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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11148-5:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 118 Kompresory,
pneumatická nářadí a pneumatické stroje ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 255 Ruční
mechanické nářadí. Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2012 udělit 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 června 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 792-5:2000+A1:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11148- 5:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 11148-5:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tento dokument je normou typu C podle ISO 12100.

V předmětu této části ISO 11148 jsou stanovena příslušná strojní zařízení a rozsah, ve kterém jsou
pokryta nebezpečí, nebezpečné situace a události.

Pokud jsou požadavky této normy typu C rozdílné od požadavků stanovených v normách typu A nebo
B, pak požadavky této normy typu C mají přednost před požadavky jiných norem pro nářadí, která
byla navržena a posta-
vena v souladu s požadavky této normy typu C.

ISO 11148 se skládá z několika nezávislých částí pro jednotlivé typy neelektrických ručních nářadí.

Určité části ISO 11148 pokrývají neelektrická nářadí poháněná spalovacími motory na plynná nebo
kapalná paliva. V těchto částech lze bezpečnostní hlediska týkající spalovacích motorů nalézt
v normativní příloze.

Tyto části jsou normami typu C a odkazují na příslušné normy typů A a B, pokud jsou takové normy
použitelné.

DŮLEŽITÉ – Barvy reprezentované v elektronickém souboru tohoto dokumentu nelze ani
prohlížet  na obrazovce,  ani  vytisknout jako věrné reprezentace.  Pro účely  barevného
přizpůsobení,  viz  ISO  3864-  4,  která  uvádí  kolorimetrické  a  fotometrické  vlastnosti
společně s referencemi, uvedenými jako vodítko, ze soustav barev.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11148 stanovuje bezpečnostní požadavky na neelektrická ruční nářadí (níže „příklepové
vrtačky“) určená pro zhotovení (vrtání) otvorů do tvrdých materiálů, jako jsou kámen a beton.
Příklepové vrtačky mohou být poháněny stlačeným vzduchem, hydraulickou kapalinou nebo
spalovacími motory a jsou určená k použití jedním pracovníkem obsluhy při držení jednou nebo
oběma rukama obsluhy a se závěsným nebo bez závěsného zařízení např. balancéru.

Tato část ISO 11148 se vztahuje na:

vrtačky pro vrtání slepých děr;●

vrtačky do kamene;●

vrtací kladiva.●

POZNÁMKA 1 Příklady příklepových vrtaček, viz příloha B.

Tato část ISO 11148 není použitelná v případě zvláštních požadavků a úprav příklepových vrtaček pro
jejich upevnění do stojanu.

Tato část ISO 11148 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo
nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro příklepové vrtačky při předpokládaném používání
a za podmínek nesprávného používání, které lze výrobcem důvodně předpokládat, s výjimkou
používání příklepových vrtaček v prostředích s nebezpečím výbuchu.

POZNÁMKA 2 EN 13463-1 uvádí požadavky na neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím
výbuchu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


