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ICS 65.060.10; 65.060.20 Nahrazuje EN 709:1997

Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené malotraktory s nesenými
rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím
kolem (koly) – Bezpečnost

Agricultural and forestry machinery – Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motor hoes,
motor hoes with drive wheel(s) – Safety  

Matériel agricole et forestier – Motoculteurs avec fraises portées,
motobineuses et fraises a roue(s) motrice(s) – Sécurité

Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft – Einachstraktoren mit
angebauter Fräse, Motorhacken, Triebradhacken – Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-03-04, včetně změny 1 vydané CEN 1999-07-01
a změny 2 schválené CEN 2008-12-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Tento dokument (709:1997+A2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské
a lesnické stroje a traktory“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do září 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.

Tento dokument včetně změny 1 vydané CEN 1999-07-01 a změny 2 vydané CEN 2008-12-29.

Tento dokument nahrazuje EN 709:1997.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu !" #$.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice
(směrnic) EU.

#Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.$

Příloha A je normativní a obsahuje „Seznam rizik“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země:
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.

Úvod

Rozsah rizik je uveden v kapitole předmět normy.

Kromě toho musí stroje z hlediska rizik, která nejsou v této normě uvedena, přiměřeně vyhovovat EN
292 a zvláště příloze A EN 292-2:1991/A1:1995, i když EN 292 neuvádí přesné požadavky.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci
ručně vedených malotraktorů s nesenými rotačními kypřiči s vodorovnou osou otáčení kolmou na
směr pohybu stroje, motorových okopávaček, motorových okopávaček s hnacím kolem (koly), které
jsou používány v zemědělství, lesnictví, sadovnictví a zahradnictví (včetně použití hobby).

Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání těchto strojů.
Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje
výrobce.

Tato evropská norma nestanoví požadavky vyplývající z národních pravidel silničního provozu, jako
např. požadavky na osvětlení, řízení a brzdy.

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

Tato evropská norma platí především pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


