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Předmluva

Tento dokument (EN 474-5:2006+A1:2009) byl připraven 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 zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-12-20.

Tento dokument nahrazuje ! EN 474-5:2006".

Začátek a konec textu uvedeného nebo změněného ve změně je v textu vyznačen 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 jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Pro bibliografické odkazy viz !EN 474-1:2006+A1:2009".

EN 474 „Stroje pro zemní práce – Bezpečnost“ sestává z následujících částí:

– Část 1: Všeobecné požadavky

– Část 2: Požadavky pro dozery



– Část 3: Požadavky pro nakladače

– Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

– Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

– Část 6: Požadavky pro dampry

– Část 7: Požadavky pro skrejpry

– Část 8: Požadavky pro grejdry

– Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

– Část 10: Požadavky pro rýhovače

– Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

– Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

Tato evropská norma je určena pro použití v kombinaci s částí 1 této řady.

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

Tato část EN 474 je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu této evropské normy.

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

1 Předmět normy

Tato část EN 474 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi,
které se týkají hydraulických lopatových rýpadel, jak jsou definována v EN ISO 6165:2006, včetně
kompaktních damprů a kompaktních damprů se stojící obsluhou, když jsou používána podle určení
a za podmínek nesprávného používání, výrobcem důvodně předvídaného (viz kapitola 4).

Tato část se týká také použití při manipulaci s břemenem, použití s nakládací lopatou a použití při
manipulaci s kulatinou.

Požadavky této části jsou doplňkové ke společným požadavkům formulovaným v !EN 474-
1:2006+A1:2009".

Tato část neopakuje požadavky z !EN 474-1:2006+A1:2009", ale přidává nebo nahrazuje požadavky
k použití pro hydraulická lopatová rýpadla.



Tato část specifikuje vhodná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vyplývajících
z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí během uvedení do provozu, při provozu
a údržbě hydraulických lopatových rýpadel.

Tato evropská norma neplatí pro hydraulická lopatová rýpadla, která byla vyrobena před datem
vydání této evropské normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


