  ingeniaritza zibila  
            RT  fabrika-obra  (4806) 
NT1  obra handiak 
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6836 zuraren industria 

 

zuraren industria 
            RT  baso-ustiategia  (5636) 
            RT  basozaintza  (5636) 
            RT  zur-ekoizpena  (5636) 
NT1  altzarigintza  
NT1  arotzeria  
            RT  arotzeria metalikoa  (6816) 
            RT  artisautzako enpresa  (4011) 
NT1  paper-orearen eta paperaren industria  
            RT  hondakinen birziklapena  (5206) 
            RT  liburugintza  (3226) 
            RT  ontziraketa-produktua  (2031) 
  NT2  kartoia  
  NT2  papera  
NT1  zerrategia  
NT1  zurezko produktua  
            RT  basoa  (5636) 

            RT  zuhaitza  (5636) 
  NT2  artelazkia  
  NT2  egur-ikatza  
  NT2  egurra  
            RT  berokuntza  (6831) 
  NT2  eraikuntzarako zura  
  NT2  erretxina  
            RT  zuhaitz hostoiraunkorra  (5636) 
  NT2  txapola  
  NT2  zelulosa  
  NT2  zur aglomeratua  
  NT2  zur tropikala  
  NT2  zur-hondakina  
            RT  hondakinen birziklapena  (5206) 
            RT  nekazaritzako hondakina  (5216) 
  NT2  zur-zuntza 
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6841 larrugintza eta ehungintza 

 

ehungintza 
            RT  artilea  (6011) 
            RT  ehungintzarako landarea  (6006) 
            RT  Hainbat Zuntz Motari buruzko Akordioa  
(2021) 
            RT  zeta  (6011) 
NT1  bilbatu gabeko ehunkia  
NT1  ehungintzako makina  
NT1  ehungintzako produktua  
  NT2  ehun-zuntza  
            RT  ehungintzarako landarea  (6006) 
  NT2  ehunki naturala  
            RT  artilea  (6011) 
            RT  kotoia  (6006) 
            RT  lihoa  (6006) 
            RT  zeta  (6011) 
  NT2  ehunki sintetikoa  

NT1  jantzigintza  
            RT  luxu-gaien industria  (6846) 
  NT2  jantzia  
NT1  mertzeria  
NT1  puntuzko gaiak  
NT1  tapizeria  
 
 
larruaren industria 
NT1  larrua  
NT1  larrugintza  
            RT  animalia-larrua  (6011) 
            RT  larrugintzarako animalia  (5211) 
            RT  luxu-gaien industria  (6846) 
NT1  larrukigintza eta eskularrugintza  
NT1  oinetakoen industria 
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6846 askotariko industriak 

 

askotariko industria 
NT1  apain-mahaiko gaia  
            RT  produktu kosmetikoa  (6811) 
NT1  argazki-industria  
            RT  arte ederrak  (2831) 
            RT  fotokimika  (3606) 
            RT  kopiagintza  (3231) 
            RT  optikaren industria  (6821) 
NT1  bitxigintza eta urregintza  
NT1  brikolaje-erreminta  
            RT  erremintak  (6821) 
NT1  bulegoko materiala  
NT1  dekorazio-gaia  
NT1  etxeko tresna  
NT1  jostailuen industria  
            RT  jokoa  (2826) 
NT1  kirol-gaia  
            RT  kirol-instalazioa  (2826) 
NT1  luxu-gaien industria  
            RT  automobilen industria  (6821) 
            RT  edari alkoholduna  (6021) 
            RT  jantzigintza  (6841) 
            RT  kosmetikoen industria  (6811) 
            RT  larrugintza  (6841) 
NT1  musika-tresna  
            RT  musika  (2831) 
NT1  oparitarako gaia  
NT1  zerbitzuen industria  
            RT  garapenerako programa integratua  (1616) 

            RT  hirugarren sektorea  (1621) 
            RT  turismoa  (2826) 
            RT  zerbitzu-enpresa  (4011) 
            RT  zerbitzugintza  (2031) 
  NT2  aholkularitza eta peritu-lanak  
  NT2  arropa-garbiketa  
  NT2  ile-apainketa eta edergintza  
  NT2  segurtasuna eta zaintza  
            RT  bideo-zaintza  (3226) 
  NT2  taxia  
            RT  automobila  (4816) 
            RT  garraio-enpresa  (4811) 
  NT2  zerbitzuetako langileak  
            RT  zerbitzugintza  (2031) 
 
 
hotzaren industria 
            RT  hotz-instalazioa  (6821) 
            RT  janarien industria  (6031) 
            RT  janarien kontserbazioa  (6036) 
 
 
hutsaren industria 
            RT  ontziratzea  (2031) 
 
 
zeramika 
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Gai-eremuko terminologia: 68 INDUSTRIA 
 

adreilua (6831) 
  

aerosola (6811) 
  

aglomeratuzko ohola 
   USE zur aglomeratua(6836) 
  

aholkularitza eta peritu-lanak (6846) 
  

aire girotua 
   USE klimatizazioa(6831) 
  

aire-kamera 
   USE pneumatikoa(6811) 
  

