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Oznámení o schválení

Text ISO 11681-2:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 11681-2:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojního zařízení je následující.



a) Normy typu A  (základní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která
mohou být aplikována na strojní zařízení;

b) Normy typu B  (skupinové bezpečnostní normy) zabývající se jedním nebo více bezpečnostními hledisky
nebo jedním nebo více typy bezpečnostního zařízení, které může být použito v celém rozsahu strojních zařízení:

normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu,●

hluku);
normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručních ovládačů, blokovacích●

zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů);

c) Normy typu C  (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj
nebo skupinu strojů.

Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v ISO 12100-1.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která jsou stanovena v normách typu A nebo
typu B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny podle této normy typu C.

Příslušné strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento
dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu. Tato nebezpečí jsou
specifická pro samojízdné, přívěsné, návěsné a nesené zemědělské stroje.

Tato část ISO 11681 byla vypracována pro speciální typ řetězových pil používaných zaškolenými
osobami pro vyvětvování stromů při práci v korunách stromů.

Tato část ISO 11681 se liší od ISO 11681-1 takto:

kapitola 1, řetězové pily pro vyvětvování jsou omezeny ve velikosti maximální dovolenou suchou hmotností●

4,3 kg;
kapitola 3, byla doplněna definice zaškolené obsluhy a byla změněna definice řetězové pily pro vyvětvování●

stromů;
5.2.1, byly změněny požadované rozměry rukojeti;●

5.4.1, byl doplněn požadavek na stranovou vyváženost s omezeným momentem držení 6 Nm;●

5.5.2.1, systém brzdy řetězu neovládaný ručně musí splňovat přísnější požadavky;●

5.5.3.1, dovolený úhel zpětného vrhu byl snížen na 25°;●

5.12.1, požadavky na ochranu před dotykem s částmi pod vysokým napětím byly rozšířeny tak, aby●

obsahovaly požadavek na zařízení pro přerušení nebo zkratování zapalování na nízkonapěťové straně;
5.15.1, požadavek na ochranu před horkými částmi byl rozšířen na všechny části stroje s výjimkou vodicí lišty●

a řetězu pily;
5.20, byl doplněn požadavek na úchytný bod a jeho ověřování;●

6.12, je požadována další informace včetně způsobu, jak používat pilu na stromech s použitím příkladu●

v příloze B;
6.3, jsou požadovány nové bezpečnostní výstrahy a značení na pile a informace v případě prodeje s příklady●

značek, které se mají používat, uvedených v příloze A.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11681 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci
přenosných řetězových pil pro vyvětvování stromů poháněných spalovacím motorem, majících
maximální hmotnost rovnající se 4,3 kg bez vodicí lišty nebo řetězu pily a s prázdnými nádržemi
a navržených pro používání zaškolenou obsluhou pro prořezávání a odstraňování korun stojících
stromů.



Tato norma uvádí metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z používání řetězových
pil. Kromě toho norma stanovuje druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje
výrobce.

Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími. Hlediska ochrany životního prostředí, kromě
hluku, nejsou vzata v úvahu.

Řetězové pily, které zahrnuje tato část ISO 11681, jsou konstruovány pro činnost s pravou rukou na
zadní rukojeti a levou rukou na přední rukojeti osobou, která si přečetla bezpečnostní požadavky
v návodu k používání a porozuměla jim a používá příslušné osobní ochranné prostředky (OOP).

Tato část ISO 11681 se nevztahuje na řetězové pily, které byly vyrobeny před datem jejího vydání.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


