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Předmluva

Tento dokument (EN 415-6:2006+A1:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 146 „Balicí
stroje – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2010 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou
v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2010.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropskou
asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-09-07.

Tento dokument nahrazuje EN 415-6:2006.

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."

Ostatní normy vytvořené touto technickou komisí jsou:



EN 415 Bezpečnost balicích strojů

Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení;

Část 2: Balicí stroje na předem zhotovené tuhé obaly;

Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje;

Část 4: Paletizátory a depaletizátory;

Část 5: Přebalovací stroje;

Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení;

Část 8: Páskovací stroje;

!Část 9: Bezpečnost balicích strojů – Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek
a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3"

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

Stroje na přebalování paletových jednotek se v Evropě používají ve stále větším rozsahu
průmyslových odvětví. Představují různá nebezpečí a mohou potenciálně způsobit poranění.

Stroje na přebalování paletových jednotek plní následující hlavní úkoly:
zajištění paletizovaných nebo nepaletizovaných nákladů pro jejich zabezpečení před zhroucením a posunutím●

při přepravě, manipulaci, skladování;
sdružení nákladů a částí pro vytvoření nákladů vhodných pro přepravu;●

ochranu před vnějšími vlivy;●

potřebnou ochranu proti krádeži.●

Tento dokument je norma typu C podle definice z EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, kterého se norma týká, a rozsah nebezpečí a nebezpečných situací kterými se tato
norma zabývá je uveden v předmětu normy. 

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají přednost ustanovení v této normě typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se vztahuje na následující skupiny strojů:
stroje na ovíjení paletových jednotek;●

stroje na přebalování paletových jednotek průtažnou fólií;●

stroje na navlékání pytlů z průtažné fólie;●

pojízdné stroje na přebalování průtažnou fólií;●

poloautomatické samohybné stroje na přebalování průtažnou fólií;●

stroje na přebalování paletových jednotek smrštitelnou fólií;●



stroje na navlékání pytlů ze smrštitelné fólie;●

stroje na odstraňování fólie;●

smršťovací systémy;●

hadicové stroje pro produkty s jedním rozměrem větším než 400 mm;●

stroje na středění produktu.●

Jednotlivé stroje jsou popsány v 3.2 této evropské normy.

Tato norma se zabývá bezpečnostními požadavky na navrhování, konstrukci, instalaci, uvádění do
provozu, provoz, seřizování, údržbu a čištění strojů na přebalování paletových jednotek.

Rozsah, kterým jsou nebezpečí, nebezpečné situace a události pokryty, je uveden v kapitole 4.

Výjimky:

Tato norma se nevztahuje na následující stroje:
vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu CEN;●

páskovací stroje a stroje na odstranění pásky; tyto stroje jsou pokryty EN 415-8;●

přepravní systémy, které propojují jednotlivé balicí stroje, ale zahrnuje přepravní systémy, které jsou částí●

strojů.

Tato norma se nezabývá následujícími nebezpečími:
použití strojů na přebalování paletových jednotek v prostředích s nebezpečím výbuchu;●

zdravotní, bezpečnostní nebo hygienická nebezpečí souvisící s výrobky, se kterými stroje manipulují, obsahuje●

však obecné rady k této problematice;
nebezpečí, která mohou souviset s elektromagnetickým zářením ze strojů na přebalování paletových jednotek;●

nebezpečí, která mohou souviset s vyřazováním strojů na přebalování paletových jednotek.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


