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Předmluva

Tento dokument (EN 15432-1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 337 “Zařízení pro
zimní údržbu a údržbu servisních prostor silnic”, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 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 ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech patentových práv.

Tento dokument spolu s EN 15432-2 nahrazuje EN 15432:2008.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, 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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na různé části nosných vozidel pro zajištění vyměnitelnosti
mezi vozidlem a různým zařízením, která se montují dopředu. Norma stanovuje zaručenou
zaměnitelnost rozměrů pro čelně montovanou desku, včetně její výšky od země, stejně jako umístění
propojovacích zařízení pro elektrické a hydraulické spojovací prvky a pro mechanický vývodový hřídel
(power take off; PTO).

Tato evropská norma stanovuje tři různé třídy montážních desek za účelem zahrnout silniční vozidla
nezávisle na kategorii vozidla a na maximálním povoleném zatížení, pro maximálně možný počet
variant (užitková vozidla, víceúčelová vozidla, komunální vozidla ...), které jsou schopné nést čelně
namontovaná zařízení pro zimní údržbu a pro údržbu servisních prostor silnice.

Tato evropská norma stanovuje, s ohledem na elektrické a hydraulické spojovací prvky a na PTO,
pouze vymezení oblastí, volné prostory a upřednostněné uspořádání za účelem zajištění
zaměnitelnosti. Požadavky platící pro spojovací prvky, spojovací zařízení a drážkování PTO jsou dány
v EN 15431.

Normativní příloha A specifikuje ustanovení pro zdokonalený čelní připojovací systém, který umožňuje
montáž a demontáž zařízení bez použití nástrojů. Uživatelé mající specifické potřeby (např. extrémní
povětrnostní podmínky) mohou požadovat, aby vozidlo bylo vybaveno takovým automatickým
připojovacím systémem.

Normativní příloha B uvádí ustanovení pro kompaktní a lehkou čelní montážní desku určenou pro
kombinovaná použití na silnici a mimo silnici.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


