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Zemědělské a lesnické traktory
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZPRÁVY
O PŘEVRÁCENÍ TRAKTORU
Bezpečnost práce

ČSN 30 0424

 

 

 

Agricultural and forestry tractors. Technical specification of report of tractor accidental overturning.
Safety of work

Tracteurs agricoles et de sylviculture. Spécification technique d'un rapport d'un renversement de
tracteur. Securité de travail

Land- und Forstschlepper. Technische Spezifikation des Berichtes Regeln über die
Schlepperumstürzung. Arbeitssicherheit
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Předmluva

 



Citované normy

ČSN 30 0417  Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranné kabiny nebo rámu
dynamickým zatěžováním. Bezpečnost práce

ČSN 30 0418  Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranné kabiny nebo rámu
statickým zatěžováním. Bezpečnost práce

ČSN 30 0421  Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranného oblouku. Bezpečnost
práce

ČSN 30 0422  Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory. Metody zkoušení přední ochranné
konstrukce proti převracení. Bezpečnost práce

ČSN 30 0423  Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory. Metody zkoušení zadní ochranné
konstrukce proti převracení. Bezpečnost práce

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3187  Technické výkresy. Provozní dokumentace

ČSN 47 0060  Zemědělské stroje a traktory. Všeobecné požadavky na konstrukci z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN 47 0061  Zemědělské stroje a traktory. Požadavky na prostředky ochrany před mechanickým
ohrožením

ČSN 47 0132  Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Metody
zkoušení

ČSN 83 2002  Výrobné zariadenia. Obecné bezpečnostné požiadavky

ČSN 83 2045  Pracovní ochrana. Výrobní zařízení. Všeobecné požadavky na pracovní místa

ČSN 80 2046  Pracovní ochrana. Kabiny výrobních zařízení. Všeobecné bezpečnostní požadavky

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky
na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 213/91 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení
při provozu, údržbě a opravách vozidel



Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 Zb., o bezpečnosti práce a technických
zariadení, údržbe a opravách vozidel

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: HSB/zemědělské traktory, HWH/lesnická zařízení, GTJ/převrhnutí,
GPV/bezpečnost práce, LBM.R/technické dokumenty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha 6-Řepy,
IČO 020 362 - ing. Oldřich Petr

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: ing. Jana Čížková
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1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje, které mají charakter traktoru, např.
malotraktory, nosiče nářadí apod. (dále traktory) a stanoví technickou specifikaci včetně postupu
zpracování zprávy při převrácení traktoru.

 

Tato norma nestanoví postup a technickou specifikaci zprávy při ohlašování nehody traktoru nebo
pracovního úrazu její obsluhy.

 

-- Vynechaný text --


