STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
1. ročník

TECHNICKÉ KRESLENÍ

KRESLENÍ
SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1
Čepy, kolíky, závlačky, pojistné kroužky,
klíny, pera a šroubové spoje
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ČEPY A KOLÍKY
Čepy, kolíky,
závlačky a pojistné kroužky
jsou spojovací
součásti.

ČEPY

- jsou válcové součásti, které jsou ve
spojovaných částech uloženy s vůlí;
- spojení umožňuje zpravidla rotační pohyb spojovaných součástí;
- spojení vyžaduje osové zajištění (hlavou čepu, závlačkou, maticí, pojistným
kroužkem nebo jinou součástí);
- čepy mohou být normalizovány nebo
lze použít nenormalizované čepy.
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ČEPY bez hlavy
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ČEP BEZ HLAVY dle ČSN EN 22340 – typ A
Předpis: Čep se předepisuje průměrem čepu d a délkou
čepu l.
Označení: ČEP 30x100 A ISO 2340 - St

ČEP BEZ HLAVY dle ČSN EN 22340 – typ B
Předpis: Čep s otvory pro závlačky se předepisuje průměrem čepu d, délkou čepu l, průměrem závlačky d1 a roztečí závlaček lh.
Označení: ČEP 30x120x8x88 B ISO 2340 - St
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ČEPY S hlavou
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ČEP S HLAVOU dle ČSN EN 22341 – typ A
Předpis: Čep se předepisuje průměrem čepu d a délkou
čepu l, která se měří od hlavy čepu.
Označení: ČEP 30x90 A ISO 2341 - St

ČEP S HLAVOU dle ČSN EN 22341 – typ B
Předpis: Čep hlavou a otvorem pro závlačku se předepisuje průměrem čepu d, délkou čepu l., průměrem závlačky d1 a roztečí závlaček lh (l a lh se
měří od hlavy čepu).
Označení: ČEP 30x90x8x78 B ISO 2341 - St
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NENORMALIZOVANÉ ČEPY:
ČEP S DRÁŽKOU PRO POJISTNÝ KROUŽEK
Předpis: Čep není normalizován (musí být vyhotoven výrobní výkres) a drážka pro pojistný kroužek je
provedena dle ČSN 02 2930.

ČEP SE ZÁVITEM PRO MATICI
Předpis: Čep není normalizován (musí mít výrobní výkres) a
závit a drážka za závitem musí odpovídat příslušné
normě.
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Nakreslete a okótujte ČEP 30x90x8x78 B
ISO 2341 – St.

Nakreslete čepový spoj, kde je použit ČEP o průměru 30 typ B
dle ČSN EN 22341.
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Návrh čepu:
ČEP 30x____x____x_____ B ISO 2341
Spojovaná šířka vidlice je 70 mm (20 + 30 + 20).
Tloušťka podložky je 4 mm.
Průměr závlačky je 8 mm.
Dle ČSN EN 22341 je délka rozměru lh = 78 mm (vzdálenost
otvoru pro závlačku od hlavy lh = 70 + 4 +8/2 = 78 mm).
Dle ČSN EN 22341 (respektive dle ČSN EN 22340) délka čepu je l = 90 mm (lh = 78 mm, c = 4 mm, polovina průměru závlačky d1/2 = 4, pak je třeba minimální délka 86 mm, a pro
délky od 35 mm do 100 mm jsou normou stanové délky čepu
po 5 mm, volím nejbližší vyšší 90 mm).
ČEP 30 x 90 x 8 x 78 B ISO 2341.
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KOLÍKY - jsou válcové součásti, které
jsou ve spojovaných částech
uloženy s předpětím (předpětí
je dosaženo přesahem, kuželovitostí nebo pružností kolíku);
- spojení umožňuje zpravidla
zajištění vzájemné polohy
spojovaných částí;
- spojení nevyžaduje osové zajištění;
- kolíky mohou být normalizované nebo nenormalizované.

