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Předmluva

Tento dokument (EN 12001:2003+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 zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 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 května 2010.

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 obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2009-10-17.

Tento dokument nahrazuje EN 12001:2003.

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 (EFTA) a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Příloha A je informativní, příloha B je normativní

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

Tento dokument je normou typu C, jak to je uvedeno v !EN ISO 12100-1:2003".



!vypuštěný text"

Při sestavování této normy se předpokládalo, že se uskuteční jednání mezi uživatelem a výrobcem ve
věci specifických zdravotních a bezpečnostních požadavků pro požadované použití. Taky se
předpokládalo, že konstrukce a výpočet jsou založeny na obvyklých evropských výpočtových
předpisech.

POZNÁMKA 1 DIN 15018-1:1984, DIN 15019-2:1979 a !DIN 24117:2007" jsou dobré příklady předpisů
používaných v obvyklých evropských výpočtových předpisech.

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.

POZNÁMKA 2 S některými stroji zahrnutými do této normy souvisí rizika, která jsou velmi podobná
rizikům, která jsou vlastní pojízdným jeřábům.

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

1 Předmět normy

1.1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro:

stroje pro přepravu;●

stroje pro rozstřikování;●

stroje pro ukládání betonové směsi a malty nebo jejich složek.●

Strojní zařízení může být stacionární nebo pojízdné.

Tato norma se vztahuje na stroje, které jsou specifikovány v 3.3 až !3.7".

Tato norma se nevztahuje na:

stroje, které jsou během přepravy, rozstřikování a ukládání pojízdné;●

kabiny pro jakékoliv stroje, které jsou do této normy zahrnuty.●

!vypuštěný text"

Tato norma se nevztahuje na podvozek nákladního automobilu a na motor (motory) strojů, které
nejsou během přepravy, rozstřikování a ukládání poháněny hlavním (spalovacím) motorem. Jedna
z dalších možností je kombinace s automíchačem (viz 3.3). !vypuštěný text"

Tato norma nestanoví další požadavky pro provozní subjekt zvláštními ustanoveními (např. prostředí
s nebezpečím výbuchu, !vypuštěný text" dodávání energie z elektrické sítě, kde se napětí, frekvence
a tolerance liší od těch, které jsou ve veřejné rozvodné síti, pokud to je relevantní, např. v důsledku
elektronických součástí, zemětřesení, osvětlení, používání veřejných komunikací, nebezpečí
vyskytující se během výroby, přepravy, uvedení do provozu, vyřazení z provozu, bezdrátové dálkové
ovládání jiné než rádiové ovládání, kompresory a tlakové nádoby).

1.2 Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí, všechny nebezpečné situace a události relevantní
pro stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání, když jsou používány podle svého určení a za
podmínek, které předpokládá výrobce (viz kapitolu 4). Tato norma určuje příslušná technická opatření
k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí.



1.3 Tento dokument se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před datem, kdy CEN tento
dokument uveřejnil.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


