
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 53.060                                                                                                                                      Duben
2001

Motorové manipulační vozíky - Terminologie
ČSN
ISO 5053

26 8801

 

Powered industrial trucks - Terminology

Chariots de manutention automoteurs - Terminologie

Flurförderzeugen mit Kraftantrieb - Terminologie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5053:1987. Mezinárodní norma ISO 5053:1987 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International  Standard ISO 5053:1987. The International
Standard ISO 5053:1987 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 26 8801 z 1971-03-01.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut,
2001                                                                                                                                          61029
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

Strana 2

Národní předmluva



Citované normy

ISO 1084 nezavedena, zrušena 8/2000

ISO 2163 dosud nezavedena

ISO 2331 dosud nezavedena

ISO 2710 nezavedena, nahrazena ISO 2710-1:2000 a ISO 2710-2:1999

Vypracování normy

Zpracovatel: SZU s.p. Jablonec nad Nisou, IČO 00001490, Ing. Aleš Mach

Technická normalizační komise: TNK č. 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle

Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Motorové manipulační vozíky - Terminologie                                                ISO 5053
                                                                                                                                    První vydání
                                                                                                                                    1987-11-01

ICS 53.060

Deskriptory: hendling equipment, industrial trucks, vocabulary

Obsah

Strana

Předmluva
..................................................................................................................................................................
....................... 4

1       Předmět normy a oblast
použití........................................................................................................................................... 4

2       Odkazy na
normy........................................................................................................................................................
............ 4

3       Termíny týkající se třídění manipulačních
vozíků.............................................................................................................. 6



4       Termíny týkající se částí manipulačních
vozíků............................................................................................................... 16

5       Termíny týkající se charakteristik manipulačního vozíku
.............................................................................................. 28

6       Termíny týkající se specifických
operací........................................................................................................................... 33

7       Termíny týkající se
bezpečnosti......................................................................................................................................... 36

Příloha
Termíny týkající se vleků a pracovního prostoru manipulačních
vozíků............................................................................... 38

A.1  
Vleky.........................................................................................................................................................
............................... 38

A.2   Provozní prostor manipulačních
vozíků............................................................................................................................ 38

Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5053 byla připravena technickou komisí ISO/TC 110 Manipulační vozíky.

Toto první vydání ruší a nahrazuje první vydání ISO 5053-1:1980 a ISO/DIS 5053-2 jejichž je
technickou revizí, při které byly sloučeny všechny termíny a definice a jejich klasifikace do jednoho
dokumentu.

Uživatelé jsou upozorněni, že všechny mezinárodní normy podléhají čas od času revizím a všechny
odkazy na jiné mezinárodní normy zde uvedené se týkají jejich posledních vydání, pokud není
uvedeno jinak.

-- Vynechaný text --