VÁLCOVÝ KOLÍK NEKALENÝ dle ČSN EN ISO 2338 – tvar A
Předpis:
Kolík se předepisuje průměrem kolíku d a délkou kolíku l.
Označení: KOLÍK 20x40 A ISO 2338 - St
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VÁLCOVÝ KOLÍK KALENÝ dle ČSN EN ISO 8734 – tvar B
Předpis: Kolík se předepisuje průměrem kolíku d a délkou kolíku l.
Označení: KOLÍK 20x40 B ISO 8734 - St
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KUŽELOVÝ KOLÍK NEKALENÝ dle ČSN EN ISO 2339 -typ A
Předpis: Kolík se předepisuje průměrem kolíku d a délkou kolíku l.
Označení: KOLÍK 20x40 A ISO 2339 - St

PRUŽNÝ KOLÍK SE ŠTĚRBINOU dle ČSN EN ISO 8752
Předpis: Kolík se předepisuje průměrem kolíku d a délkou kolíku l.
Označení: KOLÍK 20x50 A ISO 8752 - St

ZÁVLAČKA dle ČSN EN ISO 1234
Předpis: Závlačka se předepisuje jmenovitým průměrem
závlačky d a délkou závlačky l.
Označení: ZÁVLAČKA 5x45 ISO 1234 - St
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POJISTNÝ KROUŽEK dle ČSN 02 2930
Předpis: Pojistný kroužek pro hřídele se předepisuje jmenovitým průměrem hřídele d.
Označení: POJISTNÝ KROUŽEK 30 ČSN 02 2930
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POJISTNÝ KROUŽEK dle ČSN 02 2931
Předpis: Pojistný kroužek pro díry se předepisuje jmenovitým průměrem
díry d.
Označení: POJISTNÝ KROUŽEK 80 ČSN 02 2931

Nakreslete a okótujte hřídelový čep pro LOŽISKO s průměrem vnitřního kroužku 55 mm a šířkou 29 mm, které je
na hřídeli zajištěno POJISTNÝM KROUŽKEM 55 dle
ČSN 02 2930.
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PERA A KLÍNY
Klíny a pera jsou zpravidla
normalizované
součásti
sloužící ke spojení hřídele
s nábojem, kdy spojení
přenáší kroutící moment.

PERA

- jsou součásti zpravidla obdélníkového průřezu, které slouží
ke spojení hřídele s nábojem;
- spojení přenáší kroutící moment a umožňuje osový posun
po hřídeli.

KLÍNY

- podélné klíny jsou součásti obdélníkového průřezu s úkosem, které slouží ke spojení
hřídele s nábojem;
- nos slouží k vyražení klínu ze
spoje.
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PERA TĚSNÁ dle ČSN 02 2562
Předpis: Rozměry PERA jsou přiřazeny průměru hřídele a pero je předepsáno šířkou b,
výškou h a délkou l.
Označení: PERO 10e7 x 8 x 50 ČSN
02 2562

Kreslení a kótování drážky pro pero:
Drážka v hřídeli
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Drážka v náboji

KLÍNY DRÁŽKOVÉ dle ČSN 02 2514
Předpis: Rozměry KLÍNU jsou přiřazeny
průměru hřídele a klín je předepsán
šířkou b, výškou h a délkou l.
Označení: KLÍN 10 x 8 x 80 ČSN 02 2514
Poznámka: Označený klín je s nosem, který
slouží k vyražení klínu ze spoje.
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ŠROUBOVÉ SPOJE
Šroubový spoj:
- je tvořen šroubem a
maticí, případně podložkou nebo jinými
částmi;
- šroub má vnější závit;
- matice má vnitřní závit;
- šroub na obrázku prochází
spojovanými
částmi otvorem v nich;
- šrouby a matice se používají zpravidla normalizované.
ZÁVIT - je
nejdůležitějším
prvkem šroubových
spojů a je vytvořen
pohybem závitového
profilu po šroubovici;
- závitovým profilem
může být trojúhelník, lichoběžník obdélník a podobně.
PARAMETRY ZÁVITU ŠROUBU:
d - je velký průměr závitu šroubu;
d2 - je střední průměr závitu šroubu;
d3 - je malý průměr závitu šroubu;
P - stoupání závitu.

