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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16851:2017) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby –
Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 2017 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 července 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN nenese zodpovědnost za zjišťování některých případných nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného
obchodu udělila CEN. Podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztahy se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Pro vztah s ostatními evropskými normami jeřábů viz Příloha D.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.



Úvod
Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100.

Tato evropská norma byla připravena pro poskytnutí jednoho způsobu vybavení jeřábů pro splnění
základních hygienických a bezpečnostních požadavků strojní směrnice.

V předmětu této normy (viz kapitola 1) je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah
příslušných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v normách typu A nebo B, mají ustanovení
této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C před
ustanoveními jiných norem.



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro:

–    systémy lehkých jeřábů, buď podvěšené nebo pro systémy volně stojící;

–    sloupové výložníkové jeřáby;

–    nástěnné výložníkové jeřáby.

POZNÁMKA 1 Pro znázornění typů jeřábů viz příloha B.

POZNÁMKA 2 Nosnost systémů lehkých jeřábů je obecně menší než 10 t, norma je však rovněž
aplikovatelná, pokud je nosnost vyšší.

Tato evropská norma platí pro jeřáby a systémy jeřábů, které mají konstrukci vyrobenou z oceli nebo
hliníku, kromě hliníkových konstrukcí, které mají svařované spoje.

Tato evropská norma neplatí pro jeřáby zahrnuté v jiných výrobkových normách jeřábů, například
EN 15011 nebo EN 14985.

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace
a události týkající se jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných
výrobcem (viz kapitola 4).

V této evropské normě nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od výbušného prostředí, ionizačního záření
a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanovený v EN 61000-6-2 a pro provoz ve
farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Tato evropská norma nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob.

Tato evropská norma platí pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení CEN této evropské
normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


