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Předmluva

Text ISO 11680-2:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 23 „Zemědělské a lesnické stroje
a traktory“ mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11680-2:2008
technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory“, jejíž sekretariát zajišťuje
AFNOR.



Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát 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 prosince 2009.

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu jsou předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědnou za identifikování některého
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11680  -2:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí
této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 11680  -2:2000 byl schválen CEN jako EN ISO 11680  -2:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Rozsah nebezpečí, na která se tato norma vztahuje, je uveden v kapitole předmět normy této části
ISO 11680. Kromě toho musí strojní zařízení z hlediska nebezpečí, která nejsou v této části ISO 11680
uvedena, přiměřeně vyhovovat ISO/TR 12100.

Určitá opatření pro snížení hluku a vibrací pro typ tohoto strojního zařízení jsou obsažena v této části
ISO 11680. Záměrem ISO/TC 23/SC 17 je shromažďovat hodnoty hluku a vibrací pro každý typ
lesnického stroje podle odpovídajících norem měření. Tyto hodnoty budou používány, aby definovaly
úrovně „současného stavu techniky“ založené na principech, které mají být stanoveny SC 17. Bude
hodnoceno vzájemné působení charakteristických vlastností stroje a hluku a vibrací a bude uvažován
vztah mezi hodnotami „současného stavu techniky“ a uvažo-
vanými mezními hodnotami expozice.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11680 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro konstrukci, dílenské
zpracování a používání přenosných, v ruce držených motorových vyvětvovacích pil, které mají jako
zdroj energie spalovací motor nesený na zádech a používají hnací hřídel pro přenos výkonu
k řezacímu příslušenství. Řezacím příslušenstvím, na které se vztahuje tato norma, jsou řetězy pily,



pilové listy s přímovratným pohybem a pilové kotouče.

Tato část ISO 11680 popisuje metody pro odstranění nebo snížení nebezpečí, vznikajícího z používání
vyvětvovacích pil. Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných pracovních
postupech, které poskytuje výrobce. Norma se však nezabývá rizikem úrazu elektrickým proudem
od venkovních elektrických vedení během používání vyvětvovacích pil s výjimkou výstrahy
a doporučení, určených pro začlenění do návodů k používání. Zkušební metodu a bezpečnostní
požadavky zabývající se těmito riziky je nutno vyvinout.

Seznam závažných nebezpečí, která vyžadují zásah pro snížení rizika, je uveden v příloze A.

Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu.

Tato část ISO 11680 platí především pro stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