PARAMETRY ZÁVITU MATICE:
D - je velký průměr závitu matice;
D2 - je střední průměr závitu matice;
D1 - je malý průměr závitu matice;
P - stoupání závitu.
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Základní parametry závitu:
d - je velký průměr závitu šroubu;
d2 - je střední průměr závitu šroubu;
d3 - je malý průměr závitu šroubu;
h3 - je výška závitu šroubu;
D - je velký průměr závitu matice;
D2 - je střední průměr závitu matice;
D1 - je malý průměr závitu matice;
H1 - je nosná výška závitu matice;
P - stoupání (rozteč) závitu;
 - je úhel profilu.

Druhy závitů a jejich označování:
Označení

Příklad
označení

velký průměr závitu v mm

Md

M20

Metrický s jemnou roztečí

velký průměr závitu v mm
a rozteč závitu v mm

M dxP

M 20x1

Whitworthův

velký průměr závitu v anglických palcích

W d“

W 7/8

Trubkový válcový (netěsnící spoje)

jmenovitá světlost trubky v
anglických palcích

G DN“

G 2 1/2

Trubkový válcový (těsnící spoj)

jmenovitá světlost trubky v
anglických palcích

Rp DN“

Rp 1 1/4

Lichoběžníkový rovnoramenný

velký průměr závitu v mm
a rozteč závitu v mm

Tr dxP

Tr 32x6

Lichoběžníkový nerovnoramenný

velký průměr závitu v mm
a rozteč závitu v mm

S dxP

S 24x5

Název závitu

Charakteristický rozměr

Metrický

Zobrazování závitů:
VNĚJŠÍ ZÁVIT:
- závit se zobrazuje zjednodušeně průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- válec velkého průměru závitu se zobrazuje souvislou tlustou čarou;
- válec malého průměru závitu se zobrazuje souvislou tenkou čarou;
- zakončení závitu se kreslí souvislou tlustou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý průměr vyznačí částí kružnice
kreslené tenkou souvislou čarou více než tři čtvrtiny obvodu.
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VNĚJŠÍ ZÁVIT (v řezu):
- závit se zobrazuje zjednodušeně průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- válec velkého průměru závitu se zobrazuje souvislou tlustou čarou;
- válec malého průměru závitu se zobrazuje souvislou tenkou čarou;
- zakončení závitu je čárkovanou tenkou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý průměr vyznačí částí kružnice
kreslené tenkou souvislou čarou více než tři čtvrtiny obvodu.

