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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

Mezinárodní norma ISO 18893 byla připravena technickou komisí ISO/TC 214 Zdvihací pracovní plošiny.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zpracovaných ISO/TC 214 jako část jejího programu
práce zabývající se normalizací terminologie, hodnocením, všeobecnými zásadami (požadavky na
technické provedení posuzování rizik), bezpečnostních požadavků, metod zkoušení, údržby a provozu
zdvihacích pracovních plošin používaných ke zdvihaní a polohování personálu (a souvisících
pracovních nástrojů a materiálu).
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (Mobile Elevating
Work Platforms (MEWP)), které jsou určené ke zdvihaní a polohování osob, nástrojů a materiálu a
které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovládači, zdvihací konstrukce a podvozku.

Technické bezpečnostní požadavky podle této mezinárodní normy se musí použít vždy, pokud nejsou
národní nebo místní předpisy přísnější.

Související informace jsou uvedeny v ISO 16368.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na MEWP k dosažení následujícího:
a)    prevence zranění osob, poškození majetku a nehod;



b)    stanovení kritérií na prohlídky, údržbu a provoz.

-- Vynechaný text --