aireberritzea 
   USE klimatizazioa(6831) 
  

aldehidoa 
   USE alkohol kimikoa(6811) 
  

aleazio-altzairua 
   USE altzairua(6816) 
  

aleazioa (6816) 
  

alfonbra 
   USE tapizeria(6841) 
  

alkohol kimikoa (6811) 
  

alternadorea 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

altzairu berezia 
   USE altzairu bereziak(6816) 
  

altzairu bereziak (6816) 
  

altzairu fina 
   USE altzairua(6816) 
  

altzairu gordina 
   USE altzairua(6816) 
  

altzairu herdoilgaitza 
   USE altzairua(6816) 
  

altzairu ijeztua 
   USE altzairua(6816) 
  

altzairu-fabrika 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

altzairua (6816) 
  

altzairuaren industria 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

altzairugintza 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

altzairugintza elektrikoa 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

altzairutegia 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

altzarigintza (6836) 
  

aluminioa (6816) 
  

amoniakoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

anhidrido sulfurosoa 
   USE anhidridoa(6811) 
  

anhidridoa (6811) 
  

antimonioa (6816) 
  

antolamendu hidraulikoa (6831) 
  

apain-mahaiko gaia (6846) 
  

apain-mahaiko produktua 
   USE produktu kosmetikoa(6811) 
  

aparatu elektrikoa 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

aparatu elektronikoa (6826) 
  

aparatu zientifikoa (6821) 
  

argazki-industria (6846) 
  

argazkigintzako materiala 
   USE argazki-industria(6846) 
  

argi-aparatua 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

argiztapena (6831) 
  

argiztatzeko materiala (6826) 
  

argona 
   USE gas arraroa(6811) 
  

arkuzko labea 
   USE labea(6821) 
  

arotzeria (6836) 
  

arotzeria metalikoa (6816) 
  

arropa 
   USE jantzia(6841) 
  

arropa-garbiketa (6846) 
  

artelazkia (6836) 
  

artisautza (6806) 
  

artsenikoa 
   USE erdimetala(6816) 
  

askotariko industria (6846) 
  

aurrefabrikazioa (6831) 
  

automobilen industria (6821) 
  

automobilgintza 
   USE automobilen industria(6821) 
  

azetatoa 
   USE azido organikoa(6811) 
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azido akrilikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido alkoholikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido aromatikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido azetikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido ez-organikoa (6811) 
  

azido formikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido fosforikoa 
   USE azido ez-organikoa(6811) 
  

azido ftalikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido klorhidrikoa 
   USE azido ez-organikoa(6811) 
  

azido nitrikoa 
   USE azido ez-organikoa(6811) 
  

azido organikoa (6811) 
  

azido oxalikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido salizilikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azido sulfurikoa 
   USE azido ez-organikoa(6811) 
  

azido zitrikoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

azidoa (6811) 
  

azpiproduktu metalikoa (6816) 
  

azpiproduktua (6806) 
  

bainuontzia 
   USE osasun-instalazioa(6831) 
  

balbula 
   USE hoditeria(6821) 
  

baldosa 
   USE zoruaren estaldura(6831) 
  

banadioa (6816) 
  

banda zabaleko trena 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

bateria 
   USE metagailu elektrikoa(6826) 
  

baxera 
   USE etxeko tresna(6846) 
  

beira (6811) 
  

beira hutsa 
   USE beira(6811) 
  

beira laua 
   USE beira(6811) 
  

beira puztua 
   USE beira(6811) 
  

beira tenkatua 
   USE beira(6811) 
  

beira-zuntza (6811) 
  

beiragintza 
   USE beiraren industria(6811) 
  

beiraren eraldaketa 
   USE beiraren industria(6811) 
  

beiraren industria (6811) 
  

berilioa (6816) 
  

berniza 
   USE pintura eta berniza(6811) 
  

bernoa 
   USE bernoak eta torlojuak(6816) 
  

bernoak eta torlojuak (6816) 
  

bero industriala 
   USE berokuntza(6831) 
  

bero-instalazioa 
   USE berokuntza(6831) 
  

bero-ponpa (6821) 
  

berogailua 
   USE berokuntza(6831) 
  

berokuntza (6831) 
  

berokuntza-materiala 
   USE berokuntza(6831) 
  

berokuntza-sistema 
   USE berokuntza(6831) 
  

berregituratze-plana 
   USE industriaren berregituraketa(6806) 
  

beruna (6816) 
  

betaurrekoak 
   USE optikaren industria(6821) 
  

bihurgailu elektrikoa 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

bilbatu gabeko ehunkia (6841) 
  

bismutoa (6816) 
  

bitxigintza 
   USE bitxigintza eta urregintza(6846) 
  

bitxigintza eta urregintza (6846) 
  

bizikleta eta motozikleten industria (6821) 
  

bizikleten industria 
   USE bizikleta eta motozikleten industria(6821) 
  

boladun kojinetea 
   USE errodamendua(6821) 
  

bonbilla 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

boroa 
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   USE erdimetala(6816) 
  

botila-beira 
   USE beira(6811) 
  

