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Series 1 freight containers – Classification, dimensions and ratings

Conteneurs de la série 1 – Classification, dimensions et masses brutes maximales

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 668:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 668:2013. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 (26 9341) z února 2007.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla ustanovena technická komise, má právo být zastoupen
v této komisi. Práce se
zúčastňují také vládní a nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace
v elektrotechnice.

Postupy použité k vytvoření tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další údržbu jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména je třeba upozornit na odlišná schvalovací kritéria potřebná pro
různé typy



dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s pravidly redakčních Směrnic ISO/IEC,
Část 2. www.iso.org/directives

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Organizace ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování kteréhokoliv nebo každého
takového patentového práva. Podrobnosti o všech patentových právech zjištěných během vývoje
tohoto dokumentu budou v úvodu a/nebo v seznamu ISO obdržených patentových přihlášek.
www.iso.org/patents

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu je informace uvedená pro pohodlí uživatele
a nepředstavuje schválení.

Komise zodpovědná za tento dokument je ISO / TC 104 „Kontejnery“, subkomise SC 1 „Kontejnery pro
všeobecné použití“.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání (ISO 668: 1995), které bylo technicky revidováno.
Rovněž zahrnuje změny ISO 668: 1995/Amd1: 2005 a ISO 668: 1995/Amd2: 2005.

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí klasifikaci kontejnerů řady 1, založené na vnějších rozměrech
a stanovuje přiřazené brutto hmotnosti a tam, kde to je vhodné, také minimální vnitřní rozměry
a rozměry dveřních otvorů pro určité typy kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou určeny pro mezikontinentální provoz.

Tato mezinárodní norma dále uvádí souhrn vnějších a některých vnitřních rozměrů kontejnerů řady 1.
Rozměry jednotlivých typů kontejnerů jsou definovány v příslušné části ISO 1496, která je
směrodatným dokumentem pro vnitřní rozměry kontejnerů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


