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Mobile waste and recycling containers – Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1
300 l with dome lid(s),
for trunnion and/or comb lifting devices – Dimensions and design

Conteneurs roulants a déchets – Partie 3: Conteneurs a 4 roues de capacité jusqu' a 1 300 l a
couvercle(s)
bombé(s), pour leve-conteneurs par tourillon et/ou a peigne – Dimensions et conception

Fahrbare Abfallsammelbehälter – Teil 3: Behälter mit 4 Rädern und einem Nennvolumen bis 1 300
l mit Schiebedeckel(n),
für Schüttungen mit Zapfenaufnahme und/oder für Kammschüttungen – Maße und Formgebung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 840-3:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
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This standard is the Czech version of the European Standard EN 840-3:2012. It was translated by the
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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Předmluva

Tento dokument (EN 840-3:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 183 Odpadové hospodářství,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.



Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 840-3:2004.

Technické změny oproti poslednímu vydání:

Obsah byl přizpůsoben současnému stavu techniky a redakčně revidován.●

Obrázek 3 byl odstraněn.●

Čelní nabírání provedení B a C bylo odstraněno. Obrázek 2 (nyní obrázek 4) byl v souladu s tím upraven.●

Tato evropská norma patří do skupiny norem EN 840 „Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci“,
které mají následující části:

Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry●

a provedení
Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s plochým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se●

závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení
Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým(klenutými) víkem (víky), pro vyklápěcí●

zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení (současný dokument)
Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým(mi) víkem (víky) pro široké vyklápěcí●

zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou –
Rozměry a provedení
Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody●

Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje rozměry a požadavky na provedení pojízdných kontejnerů na odpad
a recyklaci se čtyřmi koly, s klenutým víkem (klenutými víky) a objemem do 1 300 l, pro vyklápěcí
zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