brikolaje-erreminta (6846) 
  

brodatua 
   USE ehungintza(6841) 
  

bromoa (6811) 
  

bromuroa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

brontzea 
   USE aleazioa(6816) 
  

bulegoko makina (6826) 
  

bulegoko materiala (6846) 
  

burdin aleazioa (6816) 
  

burdin metala (6816) 
  

burdina (6816) 
  

burdina galdatua 
   USE burdinurtua(6816) 
  

burdinaz besteko metala (6816) 
  

burdindegia 
   USE burdingintza(6816) 
  

burdingintza (6816) 
  

burdinkia 
   USE burdingintza(6816) 
  

burdinurtua (6816) 
  

dekorazio-gaia (6846) 
  

detergentea 
   USE mantentze-produktua(6811) 
  

detonatzailea 
   USE lehergaia(6811) 
  

diesel motorra (6821) 
  

dietilen glikola 
   USE alkohol kimikoa(6811) 
  

diktafonoa 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

disjuntorea 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

disolbatzailea (6811) 
  

doitasunezko aparatua (6821) 
  

doitasunezko mekanika (6821) 
  

doitasunezko optika 
   USE optikaren industria(6821) 
  

doitasunezko tresna 
   USE doitasunezko aparatua(6821) 
  

doitasunezko tresnen industria 
   USE doitasunezko mekanika(6821) 
  

dragatzea (6831) 
  

drainatzea (6831) 
  

dutxa 
   USE osasun-instalazioa(6831) 
  

edertasun-produktua 
   USE produktu kosmetikoa(6811) 
  

egindako arropa 
   USE jantzia(6841) 
  

egur-ikatza (6836) 
  

egurra (6836) 
  

ehun sintetikoa 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

ehun-ekoizpena 
   USE ehungintza(6841) 
  

ehun-zuntza (6841) 
  

ehundegia 
   USE ehungintzako makina(6841) 
  

ehungailua 
   USE ehungintzako makina(6841) 
  

ehungintza (6841) 
  

ehungintzako gaia 
   USE ehungintzako produktua(6841) 
  

ehungintzako makina (6841) 
  

ehungintzako produktua (6841) 
  

ehungintzarako haria 
   USE ehun-zuntza(6841) 
  

ehunki naturala (6841) 
  

ehunki sintetikoa (6841) 
  

ekipamendu elektrikoa 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

ekipamendu elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

ekipamendu elektronikoa (6826) 
  

ekipamendu hidraulikoa 
   USE makina hidraulikoa(6821) 
  

ekipamendu industriala 
   USE industria-ekipamendua(6806) 
  

ekipamendu mekanikoa 
   USE material mekanikoa(6821) 
  

ekipamendu presurizatua 
   USE presio-ekipamendua(6821) 
  

ekipamendu termikoa (6821) 
  

ekipo elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

ekoizpen elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

ekoizpen kimikoa 
   USE industria kimikoa(6811) 
  

elektroimana 
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   USE material elektromagnetikoa(6826) 
  

elektrometalurgia (6816) 
  

elementu kimikoa (6811) 
  

eltzegintza 
   USE zeramika(6846) 
  

enpresa siderurgikoa 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

enpresen birmoldaketa 
   USE industria-birmoldaketa(6806) 
  

entxufe elektrikoa 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

eragile kimikoa 
   USE produktu kimikoa(6811) 
  

eraikin aurrefabrikatua 
   USE aurrefabrikazioa(6831) 
  

eraikina (6831) 
  

eraikinaren isolamendua (6831) 
  

eraikuntza 
   USE eraikuntzaren industria(6831) 
  

eraikuntza hidraulikoa 
   USE antolamendu hidraulikoa(6831) 
  

eraikuntza metalikoa (6831) 
  

eraikuntza-ekipamendua (6831) 
  

eraikuntza-teknika (6831) 
  

eraikuntzako materiala (6831) 
  

eraikuntzako panela (6831) 
  

eraikuntzako taula 
   USE eraikuntzako panela(6831) 
  

eraikuntzako tresneria (6831) 
  

eraikuntzako xafla 
   USE eraikuntzako panela(6831) 
  

eraikuntzarako altzairua 
   USE altzairua(6816) 
  

eraikuntzarako zura (6836) 
  

eraikuntzaren industria (6831) 
  

eraldaketaren industria (6806) 
  

erdieroalea 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

erdimetala (6816) 
  

