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Předmluva
Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jehož sekretariát vede
AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2000 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu musí být zrušeny nejpozději do ledna 2000.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou
normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a
Švýcarsko.
Tato norma je částí souboru norem pro rozvážkové vozíky a nenahrazuje žádný dokument. Další části
jsou:
prEN 12674-2 Část 2: Rozvážkové vozíky - Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti (Part 2: Roll
containers - General design & safety principles):
prEN 12674-3 Část 3: Rozvážkové vozíky - Zkušební metody (Part 3: Roll containers - Test methods)
prEN 12674-4 Část 4: Rozvážkové vozíky - Požadavky na provedení (Part 4: Roll containers - Performance
requirements)
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Úvod
Rozvážkové vozíky jsou zařízení určená k přemisťování zboží, která sestávají z příslušenství
opatřených pevnými a/nebo otočnými kladkami. Nástavba sestává ze dvou nebo více rámů, které
umožňují zachycení položek určených pro přepravu nebo distribuci.
Rozvážkové vozíky se mohou dodávat z různých materiálů a pro účely této normy se třídí do čtyř
hlavních typů. Zasunovací typ se dále třídí do pěti odvozených provedení a rozebíratelný typ se dále
třídí do dvou odvozených provedení. Vzájemné uspořádání čtyř hlavních typů je na obrázku 1.
POZNÁMKA - Obrázky v EN 12674-1 uvádí typické příklady a provedení se neomezují pouze na ty, které
uvádí norma.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví terminologii používanou v oblasti rozvážkových vozíků. Norma také
obsahuje termíny pro příbuzná zařízení jako jsou transportní podvozky.
Norma definuje hlavní typy rozvážkových vozíků a jejich různé speciální provedení odvozené od
těchto hlavních typů.

-- Vynechaný text --

