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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
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a Směrnice EU 2006/42/EC.
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Předmluva

Tento dokument (706:1996+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 706:1996.

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."

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. Tato rizika jsou specifická pro stroje na řez vinné
révy.

Rizika, která jsou společná všem zemědělským a lesnickým strojům, budou zahrnuta v normě na
„Společné požadavky“, která je v současné době připravována.

Do doby vydání normy na společné požadavky, 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 norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci
samojízdných, nesených nebo návěsných strojů na řez vinné révy. Těchto mobilních strojů se používá
na řez vinné révy na vinicích a na řez ovocných stromů, které rostou obdobným způsobem (na
laťkových konstrukcích) a v podobných podmínkách. Řezné nástroje jsou tyto:

vysokootáčkové rotační ostří (řeže rázem), nebo●

rotující ostří a protiostří (řeže střihem), nebo●

řezná lišta s vratným pohybem (řeže střihem).●

Tato norma neplatí pro:

stroje na řez volně stojících ovocných keřů;●

stroje ručně vedené s pěší obsluhou;●

stroje, určené k montáži na ručně vedené stroje s pěší obsluhou;●

stroje v ruce držené.●

POZNÁMKA 1 Stroje určené k montáži na ručně vedené stroje s pěší obsluhou budou předmětem příští
revize této normy.

Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání strojů na řez
vinné révy. Norma nepojednává o všeobecných rizicích, zejména takových, která souvisejí s jízdou,
včetně těch, která jsou specifická pro samojízdné stroje. Tato hlediska budou předmětem jiné normy
vypracované CEN/TC 144 (viz úvod).

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

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

POZNÁMKA 2 Tato norma se nevztahuje na:
umístění a činnost ovládačů;●

přizpůsobení a seřízení návěsných strojů na traktorech nebo jiných vozidlech.●

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

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

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