Erkidegoaren industria-politika (6806) 
  

erlojua 
   USE erlojugintza(6821) 
  

erlojugintza (6821) 
  

erlojutegia 
   USE erlojugintza(6821) 
  

erradiazio-aparatua (6826) 
  

erradiazio-sorgailua 

   USE erradiazio-aparatua(6826) 
  

erregogorra 
   USE material erregogorra(6831) 
  

errekuntza-motorra 
   USE motorra(6821) 
  

erremintak (6821) 
  

errepidegintza (6831) 
  

erretxina (6836) 
  

errodamendua (6821) 
  

eskailera mekanikoa 
   USE igogailua(6831) 
  

esku-aparatu elektrikoa 
   USE brikolaje-erreminta(6846) 
  

esku-erreminta 
   USE erremintak(6821) 
  

eskuko zulagailua 
   USE brikolaje-erreminta(6846) 
  

eskulangintzako ekoizpena (6806) 
  

eskulangintzako produktua 
   USE eskulangintzako ekoizpena(6806) 
  

eskularrugintza 
   USE larrukigintza eta eskularrugintza(6841) 
  

eskuz egindako produktua 
   USE eskulangintzako ekoizpena(6806) 
  

etengailua 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

etilen glikola 
   USE alkohol kimikoa(6811) 
  

etxe aurrefabrikatua 
   USE aurrefabrikazioa(6831) 
  

etxeko aparatu elektrikoa 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

etxeko berokuntza 
   USE berokuntza(6831) 
  

etxeko enplegatua 
   USE zerbitzuetako langileak(6846) 
  

etxeko gaia 
   USE etxeko tresna(6846) 
  

etxeko langileak 
   USE zerbitzuetako langileak(6846) 
  

etxeko tresna (6846) 
  

etxetresna elektriko txikia 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

etxetresna elektrikoa (6826) 
  

Europako industria 
   USE Europako industria-esparrua(6806) 
  

Europako industria-esparrua (6806) 
  

Europako industria-estrategia 
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   USE Erkidegoaren industria-politika(6806) 
  

ez-metala 
   USE metaloidea(6811) 
  

eztainua (6816) 
  

fabrika 
   USE industria-eraikina(6806) 
  

fabrikaren kokalekua 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

faktoria siderurgikoa 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

fluora (6811) 
  

forjako produktua (6816) 
  

fosforoa (6811) 
  

fotokopiagailua 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

fusiblea 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

gai elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

gai plastikoa (6811) 
  

gai plastikoen ekoizpena 
   USE gai plastikoen industria(6811) 
  

gai plastikoen industria (6811) 
  

gailu magnetikoa 
   USE material elektromagnetikoa(6826) 
  

galdara (6821) 
  

galdategia 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

galioa 
   USE metal berezia(6816) 
  

gantz-alkohola 
   USE alkohol kimikoa(6811) 
  

gantz-azidoa 
   USE azido organikoa(6811) 
  

garabia 
   USE jasoketarako materiala(6821) 
  

garbigailua 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

garbigarria 
   USE mantentze-produktua(6811) 
  

garbiketa-produktua 
   USE mantentze-produktua(6811) 
  

gas arraroa (6811) 
  

gas-aparatua (6821) 
  

gatz kimikoa (6811) 
  

germanioa 
   USE metal berezia(6816) 
  

giltza eskura fabrika (6806) 
  

glizerina 
   USE alkohol kimikoa(6811) 
  

goi-mailako teknikaria 
   USE ingeniaria(6806) 
  

grafitoa 
   USE karbonoa(6811) 
  

gurpil hidraulikoa 
   USE makina hidraulikoa(6821) 
  

halogenoa (6811) 
  

hargintza 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

harlangaitza 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

harri-lana 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

harria (6831) 
  

hautsen metalurgia (6816) 
  

helioa 
   USE gas arraroa(6811) 
  

herri-lanak (6831) 
  

hidrogeno likidoa 
   USE hidrogeno-ekoizpena(6811) 
  

hidrogeno-ekoizpena (6811) 
  

hidrogenoa (6811) 
  

hidroxidoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

hiriko berokuntza 
   USE berokuntza(6831) 
  

hodi elektrikoa 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

hodi elektronikoa 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

hodi fluoreszentea 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

hodien lotunea 
   USE hoditeria(6821) 
  

hoditeria (6821) 
  

horma-pintura 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

hormigoia (6831) 
  

hotz industriala 
   USE hotzaren industria(6846) 
  

hotz-instalazioa (6821) 
  

hotzaren industria (6846) 
  

hozkailua 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

hutsaren industria (6846) 
  

ibilgailuen konponketa 
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   USE mekanika orokorra(6821) 
  

idazmahaiko gaia 
   USE bulegoko materiala(6846) 
  

idazmahaiko gauzak 
   USE bulegoko materiala(6846) 
  

idazmakina 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

igeltsua (6831) 
  

igeltsuztatzea 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

igogailua (6831) 
  

ijezkailua 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

ijezketa-trena 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

ijezteko makina 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

ikerketa-ekipamendua 
   USE aparatu zientifikoa(6821) 
  

ikuztegi-lisategia 
   USE arropa-garbiketa(6846) 
  

ile-apainketa eta edergintza (6846) 
  

indar-puntua 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

industria aeroespaziala (6821) 
  

industria aeronautikoa (6821) 
  

industria arina (6806) 
  

industria astuna (6806) 
  

industria berriztatzea 
   USE industriaren berrantolaketa(6806) 
  

industria elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

industria elektronikoa (6826) 
  

industria elektroteknikoa (6826) 
  

industria eraldatzailea 
   USE eraldaketaren industria(6806) 
  

industria ertaina (6806) 
  

industria esportatzailea (6806) 
  

industria kimikoa (6811) 
  

industria kokatzeko lehentasunezko aldea 
   USE zona franko industriala(6806) 
  

industria mekanikoa (6821) 
  

industria metalurgikoa (6816) 
  

industria siderurgikoa (6816) 
  

industria txiki eta ertainak (6806) 
  

industria txikia (6806) 
  

industria-azpiegitura (6806) 

