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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě jsou oproti předchozímu vydání provedeny tyto významné technické změny:

–    doplnění přípojných hákových nosičů výměnných nástaveb do předmětu normy;

–    doplnění požadavků na přípojné hákové nosiče výměnných nástaveb;

–    doplnění požadavků na zadní sklopná čela;

–    doplnění požadavků na přípojná vozidla s výškovým sklápěním;

–    doplnění požadavků na dopravníky;

–    doplnění přílohy týkající se „Ověřování stability metodou výpočtu“;

–    aktualizace citovaných dokumentů.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1853:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické
stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 dubna 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1853:1999+A1:2009.

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 (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.

Významné technické změny mezi tímto dokumentem oproti předchozímu vydání (EN
1853:1999+A1:2009) jsou:

–    doplnění přípojných hákových nosičů výměnných nástaveb do předmětu normy;

–    doplnění požadavků na přípojné hákové nosiče výměnných nástaveb;

–    doplnění požadavků na zadní čela;

–    doplnění požadavků na přípojná vozidla s výškovým sklápěním;

–    doplnění požadavků na dopravníky;

–    doplnění přílohy týkající se „Ověřování stability metodou výpočtu“;

–    aktualizace citovaných dokumentů.

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, Španělska,
Srbska, Švédska a 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 u výše
uvedených zájmových 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
nebo nebezpečných událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto
dokumentu.

Pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků normy typu C, pokud jsou požadavky
této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou uvedeny v normách typu A, nebo B, mají
požadavky normy typu C přednost před požadavky ostatních norem.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci
zemědělských přípojných vozidel se sklápěcí korbou, přívěsů nebo návěsů definovaných v 3.1.
Zahrnuje také přípojné hákové nosiče výměnných nástaveb a přípojná vozidla s dopravníky
definované v 3.9.

Tato norma se nevztahuje na přípojná vozidla vybavená odnímatelnými zařízeními a/nebo zadními
rozmetacími zařízeními.

Přípojná vozidla vybavená výtlačným zařízením, lamelovým nebo jiným podlahovým dopravníkem smějí
být vyjmuta z této normy za předpokladu, že bude zavedena nová norma pro samosběrací vozy
a přípojná vozidla pro převoz krmiv (prEN ISO 4254-17).

Tato evropská norma nestanovuje požadované úrovně vlastností pro identifikované bezpečnostní
funkce.

Tato evropská norma použitá společně s normou EN ISO 4254-1 se zabývá významnými nebezpečími,
nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se zemědělských přípojných vozidel, pokud jsou
používána v souladu s předpokládaným použitím a za důvodně předvídatelného nesprávného použití
výrobcem (viz tabulka A.1) s výjimkou nebezpečí vyplývajících z:

–    nebezpečí spojených s dopravními zařízeními jinými, než jsou definována v 3.9.1 a 3.9.2, např.
se zařízením pro vytlačování nákladu;

–    nebezpečí spojených s ochranou životního prostředí a bezpečnosti v provozu na pozemních
komunikacích;

–    nebezpečí spojených s brzděním.

Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce.

Tento dokument se nevztahuje na přípojná vozidla, která byla vyrobena před datem vydání jako EN.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


