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version.
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textem mezi obě značky.
Informace o citovaných normativních dokumentech
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Předmluva
Tento dokument (EN 13414-2:2003+A2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy,
lana, popruhy, smyčky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 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 prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13414-2:2003.
Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2005-08-01 a změnu 2, která byla schválena CEN
2008-09-18.
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !" a
#$.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
#Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.$
Další části této evropské normy jsou:
Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím
Příloha A je informativní.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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.
Úvod
Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma pro zajištění způsobu shody se
základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.
Rozsah nebezpečí, která jsou pokrytá, je uveden v předmětu normy.
1 Předmět normy
Tato část EN 13414 specifikuje informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem vázacích
prostředků z drátěných lan.
POZNÁMKA Některé kapitoly se týkají jednotlivých částí a příslušenství odpovídající EN 1677 části 1 až
6.
Příloha A je informativní a poskytuje některé detailní informace pro používání a údržbu, které mohou
být vhodné pro všeobecné zdvihací práce.
Nebezpečí obsažená v této částí EN 13414 jsou uvedena v kapitole 4.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

