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Tento dokument (703:2004+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 703:2004".

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

Tento dokument byl vypracován 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 informativní a obsahuje příklady strojů a součástí.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

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.

0 Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN 1070.

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
stroje na nakládání siláže (včetně řezání siláže), míchání a/nebo řezání a distribuci siláže.

Významná nebezpečí, která jsou společná všem zemědělským strojům (samojízdným, neseným,
návěsným a přívěsným), jsou předmětem EN 1553.

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

1 Předmět normy

Tento dokument spolu s EN 1553 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení
a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných strojů, které představují kombinaci
dvou nebo více následujících funkcí: nakládání, míchání, řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv
vyžadujících obsluhu pouze jednou osobou. Norma obsahuje ty stroje, které jsou vybavené
zabudovaným nakládacím jeřábem. Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných
pracovních postupech (včetně zbytkových rizik), které má poskytnout výrobce.

Tento dokument platí pouze pro stroje s těmito kombinacemi funkcí:



míchací a distribuční funkce; nebo●

míchací, řezací a distribuční funkce; nebo●

nakládací, míchací a distribuční funkce; nebo●

nakládací, míchací, řezací a distribuční funkce; nebo●

řezací a distribuční funkce; nebo●

nakládací, řezací a distribuční funkce.●

Řezačky bloků siláže, i když mají pouze jednu funkci, jsou předmětem této normy.

Tento dokument neplatí pro:

stroje, které sbírají zelenou píci přímo z pole;●

nakládací jeřáby;●

silážní lžíce.●

POZNÁMKA 1 O nakládacích jeřábech pojednává EN 12999.
POZNÁMKA 2 O silážních lžících bude pojednávat změna nebo příští revize.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
týkajícími se strojů na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv, když
jsou používány podle předpokládaného používání a podmínek předpokládaných výrobcem, jak je
uvedeno v kapitole 4, kromě nebezpečí vzniklých:

poruchou řídicího obvodu;●

nevhodným sezením;●

nevhodným osvětlením;●

nemožností zastavit stroj za nejlepších možných podmínek;●

pojížděním stroje;●

zlomením částí otáčejících se vysokou rychlostí.●

Tento dokument neplatí pro nebezpečí vzniklá vlivem prostředí (kromě hluku).

Tento dokument není použitelný pro stroje na nakládání, míchání/nebo řezání a distribuci siláže
a/nebo jiných krmiv, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


