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Národní předmluva
Citované normy
EN 115:1995 zavedena v ČSN EN 115:1996 (27 4802) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
EN 1929-1:1998 zavedena v ČSN EN 1929-1:1999 (26 9800) Nákupní vozíky - Část 1: Požadavky na
nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušení
ISO 3864 (obě části) zavedeny v ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
Vypracování normy
Zpracovatel: Ing. Rudolf Kalina CSc., IČ 16494075
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček
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EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
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EN 1929-2
Prosinec 2004

ICS 97.130.30
Nákupní vozíky Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo
bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky
a kontrola
Basket trolleys Part 2: Requirements, tests and inspection for basket trolleys with or without
a child carrying facility, intended to be used on passenger conveyors
Chariots d´achat à corbeille Partie 2: Prescriptions, essais et inspection
pour les chariots d´achat à corbeille, avec
ou sans siège pour enfant, destinés
à être utilisés sur les trottoirs roulants

Einkaufswagen Teil 2: Anforderungen,
Prüfungen und Instandhaltung für
Einkaufswagen
mit oder ohne Kindersitz, geeignet für den
Gebrauch auf Personenfahrteigen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-08-16.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
Ref. č. EN 1929-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 1929-2:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 291 „Nákupní vozíky pro
samoobsluhy“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.
Této evropské normě musí být nejpozději do června 2005 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do června 2005.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a ©výcarsko.
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Úvod
Tento dokument je část z řady norem připravovaných v současné době CEN/TC 291.
Částmi řady jsou:
–
EN 1929-1 Nákupní vozíky - Část 1: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí
nebo bez něho a jejich zkoušení;
–
EN 1929-2 Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí
nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola;
–
prEN 1929-3 Nákupní vozíky - Část 3: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu
dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušky;
–
prEN 1929-4 Nákupní vozíky - Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu
dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých

chodnících a jejich zkoušky;
–
prEN 1929-5 Nákupní vozíky - Část 5: Požadavky na nákupní vozíky se spodními plošinami pro
samoobsluhy a jejich zkoušky;
–
prEN 1929-6 Nákupní vozíky - Část 6: Požadavky na nákupní vozíky se spodními plošinami pro
samoobsluhy, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola;
–
prEN 1929-7 Nákupní vozíky - Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízeními na přepravu
kojenců a dětí a jejich zkoušky.
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1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na konstrukci, provedení, zkoušení a bezpečnostní specifikace
pro samoobslužní nákupní vozíky pro všeobecné použití, určených pro použití na pohyblivých chodnících,
doprovázených uživatelem.

-- Vynechaný text --

