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MANIPULAČNÍ JEDNOTKY
Jednotné modulové řady

ČSN 26 9041

Unit loads. Unified modular series
Unité de manutention. Unitaires modules - systèmes
Manipulationeinheiten. Einheitliches Modul - System

Předmluva

Citované normy

ČSN 26 9040 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu
ČSN 26 9341 Kontejnery ISO řady 1. Typy, základní parametry a rozměry (eqv ST SEV 772-89 , ISO
668-88)
ISO 33940 Rozměry tuhých pravoúhlých obalů - Přepravní obaly
ISO 3676 Balení - Velikost nákladových jednotek - Rozměry
ISO 668 Kontejnery řady 1. Třídění, vnější rozměry a hmotnosti.

Další souvisící normy

ČSN 26 7105 Regálové zakladače. Základní parametry
ČSN 26 9003 Dopravní prostředky pro paletizaci a kontejnerizaci

ČSN 26 9102 Palety a nástavby palet. Řady
ČSN 26 9103 Ukládací bedny. Základní řady. Rozměry a nosnosti
ČSN 26 9104 Nástavby palet. Základní parametry
ČSN 26 9111 Vratné palety prosté. Základní parametry
ČSN 26 9120 Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
ČSN 26 9600 Nepřemístitelné konzolové a příčkové regály obsluhované strojně. Parametry
ČSN 49 3324 Dřevěné přepravní bedny. Zásady pro stanovení rozměrů
ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 26 9041 z 12. 8. 1983.

Změny proti předchozí normě

Byla přepracována řada rozměrů pro výběr délek a nově stanoveno, které rozměry jsou přednostní.
Řada hodnot pro výšku byla redukována do rozměru 2 000 mm. Nově byly stanoveny dovolené
odchylky pro vnější rozměr. Zrušeny byly kladné tolerance a záporné byly uvedeny do souladu s
normou ISO 3676-1983. Zpřesněna byla platnost odchylek rozměrů pro manipulační jednotky
vytvořené z přepravních prostředků. Doplněna byla řada jmenovitých hodnot hmotností
manipulačních jednotek a dána do souladu s řadou nosností palet. Rozšířena byla tabulka základních
rozměrů manipulačních jednotek pro vytváření paletových jednotek o rozměr palety 1 200 mm x 1
200 mm. Nově byla vypracována tabulka uložení manipulačních jednotek na paletě 1 200 mm x 1 200
mm. V návaznosti na změnu dovolených odchylek od základních rozměrů byla přepracována tabulka
základních rozměrů manipulačních a paletových jednotek doporučených pro vytváření kontejnerových
jednotek a jejich uložení v kontejneru.

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření

28753

Strana 2

Začátek doporučené řady rozměrů pro ukládání do kontejnerů byl stanoven od 600 mm x 800 mm
(nejmenší velikost palety). Norma byla rozšířena o tabulku uspořádání paletových jednotek do

kontejneru.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QPH/manipulační jednotky, QXR.
XO/palety, QSC. D/přepravky, ATB. XO/rozměry, ABC/standardizované parametry

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, spol. s r. o., Praha, IČO 41695844, Ing. Jaroslav Jeřábek
Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Klement Kukla

1 Předmět normy

Tato norma platí pro jednotné modulové řady manipulačních jednotek s pravoúhlou základnou i
půdorysem a stanoví pro ně řadu základních rozměrů a řadu jmenovitých hodnot hmotností.

-- Vynechaný text --

