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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světová federace národních normalizačních
organizací. Práce na připravovaných mezinárodních normách se obvykle provádí prostřednictvím
technických komisí. Každá členská organizace zajímající se o předmět, pro který byla ustanovena
technická komise, má právo na účast v této komisi. Na práci se též podílejí mezinárodní vládní i
nevládní organizace mající spojení s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) na všech záležitostech týkajících se normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle zásad stanovených v části 3. Směrnic ISO/IEC.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se předávají členským organizacím k hlasování.
Publikace mezinárodní normy vyžaduje schválení minimálně 75 % členských organizací majících právo
hlasovat.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být
předmětem patentových práv. ISO nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných
patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 18333 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 51 Palety pro manipulaci s
materiálem.
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Úvod



Efektivní mezinárodní přeprava výrobků závisí jak na pevnosti a funkčnosti palety tak na vhodnosti
pro systémy manipulace s materiálem. Existující mezinárodní normy se zaměřují na otázky pevnosti a
některé na otázky funkčnosti palet. Avšak důležité otázky týkající se minimální kvality materiálu a
zpracování při výrobě a opravách nejsou v současných mezinárodních normách položeny. Tyto faktory
mohou mít podstatný vliv na efektivnost mezinárodní praxe při manipulaci s manipulačními
jednotkami.

Účelem této mezinárodní normy je stanovit mezinárodně uznané přípustné úrovně kvality pro dřevěné
části obvykle používané pro montáž palet z řeziva. Těmito částmi jsou podélné nosníky, svlaky,
špalíky a přířezy. Vlastnosti těchto komponent mají vliv na provedení palety.

Existují čtyři příbuzné mezinárodní normy:

–      ISO 15629,

–      ISO 18333,

–      ISO 18334,

–      ISO 18613.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma dává směrnici ohledně minimální doporučené charakteristiky kvality řeziva.
Je použitelná pro podélné nosníky, svlaky, špalíky a přířezy použité pro montáž prostých dřevěných
palet.

Tato mezinárodní norma se netýká bezpečnostních problémů, pokud existují, spojených s použitím
těchto komponent.

-- Vynechaný text --


