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Face and shoulder milling cutters with indexable inserts – Dimensions

Fraises a surfacer et a surfacer et dresser, a plaquettes amovibles – Dimensions

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6462:2011. 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 6462:2011. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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Předmluva

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

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.

ISO 6462 byla připravena technickou komisí ISO/TC 29 Nářadí, subkomisí SC 9 Nástroje s břitovými
destičkami.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 6462:1983), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry čelních nástrčných fréz s vyměnitelnými břitovými
destičkami.

Tvar a rozměry destiček jsou ponechány na uvážení výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