VNĚJŠÍ ZÁVIT (nenormalizovaný)
- závit se zobrazuje zjednodušeně průmětem válců odpovídajících velkému a malému průměru závitu;
- válec velkého průměru závitu se zobrazuje souvislou tlustou čarou;
- válec malého průměru závitu se zobrazuje souvislou tenkou čarou;
- zakončení závitu je čárkovanou tenkou čarou;
- profil závitu se vykreslí jako tvarová podrobnost ve větším měřítku (A).
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VNITŘNÍ ZÁVIT
- závit se zobrazuje zjednodušeně
průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- velký a malý průměr závitu se zobrazuje čárkovanou tenkou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý
průměr vyznačí kružnici kreslenou
souvislou tlustou čarou a velký
průměr částí kružnice kreslené tenkou souvislou čarou více než tři
čtvrtiny obvodu.
VNITŘNÍ ZÁVIT (podélný řez)
- závit se zobrazuje zjednodušeně
průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- válec velkého průměru závitu se
zobrazuje souvislou tenkou čarou;
- válec malého průměru závitu se
zobrazuje souvislou tlustou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý
průměr vyznačí kružnici kreslenou
souvislou tlustou čarou a velký
průměr částí kružnice kreslené tenkou souvislou čarou více než tři čtvrtiny obvodu.
NEPRŮCHOZÍ VNITŘNÍ ZÁVIT
- závit se zobrazuje zjednodušeně
průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- velký a malý průměr závitu se zobrazuje čárkovanou tenkou čarou;
- zakončení závitu je čárkovanou
tenkou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý
průměr vyznačí kružnici kreslenou
souvislou tlustou čarou a velký
průměr částí kružnice kreslené tenkou souvislou čarou více než tři čtvrtiny obvodu.
NEPRŮCHOZÍ VNITŘNÍ ZÁVIT (podélný řez)
- závit se zobrazuje zjednodušeně
průmětem válců odpovídajících
velkému a malému průměru závitu;
- válec velkého průměru závitu se
zobrazuje souvislou tenkou čarou;
- válec malého průměru závitu se
zobrazuje souvislou tlustou čarou;
- zakončení závitu je souvislou tlustou čarou;
- v pohledu ve směru osy se malý
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průměr vyznačí kružnici kreslenou souvislou tlustou čarou a velký průměr částí kružnice kreslené tenkou souvislou čarou více než tři čtvrtiny obvodu.
KÓTOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU:
- závit se předepisuje
značkou závitu (například metrický = M) a
hodnotou velkého průměru závitu, případně
stoupáním;
- délka závitu se označuje
ke konci plného (funkčního) průřezu závitu;
- u levého závitu se za
označení připíše značka
„LH“
(například
M20LH).
- délka výběhu se kótuje,
je-li to nutné s ohledem
na funkci šroubu;
- výběhy vnějšího závitu
se stanovují dle ČSN
ISO 3508 (obvyklá délka výběhu je rovna 2,5
x P, rozteč závitu P =
2,5 mm).
KÓTOVÁNÍ VNITŘNÍHO ZÁVITU:
- závit se předepisuje
značkou závitu (například metrický =
M) a hodnotou velkého průměru závitu,
případně stoupáním;
- délka závitu se označuje ke konci plného
(funkčního) průřezu
závitu;
- délka výběhu se kótuje, je-li to nutné s
ohledem na funkci
závitu;
- výběhy vnitřního závitu se stanovují dle ČSN 02 1034.
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Ukončení vnějšího metrického závitu drážkou se provádí
dle ČSN ISO 4755.
Délka drážky za závitem je maximálně rovna trojnásobku rozteče závitu (amax = 3 . P = 3 . 2,5 = 7,5, volím a = 7
mm).

Ukončení vnitřního metrického závitu drážkou se provádí dle ČSN 02 1037.
Obvyklá délka drážky za závitem je minimálně 13 mm.
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ SE ZÁVITEM
Zobrazte a okótujte součást dle předlohy, kde je
díra s válcovým zahloubením dle ČSN 02 1024
pro ŠROUB M16 x 60
ISO 4762-12.9 s PODLOŽKOU 16 ČSN 02
1740.
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Zobrazte a okótujte součást dle předlohy.
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TOLEROVÁNÍ ZÁVITŮ
Toleranční značka závitu:
- uvádí za označením druhu a rozměru závitu;
- od označení a rozměru závitu se odděluje pomlčkou;
- toleranční značka se skládá z tolerančního stupně a tolerančního pole (například 6g nebo 7H).

ZÁVIT VNĚJŠÍ (šroubu)

ZÁVIT VNITŘNÍ (matice)

Jestliže jsou obě toleranční značky shodné, uvádí se pouze jedna.

