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Předmluva

Tento dokument (EN 1756-2:2004+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 98 „Zdvihací
plošiny“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 2010 musí udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
se musí zrušit nejpozději do ledna 2010.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-06-19.

Tento dokument nahrazuje EN 1756-2:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

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 tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu."

Tato norma se skládá ze dvou částí:

část 1 platí pro nákladní zdvižná čela (s přístupem nebo bez přístupu obsluhy);

část 2 řeší zvláštní požadavky na zdvižná čela pro přepravu osob, včetně osob se sníženou schopností
pohybu.

Tato norma obsahuje bibliografii.

V souladu s Vnitřními předpisy 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

Strojní zařízení, kterých se týká, a rozsah nebezpečí, která pokrývá, jsou uvedeny v předmětu této
normy.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že:

stroj obsluhují pouze vycvičené osoby;●

součásti bez zvláštních požadavků jsou●

navrženy podle obvyklé technické praxe a výpočetních metod, včetně všech chybových režimů,a.



spolehlivé mechanické a elektrické konstrukce,b.
vyrobeny z materiálů s odpovídající pevností a přiměřenou kvalitou ac.
bez vad;d.

nejsou použity škodlivé materiály, např. azbest;●

zařízení je udržováno v dobrém provozním stavu tak, že požadované rozměry jsou splněny i při opotřebení;●

při navrhování nosných prvků je bezpečný provoz stroje zajištěn pro zatížení v rozsahu 0 % až●

100 % jmenovité nosnosti a při zkouškách;
mechanické zařízení vyrobené v souladu se správnou praxí a požadavky této normy nesmí zvýšit možnost●

vzniku nebezpečí, aniž by to bylo možné zjistit;
zařízení je schopno správně fungovat v rozsahu teplot –15 °C až +40 °C;●

proběhne jednání mezi výrobcem a montážníkem zdvižného čela o charakteristikách nosného kolového●

vozidla (viz také kapitola 6), připevnění zdvižného čela k vozidlu nebo do vozidla a mezi montážníkem
a uživatelem o zvláštních podmínkách použití, místech použití strojního zařízení a také o charakteristikách
vozidla a odpovídajícím jazyku;
pracovní místo je odpovídajícím způsobem osvětleno (pokud není zdvižné čelo vybaveno světly);●

pokud místo instalace umožňuje pád osob z výšky větší než 3 metry, bez ohledu na omezenou výšku zdvihu●

uvedenou v předmětu normy, jsou použity vně stroje prostředky omezující výšku možného pádu na tři metry.

!Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100."

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, jsou
ustanovení této normy typu C u strojů navržených a postavených podle ustanovení této normy typu C
nadřazena ustanovením jiných norem.

1 Předmět normy

Část 2 normy EN 1756 specifikuje bezpečnostní požadavky na navrhování zdvižných čel podle definice
v 3.1 určených pro namontování na kolová vozidla pro dopravu osob.

Vozidla pro nakládání cestujících se sníženou schopností pohybu do letadel a lodí jsou zahrnuta do
předmětu této normy (ačkoliv zdvižná čela namontovaná v přístavištích jsou vyjmuta).

Dále specifikuje ověřování zdvižných čel a bezpečnostní informace, které musí být pro jejich použití
k dispozici.

Tento dokument se zabývá technickými požadavky minimalizujícími nebezpečí uvedená v kapitole 4,
která mohou nastat při provozu zdvižných čel, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce
nebo jím pověřené osoby.

Je použitelná pro zdvižná čela pro dopravu osob:

používaná pro účely nakládání a/nebo vykládání cestujících do/z vozidel;●

určená k dočasnému nebo stálému uchycení ke kolovému vozidlu, buď zevnitř, nebo zvenčí, vpředu, z boku●

nebo vzadu;
poháněná buď ručně, nebo elektricky;●

vybavená plošinou pro nesení cestujících, kteří mohou být pěší, nebo na vozíku pro invalidy a mohou být●

doprovázeny ošetřovatelem.

Nakládací nebo vykládací operace zahrnují použití zdvižného čela pro zvedání a/nebo spouštění
cestujících a, pokud je to zvlášť výrobcem odsouhlaseno, použití jako překlenovací můstek.

Tato norma pokrývá významná nebezpečí, která mohou vzniknout při používání zdvižného čela tak,
jak bylo zamýšleno a při podmínkách předpokládaných výrobcem. Seznam významných nebezpečí je
uveden v kapitole 4. 



Tento dokument neplatí na zdvižná čela, která byla vyrobena před datem vydání tohoto dokumentu
CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