  

industria-birmoldaketa (6806) 
  

industria-egitura (6806) 
  

industria-ekipamendua (6806) 
  

industria-ekoizpena (6806) 
  

industria-eraikina (6806) 
  

industria-eremua 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

industria-estatistika (6806) 
  

industria-garapena (6806) 
  

industria-garapeneko eremua 
   USE zona franko industriala(6806) 
  

industria-hedapeneko eremua 
   USE zona franko industriala(6806) 
  

industria-inbertsioa (6806) 
  

industria-instalazioa 
   USE industria-eraikina(6806) 
  

industria-iraultza (6806) 
  

industria-kreditua (6806) 
  

industria-mailegua 
   USE industria-kreditua(6806) 
  

industria-materiala 
   USE industria-ekipamendua(6806) 
  

industria-plangintza (6806) 
  

industria-poligonoa 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

industria-politika (6806) 
  

industria-prezioa (6806) 
  

industria-produktua (6806) 
  

industria-proiektua (6806) 
  

industria-sektorearen birmoldaketa 
   USE industria-birmoldaketa(6806) 
  

industria-sustapena 
   USE industrializazioa(6806) 
  

industriagunea (6806) 
  

industriako makina elektrikoa (6826) 
  

industrialdea 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

industrializazio-politika 
   USE industrializazioa(6806) 
  

industrializazioa (6806) 
  

industriaren aldaketa 
   USE industriaren berregituraketa(6806) 
  

industriaren berrantolaketa (6806) 
  

industriaren berregituraketa (6806) 
  

industriaren birmoldaketa 
   USE industria-birmoldaketa(6806) 
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industriaren finantzaketa (6806) 
  

industriaren hazkundea 
   USE industria-garapena(6806) 
  

industriaren kokalekua 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

industriaren kokalekuaren aukeraketa 
   USE industriaren kokapena(6806) 
  

industriaren kokapena (6806) 
  

industriaren modernizazioa (6806) 
  

industriaren sustapena 
   USE industria-garapena(6806) 
  

industrien arteko harremanak (6806) 
  

industrien sorkuntza 
   USE industrializazioa(6806) 
  

ingeniaria (6806) 
  

ingeniaritza hidraulikoa 
   USE antolamendu hidraulikoa(6831) 
  

ingeniaritza zibila (6831) 
  

iodoa (6811) 
  

ioduroa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

irundegia 
   USE ehungintza(6841) 
  

isolamendu akustikoa (6831) 
  

isolamendu termikoa (6831) 
  

isolatzailea (6811) 
  

istripu kimikoa (6811) 
  

isurketa jarraitua 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

itsasgarria (6811) 
  

itsasontzi-ingeniaritza 
   USE ontzigintza(6821) 
  

itsasontzien industria 
   USE ontzigintza(6821) 
  

izozkailua 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

izpi-aparatua 
   USE erradiazio-aparatua(6826) 
  

jantzia (6841) 
  

jantzien industria 
   USE jantzigintza(6841) 
  

jantzigintza (6841) 
  

jantzigintzaren industria 
   USE jantzigintza(6841) 
  

janzkia 
   USE jantzia(6841) 
  

jasogailua 
   USE jasoketarako materiala(6821) 

  

jasoketa-arrapala 
   USE igogailua(6831) 
  

jasoketarako materiala (6821) 
  

jatekoa ez den gehigarria 
   USE substantzia lagungarria(6811) 
  

joskintza 
   USE ehungintza(6841) 
  

jostailua 
   USE jostailuen industria(6846) 
  

jostailuen industria (6846) 
  

josteko makina 
   USE ehungintzako makina(6841) 
  

kable elektrikoa (6826) 
  

kadmioa (6816) 
  

kalkulagailua 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

kalkulatzeko makina 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

kaltzio oxidoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

kaltzioa (6816) 
  

karbono oxidoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

karbonoa (6811) 
  

kartoia (6836) 
  

kartoiaren industria 
   USE paper-orearen eta paperaren industria(6836) 
  

kautxu naturala (6811) 
  

kautxu sintetikoa (6811) 
  

kautxu-ekoizpena 
   USE kautxuaren industria(6811) 
  

kautxuaren industria (6811) 
  

kautxuzko gaia 
   USE kautxuaren industria(6811) 
  

kautxuzko produktua 
   USE kautxuaren industria(6811) 
  

kinkila-denda 
   USE burdingintza(6816) 
  

kinkila-gaia 
   USE burdingintza(6816) 
  

kirol-gaia (6846) 
  

klimatizazioa (6831) 
  

kloroa (6811) 
  

kloruroa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

kobaltoa (6816) 
  

kobrea (6816) 
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kola 
   USE itsasgarria(6811) 
  

koloragarria (6811) 
  

koloragarrien ekoizpena 
   USE koloragarrien industria(6811) 
  

koloragarrien industria (6811) 
  

