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Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 61029-2-1:1993 a jejích změn 1:1999 a 2:2001, připravený subkomisí SC
61F, (změněnou na IEC TC 116, Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí), spolu se
společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 116, dříve TC 61F, Bezpečnost
ručního elektromechanického nářadí, byl podroben formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC
jako EN 61029-2-1 dne 2001-12-01.

Návrh změny (prAA), rozšiřující přílohu ZZ tak, aby obsahovala novou směrnici pro strojní zařízení
2006/42/ES, byl podroben formálnímu hlasování.

Tyto sloučené texty byly schváleny CENELEC jako nové vydání EN 61029-2-1 dne 2009-11-17.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61029-2-1:2002 + opravu z ledna 2003.

Nutno věnovat pozornost možnosti, že některé položky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN a CENELEC nesmí být považovány za odpovědné za identifikaci některého
nebo všech takových patentových práv.
Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-06-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2010-06-01

V této evropské normě jsou společné modifikace oproti mezinárodní normě vyznačeny svislou čarou
na levém okraji textu.

Tato evropská norma je rozdělena do dvou Částí:

Část 1: Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu přenosného
elektromechanického nářadí (pro účely této evropské normy uváděného jen jako
nářadí), které může být v rozsahu platnosti této evropské normy.

Část 2: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky
stanovené v Části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto
specifických druhů nářadí.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice 2006/42/ES. Viz
přílohu ZZ.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 poskytuje
způsob zajištění shody se stanovenými základními požadavky směrnice na ochranu zdraví
a bezpečnost.



Tato norma se zabývá také požadavky definovanými v EN 1050.

Pro hluk a vibrace tato evropská norma obsahuje požadavky na jejich měření, ustanovení
o informacích vyplývajících z těchto měření a pokyny pro uvádění informací o požadovaných osobních
ochranných pomůckách. Zvláštní požadavky na omezení nebezpečí vyplývajícího z hluku a vibrací
prostřednictvím konstrukce nářadí nejsou stanoveny, neboť tato norma odráží současný stav techniky.

Upozornění Pro výrobky spadající do působnosti této evropské normy mohou platit také jiné
požadavky vyplývající z dalších evropských směrnic.

Tato Část 2-1 se používá spolu s EN 61029-1:2009. Tato Část 2-1 doplňuje nebo upravuje odpovídající
kapitoly EN 61029-1 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: „Bezpečnostní požadavky na
přenosné stolové kotoučové pily.“

Není-li dílčí článek z Části 1 uveden v této Části 2-1, tento článek platí v nejvyšším použitelném
rozsahu. Je-li v této Části 2-1 uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z Části
1 musí být odpovídajícím způsobem upraven.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti Části 1, jsou číslovány od
čísla 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 61029-2-1, jsou
označeny písmenem „Z“.

POZNÁMKA 1 V této normě jsou použity následující typy písma:
vlastní požadavky: obyčejný typ;●

zkušební specifikace: kurzíva;●

vysvětlivky: malý typ.●
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

1.1 Doplněk:

Tato evropská norma platí pro přenosné stolové kotoučové pily určené k řezání dřeva a podobných
materiálů s průměrem kotouče nepřesahujícím 315 mm.

1.2 Doplněk:

Tato norma neplatí pro přenosné stolové kotoučové pily určené k řezání oceli, železa, mosazi nebo
potravin.

Pro ruční elektrické kotoučové pily platí EN 50144-2-5. Tato norma neplatí pro pily v rozsahu platnosti
EN 50144-2-5, jsou-li upevněny ke stolu.

Pro jiné než přenosné stolové kotoučové pily platí EN 1870-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


