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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.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3450:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 127 „Stroje pro zemní
práce“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní, stavební práce
a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2012.

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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3450:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje splnění základních
požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je 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, 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 3450:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 3450:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví minimální technické požadavky a zkušební postupy pro provozní,
nouzové a parkovací brzdové systémy kolových strojů pro zemní práce a pásových strojů pro zemní
práce s rychloběžnými pryžovými pásy, za účelem jednotného posouzení těchto brzdových systémů.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na následující stroje pro zemní práce, provozované na
staveništích nebo v těžební činnosti nebo při přepravě na veřejných komunikacích:

samojízdné pásové stroje pro zemní práce s pryžovými pásy, jak jsou definovány v ISO 6165;●

samojízdné válce a kompaktory odpadu, jak jsou definovány v ISO 6165 a ISO 8811;●

samojízdné skrejpry, jak jsou definovány v ISO 7133;●

dálkově ovládané stroje kolové nebo pásové s pryžovými pásy, jak jsou definované v ISO 6165;●

odvozené stroje pro zemní práce s pryžovými pneumatikami;●



stroje pro zemní práce s pryžovými pásy a s maximální rychlostí stroje 3 20 km/h.●

Tato norma se nevztahuje na stroje pro zemní práce ovládané pěší obsluhou (ručně vedené) (viz
ISO 17063) nebo pásové stroje pro zemní práce s ocelovými nebo pryžovými pásy s pojezdovou
rychlostí < 20 km/h (viz ISO 10265). I když účelové podzemní důlní stroje nejsou předmětem této
evropské normy, její ustanovení mohou být obecně aplikována na tyto stroje s některými úpravami
brzdných parametrů a s dodatky (viz příloha A).

POZNÁMKA V době vydání této normy žádná mezinárodní norma určená pro účelové podzemní důlní
stroje nebyla rozpracována.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