konketa 
   USE osasun-instalazioa(6831) 
  

konposatu kimikoa (6811) 
  

konposatu minerala (6811) 
  

konposatu organikoa 
   USE produktu kimiko organikoa(6811) 
  

kontagailu elektrikoa 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

kontagailua 
   USE neurgailua(6821) 
  

kosmetikoa 
   USE produktu kosmetikoa(6811) 
  

kosmetikoen industria (6811) 
  

kriptona 
   USE gas arraroa(6811) 
  

kristal optikoa 
   USE optikaren industria(6821) 
  

kristala 
   USE beira(6811) 
  

kristalezko edalontzia 
   USE beira(6811) 
  

kromoa (6816) 
  

labanagintza 
   USE latorrigintza eta labanagintza(6816) 
  

labe elektrikoa 
   USE labea(6821) 
  

labe garaia 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

labea (6821) 
  

laborategiko aparatua 
   USE aparatu zientifikoa(6821) 
  

lanbide teknikoa (6806) 
  

laneko jantzia 
   USE jantzia(6841) 
  

langile teknikoak 
   USE lanbide teknikoa(6806) 
  

lanpara elektrikoa 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

lanpara goria 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

lanpara halogenoa 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

lanpara-euskarria 
   USE material elektrikoa(6826) 
  

larru-ekoizpena 
   USE larruaren industria(6841) 
  

larru-ontzea 
   USE larrugintza(6841) 
  

larru-zurraketaren industria 
   USE larruaren industria(6841) 
  

larrua (6841) 
  

larruaren industria (6841) 
  

larrugintza (6841) 
  

larrugintzaren industria 
   USE larrugintza(6841) 
  

larrukia 
   USE larrua(6841) 
  

larrukigintza 
   USE larrukigintza eta eskularrugintza(6841) 
  

larrukigintza eta eskularrugintza (6841) 
  

larruzko produktua 
   USE larrua(6841) 
  

laserra 
   USE erradiazio-aparatua(6826) 
  

latorria 
   USE burdina(6816) 
  

latorrigintza eta labanagintza (6816) 
  

lauza 
   USE zoruaren estaldura(6831) 
  

lauzatzea 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

lehergaia (6811) 
  

lehorreko garbiketa 
   USE arropa-garbiketa(6846) 
  

leiho-beira 
   USE beira(6811) 
  

lekeda 
   USE itsasgarria(6811) 
  

letoia 
   USE aleazioa(6816) 
  

litio hidroxidoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

lixiba 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

lokala 
   USE eraikina(6831) 
  

lore artifiziala 
   USE dekorazio-gaia(6846) 
  

lubrifikatzailea (6811) 
  

lur-berdinketa 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
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luxu-gaia 
   USE luxu-gaien industria(6846) 
  

luxu-gaien industria (6846) 
  

magnesioa (6816) 
  

makina (6821) 
  

makina elektrikoa (6826) 
  

makina garraiatzailea 
   USE makina-erreminta(6821) 
  

makina hidraulikoa (6821) 
  

makina pneumatikoa (6821) 
  

makina-erreminta (6821) 
  

makina-erreminten industria (6821) 
  

manganesoa (6816) 
  

mantentze-produktua (6811) 
  

manufaktura-industria 
   USE eraldaketaren industria(6806) 
  

Martin labea 
   USE labea(6821) 
  

material elektrikoa (6826) 
  

material elektromagnetikoa (6826) 
  

material elektromekanikoa 
   USE industria elektroteknikoa(6826) 
  

material erregogorra (6831) 
  

material hidraulikoa 
   USE makina hidraulikoa(6821) 
  

material mekanikoa (6821) 
  

material termikoa 
   USE ekipamendu termikoa(6821) 
  

material zientifikoa 
   USE aparatu zientifikoa(6821) 
  

mekanika orokorra (6821) 
  

memoriaren osagai elektronikoa 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

memoriaren osagaia 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

merkurioa (6816) 
  

mertzeria (6841) 
  

metagailu elektrikoa (6826) 
  

metal astuna (6816) 
  

metal berezia (6816) 
  

metal preziatua (6816) 
  

metala (6816) 
  

metalaren teknologia 
   USE industria metalurgikoa(6816) 
  

metalen akabera 
   USE metalen estaldura(6816) 
  

metalen anodizazioa 
   USE metalen estaldura(6816) 
  

metalen eraldaketa 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

metalen estaldura (6816) 
  

metalen galdaketa 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

metalen lanketa (6816) 
  

metalen tenkaketa 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

metalen tratamendua 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

metalezko altzaria 
   USE metalezko altzariak(6816) 
  

metalezko altzariak (6816) 
  

metalezko egitura 
   USE eraikuntza metalikoa(6831) 
  

metalezko produktua (6816) 
  

metaloidea (6811) 
  

metalurgia 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

metalurgiako azpiproduktua 
   USE azpiproduktu metalikoa(6816) 
  

metalurgiako produktua 
   USE metalezko produktua(6816) 
  

mikroelektronika (6826) 
  

mikroskopioa 
   USE aparatu zientifikoa(6821) 
  

