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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 3691-6:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 110 Manipulační vozíky
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 150 Vozíky – Bezpečnost jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 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 března 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 1726-1:1998.
Pro účely komplexní platnosti, byly požadavky všech článků odkazujících na ISO/TS 3691-7
transformovány a vydány jako evropská norma EN 16307-6, Manipulační vozíky – Bezpečnostní
požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky na plošinové vozíky pro přepravu nákladů
a osob.
Tento dokument se má použít spolu s EN 16307-6, Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky
a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky na plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
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 3691-6:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 3691-6:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Tento dokument je norma typu C podle ISO 12100.
Strojní zařízení, kterých se tato norma týká, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a nebezpečných událostí, kterými se tato norma zabývá, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.
Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají pro stroje, které byly navrženy a postaveny podle ustanovení této normy typu C, přednost
ustanovení v této normě typu C před ustanoveními jiných norem.
Řada norem ISO 3691 pokrývá bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro manipulační vozíky
definované v ISO 5053.
Struktura normy
Důležitým krokem vpřed při práci na řadě norem ISO 3691 byla dohoda vypracovat novou strukturu
mezinárodních norem pro manipulační vozíky s ohledem na to, že existují na jedné straně základní
normy pro všechny typy vozíků (viz Předmluva) a na druhé straně nezávislé normy pokrývající
příslušné specifické funkce manipulačních vozíků, např. výhled, hluk, vibrace, elektrotechnické
požadavky atd.
Posuzování nebezpečí
Výrobek musí být vyroben tak, aby byl vhodný pro svůj účel nebo funkce a mohl být nastavován
a udržován aniž by byly osoby vystaveny riziku, pokud je používán za podmínek předpokládaných
výrobcem.
Pro vytvoření vhodného návrhu výrobku a pokrytí všech bezpečnostních požadavků musí výrobce
identifikovat nebezpečí, která působí na výrobek a provést analýzu rizik. Výrobce musí navrhnout
a vyrobit výrobek se zohledněním této analýzy.
Cílem tohoto postupu je odstranit riziko nehod v průběhu předpokládané životnosti strojního zařízení,
včetně etap montáže a demontáže, kde mohou rizika nehody růst v důsledku předpokládaných
nenormálních situací.
Při výběru nejvhodnějších metod bude muset výrobce uplatňovat následující principy v následujícím
pořadí:
a) odstranit nebo snížit rizika, jak je to možné, pomocí návrhu (přirozeně bezpečný návrh
a konstrukce strojního zařízení);
b) provedení nezbytných ochranných opatření u rizik, která nemohou být konstrukcí odstraněna;
c) informovat uživatele o všech nedostatcích v přijatých ochranných opatřeních;

d) uvést, zda je požadován jakýkoliv specifický výcvik;
e) specifikovat jakoukoliv potřebu zajištění osobních ochranných prostředků;
f) odkázat na odpovídající uživatelský dokument pro vhodné provozní instrukce.
Manipulační vozíky musí být navrženy tak, aby se zabránilo předpokládanému špatnému použití,
kdekoliv je to možné, pokud by to mohlo vyvolat riziko. V ostatních případech musí instrukce výrobce
upozornit na způsoby, jakými by nemělo být zařízení používáno.
Tato část ISO 3691 neopakuje všechna technická pravidla, která jsou součástí správné výrobní praxe
a která jsou použitelná pro materiály použité při konstrukci manipulačního vozíku. Také musí být
uveden odkaz na ISO 12100.
Legislativní situace/Vídeňská dohoda
Na úplném začátku měla pracovní skupina za úkol revidovat ISO 3691:1980 a vytvořit celosvětové
základní normy, které budou vyhovovat hlavním legislativním požadavkům např. v EU, Japonsku,
Austrálii a Severní Americe.
Veškerou snahou bylo vytvořit globální odpovídající mezinárodní normu. Tohoto cíle bylo dosaženo ve
většině úkolů. U několika potenciálních problémových oblastí bylo třeba přistoupit na kompromis
a bude to třeba i v budoucnosti. Odlišné regionální požadavky jsou uvedeny v ISO/TS 3691-7 a ISO/TS 3691-8.
K zajištění toho, že revidované mezinárodní normy budou členskými zeměmi ISO aktivně používány, je
nezbytné nahradit národní normy a technické předpisy revidovanými mezinárodními normami.
V evropském prostoru se ISO a CEN dohodli na spolupráci na základě Vídeňské dohody, s cílem
nahradit evropské normy mezinárodními normami. Ostatní země jsou požádány o uzavření podobných
dohod k zajištění toho, že jejich národní normy a technické předpisy budou nahrazeny mezinárodními
normami.
Pouze těmito postupy bude zajištěno, že výrobky podle mezinárodních norem mohou být dodávány
celosvětově volně bez technických překážek.
1 Předmět normy
Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro vozíky
s vlastním pohonem určené pro nesení nákladů bez zdvihání, podle ISO 5053 a/nebo vozíky pro
přepravu osob, které mají tři nebo více kol, maximální rychlost nepřesahující 56 km/h a nosnost
nepřevyšující 5 000 kg (dále jen vozíky).
Tato část ISO 3691 je použitelná pro vozíky vybavené plošinou (která se může naklápět) pro nesení
materiálu nebo několika sedadly pro přepravu cestujících.
Není použitelná pro:
– vozidla uvažovaná hlavně pro zemní práce nebo silniční dopravu,
– vozíky bez obsluhy,
– golfové vozíky,
– tahače s tažnou silou až 20 000 N vybavené plošinou pro nesení materiálu.

Tato část ISO 3691 pojednává všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné
události, jak jsou uvedeny v příloze A, odpovídající příslušným strojům použitým jak je uvažováno při
podmínkách nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.
To nestanovuje požadavky na nebezpečí, která mohou nastat při používání vozíků na veřejných
komunikacích nebo při provozu v potenciálně výbušných prostředích.
Regionální požadavky, navíc k požadavkům uvedeným v této části ISO 3691, jsou v ISO/TS 3691-7
a ISO/TS 3691-8.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

