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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 navázala
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 к hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10264 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce.

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje umístění a požadavky na provedení soustav spouštění
uzamykatelných klíčem, nebo jiných ekvivalentních prostředků pro zabránění neoprávněnému
spouštění strojů pro zemní práce.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny typy strojů pro zemní práce, které jsou definovány v
ISO 6165.

Tato mezinárodní norma není určena ani к poskytování ochrany oprávněnému řidiči stroje, ani к
ochraně stroje před zneužitím, ničivým vandalismem, nebo krádeží.

2  Normativní odkazy

Součástí této normy jsou ustanovení i dále uvedené normy, na kterou je odkaz v textu této normy. V
době uveřejnění této normy je platné uvedené vydání. Všechny normy jsou předmětem revize a
strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost využití
nejnovějšího vydání normy, která je dále uvedena. Členové IЕС a ISO mají seznamy platných
mezinárodních norem.

ISO 6165: 1987 Stroje pro zemní práce - Základní typy - Terminologie

3 Definice

Pro účely této mezinárodní normy platí následující definice.

soustava spouštění: části a díly na stroji, definované jako ovládače spouštění, které při uvedení do
činnosti buď nezávisle nebo ve spojení s jinými díly způsobí nastartování spouštěcího zařízení
spalovacího motoru nebo jiného zdroje energie


