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Drill chuck tapers

Cônes d'emmanchement pour mandrins de perceuse

Bohrfutterkegel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 239:1999. Mezinárodní norma ISO 239:1999 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 239:1999. The International
Standard ISO 239:1999 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 22 0444 z 1991-05-08.
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Národní předmluva



Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována podle normy ISO. V normě jsou uvedeny i kužele typu Jacobs.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1119 (01 4132) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČ 44867646

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý
člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této
technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve Směrnici ISO/IEC, část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k
hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 239 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 29 Malé nástroje.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 239:1974), které bylo technicky revidováno.

ISO 1999

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část publikace reprodukována nebo
použita jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně



fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení vydavatele.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20, ©výcarsko

Internet iso@iso.ch
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry kuželů pro vrtačková sklíčidla a zahrnuje dva odlišné typy:

a)    kužele Morse;

b)    kužele Jacobs.

-- Vynechaný text --


