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Předmluva

Tento dokument (EN 13862:2001+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 září 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 2009-02-15.

Tento dokument nahrazuje !EN 13862:2001".

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."

!vypuštěný text"

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 nebezpečí, která jsou do této normy
zahrnuta, jsou uvedena v předmětu této normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se vztahuje na !vypuštěný text" stroje pro řezání podlah řízené pěší obsluhou
kráčející se strojem (vedené), které mají přísun do záběru strojní, manuální nebo ruční (viz 3.2),
a které se používají pro řezání, drážkování a frézování podlahových ploch zhotovených z betonu,
asfaltu a podobných nerostných stavebních materiálů, kde energii pro hlavní pohon dodává
elektromotor nebo spalovací motor. Přenos výkonu těchto strojů pro řezání podlah je mechanický
nebo hydraulický.

Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící se stroji pro řezání podlah, když jsou
používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitolu 4). V této
evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo snížení rizik
vznikajících z významných nebezpečí.

Tyto stroje jsou zkonstruovány k používání s otáčejícími se řezacími kotouči k řezání za mokra nebo za
sucha. Tyto řezací kotouče mohou být diamantové, nebo mohou být zhotoveny z nitridu boru.

POZNÁMKA Mohou být také použity jiné typy řezacích nástrojů za předpokladu, že jsou v rozsahu
konstrukčních parametrů a parametrů pro používání daného stroje. Do této normy nejsou jiné typy
řezacích nástrojů zahrnuty.

Tato evropská norma se nevztahuje na:

!

samojízdné stroje pro řezání podlah s vezoucí se obsluhou;"●



stroje pojíždějící po kolejnicích;●

ruční přenosné řezací stroje pro řezání stavebních materiálů namontované na pojízdném podstavci k použití●

jako podlahové pily;
stroje s dálkovým ovládáním.●

Tato evropská norma zahrnuje elektrická nebezpečí tak, že je uveden odkaz na příslušné evropské
normy (viz 5.2).

Taková nebezpečí, která jsou relevantní pro všechna mechanická, elektrická, hydraulická a jiná
zařízení nebo strojní zařízení, a která jsou řešena v technických normách pro společné použití, nejsou
zahrnuta do této evropské normy. Odkaz na souvisící normy je uveden tam, kde jsou takové normy
aplikovatelné a doposud nutné.

V této evropské normě jsou stroje pro řezání podlah nazývány „stroje“, a řezací kotouče jsou
nazývány „nástroje“.

Tato norma se vztahuje hlavně na stroje, které byly vyrobeny po datu, kdy CEN tuto normu schválila.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