PŘÍKLADY NORMALIZOVANÝH ŠROUBŮ

Šrouby se šestihrannou hlavou
ČSN EN ISO 4014 (ČSN 02 1101)

Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem
ČSN EN ISO 8765 (ČSN 02 1103)

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem.
ČSN 02 1104

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem
ČSN 02 1105
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Lícované šrouby s dlouhým závitem
ČSN 02 1111

Lícované šrouby s krátkým závitem
ČSN 02 1112

Odtlačovací šrouby s čípkem
ČSN 02 1115

Odtlačovací šrouby s hrotem
ČSN 02 1116

Upínací šrouby s osazeným koncem
ČSN 02 1121

Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem
ČSN 02 1122

Upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T
ČSN 02 1124

Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě
ČSN 02 1128
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Šrouby s válcovou hlavou
ČSN EN ISO 1207 (ČSN 02 1131)

Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou
ČSN 02 1135

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šesti-hranem
ČSN EN ISO 4762 (ČSN 02 1143)

Šrouby s půlkulovou hlavou
ČSN 02 1146

Šrouby se zápustnou hlavou
ČSN EN ISO 2009 (ČSN 02 1151)

Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou
ČSN EN ISO 2010 (ČSN 02 1155)

Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou
ČSN 02 1161

Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou
ČSN 02 1162
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Přesné otočné šrouby s okem
ČSN 02 1167

Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce cca 1d)
ČSN 02 1174

Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce cca 1,25 d)
ČSN 02 1176

Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce cca
2d)
ČSN 02 1178

Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem
ČSN EN 24766 (ČSN 02 1181)

Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem
ČSN EN 27435 (ČSN 02 1183)

Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem
ČSN EN 27434 (ČSN 02 1185)

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem
ČSN EN ISO 4027 (ČSN 02 1191)
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Závitořezné šrouby s válcovou hlavou
ČSN 02 1226

Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou
ČSN 02 1227

Zápustné závitořezné šrouby
ČSN 02 1228

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou
ČSN EN ISO 1483 (ČSN 02 1238)

Šrouby s hlavou T
ČSN 02 1341

Křídlaté šrouby
ČSN 02 1365

Závěsné šrouby
ČSN 02 1369

Třmenové šrouby
ČSN 02 1372
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Šrouby s hákem pro napínače
ČSN 02 1386

Šrouby do zdiva a do základů
ČSN 02 1391

Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
ČSN 02 1810

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou
ČSN 02 1812

PŘÍKLADY NORMALIZOVANÝH MATIC

Šestihranné matice, typ 1 - výrobní třída A a B
ČSN EN ISO 4032 (ČSN 02 1401)

Šestihranné matice nízké (se zkosením) - výrobní třída A a B
ČSN EN ISO 4035 (ČSN 02 1403)

Korunové matice
ČSN 02 1411

Přesné korunové matice malé
ČSN 02 1413
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Válcové matice s dírami
ČSN 02 1441

Válcové matice s drážkou
ČSN 02 1444

Kruhové matice se zářezy
ČSN 02 1449

Rýhované matice
ČSN 02 1461

Pojistné matice dvoudílné
ČSN 02 1491

Křídlaté matice
ČSN 02 1665

Závěsné matice
ČSN 02 1669

Matice pro napínače
ČSN 02 1682
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Zobrazení šestihranných hlav šroubů a matic:
1) Přesné

2) Přibližné

3) Zjednodušené
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Příklady kreslení šroubů:
ŠROUB se šestihrannou hlavou dle ČSN EN ISO 4014
Předpis šroubu:
ŠROUB M20 x 90 ISO 4014-5.6
M 20 – je rozměr závitu;
90 – délka šroubu l;
5.6 – pevnostní třída šroubu,
- mez pevnosti Rm = 500 MPa;
- mez kluzu Re = 0,6 . Rm;
- pak Re = 300 MPa.
Rozměry dle normy:
d = 20 mm;
l = 90 mm;
b = 46 mm;
k = 12,5 mm;
s = 30 mm;
z = 2,5 mm.

