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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Do normy byly doplněny nové formulace v některých kapitolách a informativní přílohy ZA a ZB, ve
kterých je uveden vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 98/37/EC
a Směrnice EU 2006/42/EC.
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Předmluva

Tento dokument (745:1999+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské
a lesnické stroje a traktory“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2010 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 ledna 2010.



Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2009-05-23.

Tato evropská norma nahrazuje EN 745:1999.

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 nebezpečí je uveden v kapitole předmět normy. Tato nebezpečí jsou specifická pro rotační
žací stroje a mulčovací žací stroje.

Nebezpečí, která jsou společná všem zemědělským strojům (samojízdným, neseným, návěsným
a přívěsným) budou předmětem normy, která je v současné době připravována (prEN 1553).

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci
rotačních žacích strojů a mulčovacích žacích strojů, s jednou nebo více svislými osami nebo
s vodorovnou osou, nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných.

Tato norma platí také pro žací stroje vybavené mačkacím zařízením.

Tato norma platí pouze pro žací stroje určené k činnosti na povrchu země.

POZNÁMKA 1 Příklady takových strojů jsou uvedeny v příloze D.1.

Norma neplatí pro:

žací stroje s pohyblivým ramenem;●

POZNÁMKA 2 Příklady takových strojů jsou uvedeny v příloze D.2.

ručně vedené motorové žací stroje (na které se vztahuje prEN 127331));●

žací stroje nebo stroje v provedení jako žací stroje, na které se vztahuje EN 836;●

meziřádkové žací jednotky (na které se vztahuje prEN ...1)).●

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



Seznam závažných nebezpečí, na která se vztahuje tato norma je uveden v příloze A. V příloze A jsou
uvedena také nebezpečí, která nebyla dosud vzata v úvahu.

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

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

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


