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ČSN
ISO 1176

30 0030

 

 

 

Road vehicles. Masses. Vocabulary and codes

Véhicules routiers. Masses. Vocabulaire et codes

Strassenfahrzeuge. Massen. Begriffe und Koden

 

Tato norma obsahuje ISO 1176:1990.

 

Národní předmluva

Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, termíny v angličtině a ve
francouzštině. V národních přílohách NA a NB jsou pro informaci uvedeny termíny v němčině a v
ruštině.

 

Citované normy

ISO 3833:1977 zavedena v ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel.
Definice základních pojmů.

ISO 6726:1988 dosud nezavedena

ISO 7237:1981 dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 30 0030 z 20.12.1967

 

Změny proti předchozí normě



Norma byla úplně přepracována, rozšířena o další termíny a byly zavedeny kódy pro označování
jednotlivých hmotností.

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška FMD č.41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky FMD č.248/1991 Sb.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha IČO 009369, Libor Zeman

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Hana Floriánová

 

ã Český normalizační institut, 1993

15199

Strana 2

Silniční vozidla ISO 1176
HMOTNOSTI Druhé vydání
Terminologie a kódy 1990-07-15

 

MDT 629.11.071.5:001.4

 

Deskriptory: road vehicles, mass, vocabulary, codes, codification, symbols.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (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
navázalo 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 k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1176 byla připravena technickou komisí ISO/TC 22 „Silniční vozidla".

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 1176:1974) a nově definuje hlavní prvky
některých základních hmotností a zavádí kódovací systém „ISO - M...".

Příloha A této mezinárodní normy je uvedena pouze pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma definuje termíny a kódy pro hmotnosti silničních vozidel podle ISO 3833, s
výjimkou vozidel uvedených níže. Silniční vozidla jsou ve stavu, jak byla prvně vyrobena; mohou to
být kompletní silniční vozidla nebo nekompletní vozidla. Kódy se mají používat při výměně údajů o
vozidle a při elektronickém zpracování.

Norma neplatí pro následující typy vozidel:

- vozidla speciálně konstruovaná pro jiné užití, než je přeprava cestujících a/nebo zboží;

- motocykly a mopedy podle ISO 6726(1);

- přípojné karavany podle ISO 7237.(2)

Tato mezinárodní norma nestanoví způsoby měření, použité jednotky nebo úchylky.

 

-- Vynechaný text --