ŠROUB s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem dle ČSN
EN ISO 4762
Předpis šroubu:
ŠROUB M20 x 70 ISO 4762-12.9
M 20 – je rozměr závitu;
70 – délka šroubu l;
12.9 – pevnostní třída šroubu,
- mez pevnosti Rm = 1200 MPa;
- mez kluzu Re = 0,9 . Rm;
- pak Re = 1080 MPa.
Rozměry dle normy:
d = 20 mm;
l = 70 mm;
b = 52 mm;
k = 20 mm;
dk = 30 mm;
s = 17 mm;
z = 2,5 mm.
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ŠROUB lícovaný s krátkým závitem dle ČSN 02 1112
Předpis šroubu:
ŠROUB M20 x 105 ČSN 02 1112.50
M 20 – je rozměr závitu;
105 – délka šroubu l;
5 - první doplňková číslice stano-vuje pevnostní třídu (8.8);
0 – druhá doplňková číslice určuje úpravu povrchu
šroubu.
Rozměry dle normy:
d = 20 mm;
l = 105 mm;
b = 28 mm;
x = 6 mm;
k = 13 mm;
s = 30 mm;
z = 2,5 mm.

ZÁVRTNÝ ŠROUB dle ČSN 02 1176 (do šedé litiny)
Předpis šroubu:
ŠROUB M20 x 80 ČSN 02 1176.20
M 20 – je rozměr závitu;
80 – délka šroubu l;
2 - první doplňková číslice stano-vuje pevnostní třídu šroubu;
0 – druhá doplňková číslice určuje úpravu povrchu
šroubu.
Rozměry dle normy:
d = 20 mm;
l = 80 mm;
b = 46 mm;
e = 25 mm (do šedé litiny);
x = 6 mm;
z = 2,5 mm.
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PŘÍKLADY KRESLENÍ MATIC
ŠESTIHRANNÁ MATICE dle ČSN EN 24032
Předpis matice:
MATICE M20 ISO 4032.50
M 20 – je rozměr závitu;
5 - první doplňková číslice stano-vuje pevnostní třídu matice;
0 – druhá doplňková číslice určuje úpravu povrchu matice.

PŘÍKLADY KRESLENÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ
SPOJ SE ŠROUBEM A MATICÍ
Tloušťka každé spojované části je 35 mm, ve
které je otvor dle jemné řady ČSN EN 20273
Ve spoji je použit:
ŠROUB M20 x 100 ISO 4014 - 5.6
MATICE M20 ISO 4032 – 50
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8
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Ve spoji je použit:
ŠROUB M20 x 100 ISO 4014 - 5.6
MATICE M20 ISO 4032 – 50
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8

SPOJ SE ZAVRTANÝM ŠROUBEM
V dolní spojované části je otvor se závitem
M20. V horní spojované části je otvor dle jemné řady ČSN EN 20273 a válcové zahloubení
dle ČSN 02 1024.
Ve spoji je použit:
ŠROUB M20 x 70 ISO 4762-12.9
PODLOŽKA 20 ČSN 02 1740
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Ve spoji je použit:
ŠROUB M20 x 70 ISO 4762-12.9
PODLOŽKA 20 ČSN 02 1740

SPOJ SE ZÁVRTNÝM ŠROUBEM
V dolní spojované části je otvor se závitem
M20. V horní spojované části je otvor dle jemné řady ČSN EN 20273.
Ve spoji je použit:
ŠROUB M20x80 ČSN 02 1176.20
MATICE M20 ISO 4032 – 50
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8
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Ve spoji je použit:
ŠROUB M20x80 ČSN 02 1176.20
MATICE M20 ISO 4032 – 50
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8

SPOJ S LÍCOVANÝM ŠROUBEM
Tloušťka každé spojované části je 38 mm, ve
které je otvor s průměrem 21 H7.
Ve spoji je použit:
ŠROUB M20x105 ČSN 02 1112.50
MATICE M20 ČSN 02 1411.20
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8
ZÁVLAČKA 4 x 40 ISO 1234 - St

39

Ve spoji je použit:
ŠROUB M20x105 ČSN 02 1112.50
MATICE M20 ČSN 02 1411.20
PODLOŽKA 20 ISO 7090-8
ZÁVLAČKA 4 x 40 ISO 1234 - St
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