modaren industria 
   USE jantzigintza(6841) 
  

moketa 
   USE tapizeria(6841) 
  

molibdenoa (6816) 
  

motor elektrikoa 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

motorra (6821) 
  

motozikleten industria 
   USE bizikleta eta motozikleten industria(6821) 
  

multzo elektrogenoa 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

musika-tresna (6846) 
  

neon-hodia 
   USE argiztatzeko materiala(6826) 
  

neona 
   USE gas arraroa(6811) 
  

neurgailua (6821) 
  

neurrira egindako oinetakoak 
   USE oinetakoen industria(6841) 
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neurtzeko tresna 
   USE neurgailua(6821) 
  

nikela (6816) 
  

nitratoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

nitrogenoa (6811) 
  

nomenklatura kimikoa 
   USE produktu kimikoa(6811) 
  

nylona 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

obra handiak (6831) 
  

obra hidraulikoa 
   USE antolamendu hidraulikoa(6831) 
  

obretarako ekipamendua 
   USE eraikuntzako materiala(6831) 
  

obretarako makina 
   USE eraikuntzako materiala(6831) 
  

oihala 
   USE ehungintza(6841) 
  

oinarrizko industria kimikoa (6811) 
  

oinetakoen industria (6841) 
  

ongarri-ekoizpena 
   USE ongarrien industria(6811) 
  

ongarrien industria (6811) 
  

ontzi-garbigailua 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

ontzigintza (6821) 
  

ontziola 
   USE ontzigintza(6821) 
  

oparitarako gaia (6846) 
  

optikaren industria (6821) 
  

ordezko pieza 
   USE pieza soltea(6821) 
  

ordezko produktua (6806) 
  

ordezpen-produktua 
   USE ordezko produktua(6806) 
  

orga jasotzailea 
   USE jasoketarako materiala(6821) 
  

osagai elektronikoa (6826) 
  

osasun-instalazioa (6831) 
  

oxido nitrikoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

oxidoa (6811) 
  

oxigenoa (6811) 
  

paper-fabrika 
   USE paper-orearen eta paperaren industria(6836) 
  

paper-orea 
   USE papera(6836) 

  

paper-orearen eta paperaren industria (6836) 
  

papera (6836) 
  

paperaren industria 
   USE paper-orearen eta paperaren industria(6836) 
  

papergintza 
   USE paper-orearen eta paperaren industria(6836) 
  

parakimika (6811) 
  

parke teknologikoa (6806) 
  

parke zientifikoa 
   USE parke teknologikoa(6806) 
  

perfumea 
   USE produktu kosmetikoa(6811) 
  

peroxidoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

pestiziden industria (6811) 
  

pieza soltea (6821) 
  

pila 
   USE metagailu elektrikoa(6826) 
  

pintura eta berniza (6811) 
  

plastifikatzailea (6811) 
  

plastikoa 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

platinoa (6816) 
  

pneumatikoa (6811) 
  

poliamida 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

polibinil kloruroa 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

poliesterra 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

polietilenoa 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

polimeroa (6811) 
  

polipropilenoa 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

poliuretano-aparra 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

poliuretanoa 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

ponpa (6821) 
  

ponpaketa-estazioa 
   USE antolamendu hidraulikoa(6831) 
  

portzelana 
   USE zeramika(6846) 
  

potasio kloruroa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

potasioa (6816) 
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presio-aparatua 
   USE presio-ekipamendua(6821) 
  

presio-ekipamendua (6821) 
  

presio-ontzia 
   USE presio-ekipamendua(6821) 
  

prezio frankoa (6806) 
  

produktu berria (6806) 
  

produktu birziklatua (6806) 
  

produktu bukatua 
   USE produktu manufakturatua(6806) 
  

produktu burutua 
   USE produktu manufakturatua(6806) 
  

produktu burutugabea 
   USE produktu erdibukatua(6806) 
  

produktu erdibukatua (6806) 
  

produktu erdiburutua 
   USE produktu erdibukatua(6806) 
  

produktu erdilandua 
   USE produktu erdibukatua(6806) 
  

produktu erdimanufakturatua 
   USE produktu erdibukatua(6806) 
  

produktu erregogorra 
   USE material erregogorra(6831) 
  

produktu itsasgarria 
   USE itsasgarria(6811) 
  

produktu kimiko ez-organikoa (6811) 
  

produktu kimiko minerala 
   USE produktu kimiko ez-organikoa(6811) 
  

produktu kimiko organikoa (6811) 
  

produktu kimikoa (6811) 
  

produktu kosmetikoa (6811) 
  

produktu manufakturatua (6806) 
  

produktu sortu berria 
   USE produktu berria(6806) 
  

profil-trena 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

propultsatzailea 
   USE lehergaia(6811) 
  

puntako industria (6806) 
  

puntuzko gaiak (6841) 
  

