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Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
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Předmluva

Text ISO 2867:2006 včetně opravy Cor.1:2008 byl připraven technickou komisí ISO/TC 127 „Stroje pro
zemní práce“ mezinárodní organizace pro standaddrizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 2867:2008
technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních
materiálů a hmot – Bezpečnost“; činnosti sekretariátu této technické komise zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 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 prosince 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nemá odpovědnost za prokázání některého nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2867:2006.

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 směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 2867:2006 včetně opravy Cor.1:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 2867:2008 bez
jakýchkoli modifikací.
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Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení je následující:

a) Normy typu A (základní normy) poskytují základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná
hlediska použitelná pro strojní zařízení.

b) Normy typu B (všeobecně použitelné bezpečnostní normy) zabývající se jedním nebo více
bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo více typy bezpečnostních zařízení, které mohou být
použity pro široký okruh strojního zařízení:

normy typu B1 pro jednotlivá bezpečnostní hlediska (např. bezpečné vzdálenosti, teplota povrchu, hluk);●

normy typu B2 pro bezpečnostní zařízení (např. dvouruční ovládání, blokovací zařízení, zařízení citlivá na tlak,●

ochranné kryty).

c) Normy typu C (bezpečnostní normy pro strojní zařízení) zabývající se detailními bezpečnostními
požadavky pro konkrétní stroje nebo skupinu strojů.

Tato mezinárodní norma je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100-1.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, mají ustanovení této normy typu C pro stroje, které byly zkonstruovány a vyrobeny podle
ustanovení této normy typu C, přednost před ustanoveními jiných norem.

POZNÁMKA ISO 14122 je řada norem typu B, která poskytuje všeobecné požadavky pro přístup na
stacionární a pojízdné stroje a která může být použita jako všeobecný odkaz pro konstrukci
přístupových soustav u strojů pro zemní práce.



1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje kritéria pro přístupové soustavy (stupně, žebříky, ochozy, plošiny,
držadla/madla, záchytné tyče, zábradlí, vstupy uzavřených prostorů a výstupní otvory) tak, aby
pomáhaly obsluze, personálu pro údržby a servis v provádění jejich činnosti na strojích pro zemní
práce. Je použitelná pro soustavy s přístupem na stanoviště obsluhy a běžná místa údržby na strojích
pro zemní práce, jak je určeno v ISO 6165, odstavených v souladu s instrukcemi výrobce.

POZNÁMKA Tento dokument je založen na 5. až 95. percentilu rozměrů obsluhy, jak je definováno
v ISO 3411.

Tato mezinárodní norma se zabývá následujícími významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi: zakopnutí, uklouznutí a pád osob a nevhodná poloha těla nebo nadměrná námaha.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


