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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15695-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 144 Zemědělské
a lesnické stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 udělit 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 března 2018.

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 15695-1:2009.

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

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

EN 15695 Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před
nebezpečnými
látkami sestává z následujících částí:

–    Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy;

–    Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů, reprezentujících hráče na
trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

–    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

–    zdravotní a bezpečnostní orgány (regulační orgány, organizace pro prevenci nehod, dozor nad
trhem apod.).

Další mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojních zařízení dosaženou prostředky dokumentu
výše uvedených skupin investorů:

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

–    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

–    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu této evropské normy. Pokud
jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B,
mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly
navrženy a vyrobeny podle ustanovení normy typu C.

Pokud se provozují samojízdné postřikovače nebo traktory, pak obsluha může být vystavena
nebezpečným
látkám, jako jsou prach, aerosoly nebo výpary (např. během aplikace přípravků na ochranu rostlin
nebo hnojiv). Kabiny zemědělských traktorů a samojízdných postřikovačů poskytující ochranu před
těmito látkami smějí být použity ke snižování vystavení obsluhy vzduchem šířenými kontaminujícími
látkami vytvářenými během farmářských činností.

Vzhledem k aplikování přípravků na ochranu rostlin (plant protection product; PPP) může být
obsluha vystavena rizikům:

–    před skutečnou postřikovou činností (např. manipulace s kanystry/obaly s PPP, plnění nádrže
postřikovače, nastavování postřikovače);

–    během postřikové činnosti (např. na traktoru nebo samojízdném postřikovači s kabinou/bez
kabiny, při práci s postřikovačem při nastavování postřikovače na poli, odstraňování ucpání
trysky apod.);

–    po postřikové činnosti (např. při odstraňování zbytků, při čisticích, servisních a údržbových
činnostech na postřikovači).

Ochranná opatření (osobní ochranné prostředky, personal protective equipment; PPE) jsou dnes



specifikována na štítcích PPP, např.:

–    kožní vystavení: rukavice, pracovní oděv, zástěra, pokrývka hlavy (s ochranou obličeje),
ochranné brýle;

–    respirační vystavení: filtrační polomasky.

Cílem této evropské normy je zlepšit ochranu obsluhy použitím ochranné funkce kabiny
samojízdných postřikovačů a traktorů v případě použití nesených nebo tažených postřikovačů. Pro
tento účel tato evropská norma specifikuje kategorie kabin, technické požadavky, zkušební postupy
a informace pro obsluhu, které mají být poskytnuty, obzvláště s ohledem na instalaci, používání
a údržbové činnosti.



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných
postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při aplikaci
přípravků na ochranu rostlin (PPP) a tekutých hnojiv. Tato evropská norma stanovuje různé
kategorie kabin zemědělských a lesnických traktorů
a samojízdných postřikovačů a příslušné požadavky a zkušební postupy za účelem omezení vystavení
obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám, když je uvnitř kabiny. Norma také stanovuje informace, které
mají být poskytnuty výrobcem traktoru nebo samojízdného postřikovače.

Tento dokument nepokrývá:

–    vystavení vlivu spojené s plynnými prostředky;

–    kategorie kabin a technickou úroveň, která má být použita pro jakoukoliv jednotlivou aplikaci;

–    aktuální technické vybavení kabiny v polních aplikacích;

–    životnost filtrů.

Tento dokument neplatí pro traktorové kabiny, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto
dokumentu jako EN.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


