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Předmluva

Tento dokument (EN 15059:2009) 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 prosince 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.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEX] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

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.

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 evropská norma je normou typu C podle specifikace, která je uvedena v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsah, ve kterém jsou nebezpečí do této normy
zahrnuta, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Pro stroje, které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C platí, že 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.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro zařízení pro úpravu sněhu, jak jsou definována v 3.1, a pro jejich používání
s příslušenstvím, jak je popsáno v 3.2. S výjimkou sněhového kypřiče namontovaného vzadu a přední
přídavné radlice se tato norma nezabývá specifickými nebezpečími samotných příslušenství. Tato
norma neplatí pro pásová sněhová vozidla.

Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí (viz kapitolu 4) identifikovaná na základě posouzení
rizika, které je relevantní pro zařízení pro úpravu sněhu, když jsou používána podle svého určení a za
podmínek, které předpokládá výrobce. Tato norma řeší také nebezpečí, která jsou spojena



s uvedením do provozu, provozováním, zjišťováním závad a údržbou.

Tato norma neplatí pro zařízení pro úpravu sněhu, které bylo vyrobeno před datem vydání této
evropské normy CEN.

POZNÁMKA Pro provoz na veřejných komunikacích platí národní dopravní předpisy, dokud nebudou
k dispozici harmonizované požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