PVC 
   USE gai plastikoa(6811) 
  

radona 
   USE gas arraroa(6811) 
  

rayona 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

sarrailagintza 
   USE burdingintza(6816) 
  

sarrailagintzako gaia 
   USE burdingintza(6816) 
  

sauna 
   USE osasun-instalazioa(6831) 
  

segurtasun pribatua 
   USE segurtasuna eta zaintza(6846) 
  

segurtasun-enpresa 
   USE segurtasuna eta zaintza(6846) 
  

segurtasun-zerbitzua 
   USE segurtasuna eta zaintza(6846) 
  

segurtasuna eta zaintza (6846) 
  

selenioa 
   USE erdimetala(6816) 
  

siderurgia 
   USE industria siderurgikoa(6816) 
  

siderurgiako makina (6816) 
  

siderurgiako produktua (6816) 
  

silizioa 
   USE erdimetala(6816) 
  

soda karbonatoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

sodio karbonatoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

sodioa (6816) 
  

soldatzea 
   USE metalen lanketa(6816) 
  

sorgailua 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

substantzia kimikoa 
   USE produktu kimikoa(6811) 
  

substantzia lagungarria (6811) 
  

sukalde elektrikoa 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

sulfatoa 
   USE gatz kimikoa(6811) 
  

tantaloa (6816) 
  

tapiza 
   USE tapizeria(6841) 
  

tapizatzeko oihala 
   USE ehungintzako produktua(6841) 
  

tapizeria (6841) 
  

taxia (6846) 
  

teknikaria 
   USE lanbide teknikoa(6806) 
  

telurioa 
   USE erdimetala(6816) 
  

testu-prozesadorea 
   USE bulegoko makina(6826) 
  



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 23/24 

testu-tratamenduko makina 
   USE bulegoko makina(6826) 
  

titanio bioxidoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

titanio dioxidoa 
   USE oxidoa(6811) 
  

titanioa (6816) 
  

torlojua 
   USE bernoak eta torlojuak(6816) 
  

transferentzia-makina 
   USE makina-erreminta(6821) 
  

transformadorea 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

transistorea 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

trefilaketa-trena 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

trenbide-industria (6821) 
  

tresna zientifikoa 
   USE aparatu zientifikoa(6821) 
  

tungstenoa (6816) 
  

turbina (6821) 
  

turbina hidraulikoa 
   USE makina hidraulikoa(6821) 
  

turboalternadorea 
   USE makina elektrikoa(6826) 
  

txapola (6836) 
  

txipa 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

txorrotak 
   USE hoditeria(6821) 
  

ukipen-lenteak 
   USE optikaren industria(6821) 
  

ur oxigenatua 
   USE oxidoa(6811) 
  

urrea (6816) 
  

urregintza 
   USE bitxigintza eta urregintza(6846) 
  

xaboia 
   USE produktu kosmetikoa(6811) 
  

xenona 
   USE gas arraroa(6811) 
  

xurgagailua 
   USE etxetresna elektrikoa(6826) 
  

zelulosa (6836) 
  

zementua (6831) 
  

zementuaren industria 
   USE zementua(6831) 
  

zepa 
   USE azpiproduktu metalikoa(6816) 
  

zeramika (6846) 
  

zeramika-produktua 
   USE zeramika(6846) 
  

zeramikaren industria 
   USE zeramika(6846) 
  

zeramikazko gaia 
   USE zeramika(6846) 
  

zerbitzuen industria (6846) 
  

zerbitzuetako langileak (6846) 
  

zerrategia (6836) 
  

zerrategien industria 
   USE zerrategia(6836) 
  

zerratokia 
   USE zerrategia(6836) 
  

zerrautsa 
   USE zur-hondakina(6836) 
  

zilarra (6816) 
  

zinka (6816) 
  

zinpeko jagolea 
   USE segurtasuna eta zaintza(6846) 
  

zirkonioa 
   USE burdinaz besteko metala(6816) 
  

zirkuitu integratua 
   USE osagai elektronikoa(6826) 
  

zoladura 
   USE zoruaren estaldura(6831) 
  

zolaketa 
   USE eraikuntza-teknika(6831) 
  

zona franko industriala (6806) 
  

zoruaren estaldura (6831) 
  

zubi hidraulikoa 
   USE jasoketarako materiala(6821) 
  

zubi-garabia 
   USE jasoketarako materiala(6821) 
  

zumitz-trena 
   USE siderurgiako makina(6816) 
  

zuntz akrilikoa 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

zuntz artifiziala 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

zuntz kimikoa 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

zuntz sintetikoa 
   USE ehunki sintetikoa(6841) 
  

zuntzezko ohola 
   USE zur-zuntza(6836) 
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zur aglomeratua (6836) 
  

zur artifiziala 
   USE zur aglomeratua(6836) 
  

zur berrosatua 
   USE zur aglomeratua(6836) 
  

zur biribila 
   USE eraikuntzarako zura(6836) 
  

zur tropikala (6836) 
  

zur-erretxina 
   USE erretxina(6836) 
  

zur-hondakina (6836) 
  

zur-industria 
   USE zuraren industria(6836) 
  

zur-zuntza (6836) 
  

zura 
   USE zurezko produktua(6836) 
  

zuraren industria (6836) 
  

zuraren tratamendua 
   USE zuraren industria(6836) 
  

zurezko produktua (6836) 
  

zurgintza 
   USE arotzeria(6836) 
 


