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Předmluva



Tento dokument (EN 61029-2-9:2012) se skládá z textu IEC 61029-2-9:1995 vypracovaného
technickou komisí IEC/SC 61F (změněnou na IEC/TC 116 Bezpečnost ručního elektromechanického
nářadí), spolu se společnými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CLC/TC 116 Bezpečnost
elektromechanického nářadí.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-09-03
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-09-03

Tento dokument nahrazuje EN 61029-2-9:2009.

EN 61029-2-9:2012 obsahuje oproti EN 61029-2-9:2009 následující důležité technické změny:

– přepracování některých kapitol a 

– zpřesnění a vyjasnění kapitoly 18.

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

Tato evropská norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1 Obecné 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.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách v části 1 společně s touto částí 2 poskytuje
způsob, jak splnit stanovené základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

Tato evropská norma obsahuje požadavky na měření hluku a vibrací, informace, které plynou z těchto
měření, a informace o požadovaných osobních ochranných pracovních prostředcích. 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 směrnic EU.

CEN zpracoval normy pro dřevozpracující zařízení, které mohou platit i pro přenosné stroje. Přestože
CEN a CENELEC použily všude tam, kde je to vhodné, společná řešení k zajištění shodné úrovně
ochrany, osoby používající tuto evropskou normu by měly prověřit rozsah platnosti jak této normy, tak
norem CEN, a ujistit se, zda je používána správná norma. Je-li to nutné, normativní odkazy na tyto
normy jsou uvedeny v této části 2.



Tato část 2-9 se používá ve spojení s EN 61029-1:2009. Tato část 2-9 doplňuje nebo upravuje
odpovídající kapitoly EN 61029-1 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: „Bezpečnostní požadavky
na přenosné pokosové pily.“

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 2-9, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu.
Je-li v této části 2-9 uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle
toho upraví.

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 61029-2-9, jsou
označeny „Z“.

POZNÁMKA V této evropské normě jsou použity následující typy písma:

– vlastní požadavky: obyčejný typ;

– zkušební specifikace: kurzíva;

– vysvětlivky: malý typ.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice EU.

Pro vztah se směrnicí EU 2006/42/ES viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61029-2-9:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

1.1 Doplněk:

Tato evropská norma platí pro přenosné pokosové pily s průměrem kotouče nepřesahujícím 350 mm
a určené k řezání dřeva a podobných materiálů, plastů a neželezných kovů kromě hořčíku.

1.2 Doplněk:

Tato evropská norma neplatí pro přenosné pokosové pily určené k řezání železných kovů nebo
hořčíku.

Tato norma neplatí pro pokosové pily jiné než přenosné.

POZNÁMKA 1 EN 1870-3 stanoví požadavky pro pokosové pily pro řezání dřeva jiné než přenosné.

Tato norma neplatí pro nářadí, které slučuje funkci pokosové pily s funkcí stolové kotoučové pily.

POZNÁMKA 2 Pro přenosné nářadí, které slučuje funkci pokosové pily s funkcí stolové kotoučové pily,



platí EN 61029-2-11.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


