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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3266:2010) byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 111 „Článkové řetězy
z kruhové oceli, zdvihací háky, součásti a příslušenství“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC
168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje
BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna tato patentová
práva.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah k evropským směrnicím viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3266:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 3266:2010 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Příslušná zařízení a stejně tak rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných případů jsou
pokryty a uvedeny v předmětu této mezinárodní normy.

Jestliže se ustanovení této normy typu C liší od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
opatření normy typu C mají přednost před ustanoveními těchto norem, pro zařízení, která byla
navržena a konstruována podle ustanovení této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné charakteristiky, provedení a kritické rozměry nezbytné
pro zaměnitelnost a kompatibilitu s dalšími součástmi pro kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro
všeobecné zdvihací účely. Tyto šrouby s okem mohou být použity pro osové a šikmé zatížení.

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry ok šroubů s okem dovolující přímé spojení se třmeny
stejné nosnosti jako třmeny definované v ISO 2415. Tyto rozměry také dovolují návrh s většími oky,



která mohou umožnit přímé spojení s háky vázacích prostředků obdobné nosnosti.

Tato mezinárodní norma pokrývá všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a případy
vztahující se na šrouby s okem třídy 4, jak je definováno v kapitole 4.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro šrouby s okem třídy 4 používané v teplotním rozmezí –20
°C až 200 °C.

Tato mezinárodní norma není použitelná na šrouby s okem, které nejsou vykovány z jednoho kusu.

Tato mezinárodní norma není použitelná na kované ocelové šrouby s okem třídy 4 vyrobené před
datem její publikace jako mezinárodní norma.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


