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Předmluva
Tento dokument (EN 792-9:2001+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 255 „Ruční
mechanické nářadí. Bezpečnost“, jejíž sekretariát zabezpečuje SIS.
Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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.
Tato evropská norma byla vypracována 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."
Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-07-26.
Tento dokument nahrazuje EN 792-9:2001.
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je vyznačen v textu značkami ! ".
„Evropský výbor výrobců kompresorů, vývěv a pneumatických nástrojů“, PNEUROP přispěl podstatně
k této normě.
Tato norma byla vypracována ve spolupráci s CENELEC/TC 61F, s cílem stanovit požadavky na
mechanickou bezpečnost v souladu se souborem EN 50144, neboť některé požadavky jsou podobné
pro elektrické ruční nářadí a neelektrické ruční nářadí.
POZNÁMKA Ostatní technické komise v CEN, které se také zabývají ručním nářadím, byly požádány,
aby převzaly požadavky na bezpečnost z EN 792.
Přílohy k této normě jsou:
Příloha A (informativní): Příklady ručního nářadí, které je předmětem této normy
Příloha B (informativní): Značky pro štítky
Příloha C (informativní): Příklady brousicích nástrojů pro brusky s upínacím pouzdrem
!Přílohy ZA a ZB" (informativní): Ustanovení této evropské normy vztahující se na základní požadavky
a nebo jiná ustanovení směrnic EU
Tato norma také obsahuje bibliografické citace.
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 je norma typu C podle EN 1070:1998.
V předmětu normy je uvedeno, pro která strojní zařízení tato norma platí a kterými nebezpečími,
nebezpečnými stavy a jevy se tato norma zabývá.
Pro nářadí, které je konstruováno a navrženo podle této normy typu C platí: jestliže požadavky podle
této normy typu C jsou odlišné od těch, které jsou uvedeny v normách typu A nebo B, mají požadavky
této normy typu C přednost před požadavky jiných norem.
Tato evropská norma EN 792 se skládá z několika na sobě nezávislých částí pro různé druhy
neelektrického ručního nářadí.
Další evropské normy se zabývají bezpečností ručního nářadí používaného např. v následujících
oblastech:
●
●
●

zemědělství a lesní hospodářství – řetězové pily, nůžky na živé ploty, křovinořezy, vyžínače trávy;
stavebnictví – řezací brusky, vibrátory betonu;
potravinářství – nůžky na drůbež, nůžky na střihání ovcí.

Byla provedena koordinační jednání s příslušnými technickými komisemi k dosažení kompatibility
bezpečnostních požadavků.
Tato norma se skládá z následujících částí:
Část 1 – Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje (dříve část 14)
Část 2 – Řezací a lemovací nářadí (dříve část 15)
Část 3 – Vrtačky a závitořezy
Část 4 – Příklepové nářadí
Část 5 – Příklepové vrtačky
Část 6 – Nářadí pro závitové spoje
Část 7 – Brusky
Část 8 – Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky
Část 9 – Brusky s upínacím pouzdrem
Část 10 – Nářadí na lisování
Část 11 – Prorážeče a nůžky
Část 12 – Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu
Část 13 – Zarážecí nářadí
Určité části EN 792 se zabývají též neelektrickým ručním nářadím, které je poháněno spalovacím
motorem na plynná nebo kapalná paliva. V těchto částech jsou v normativní příloze uvedeny zvláštní
požadavky na bezpečnost týkající se spalovacích motorů.

Tyto části jsou normami typu C a odkazují na stávající evropské normy typu A a B, pokud jsou
použitelné.
1 Předmět normy
Norma EN 792 platí pro neelektrické ruční nářadí, které je poháněno motorem s rotačním nebo
s přímočarým pohybem, přičemž energii poskytuje buď stlačený vzduch, nebo hydraulická kapalina.
Nářadí je určeno pro použití jednou osobou a
●
●

drží se jednou nebo oběma rukama;
je zavěšeno např. na závěsném zařízení.

Tato část EN 792 platí pro neelektrické ruční nářadí, které je opatřeno kleštinou a je používáno pro
broušení, povrchové opracování a k odjehlování pomocí montovaných tělísek, odjehlovacího nářadí,
pilníků a malých drátěných kartáčů upevněných na stopkách.
Tato část uvádí významná nebezpečí, vyskytující se u tohoto nářadí a popisuje zvláštní požadavky na
bezpečnost z různých bezpečnostních hledisek během jeho předpokládané životnosti.
POZNÁMKA Brusky bez kleštin pro použití montovaných tělísek se středovým závitovým upínáním jsou
předmětem EN 792-7.
Ruční nářadí, které je předmětem této části normy:
●
●
●
●

brusky s upínacím pouzdrem v úhlovém provedení;
pilníky s vratným pohybem;
rotační pilníky;
brusky s upínacím pouzdrem (přímé provedení).

Zvláštní požadavky a úpravy ručního nářadí pro umístění do stojanu nebo montáž do upevňovacího
přípravku, nejsou předmětem této části.
POZNÁMKA K datu vydání této normy nejsou známy žádné brusky s upínacím pouzdrem poháněné
spalovacím motorem.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

