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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 19932-1:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské
a lesnické stroje a traktory ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické
stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 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 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA), a podporuje základní
požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



Oznámení o schválení

Text ISO 19932-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 19932-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Aplikace přípravků na ochranu rostlin zádovými postřikovači by měla brát v úvahu biologické,
ekonomické, environmentální a provozní otázky.

Cílem této části ISO 19932 je stanovit zkušební metody pro ověření požadavků na zařízení k zajištění
bezpečného používání a ochrany životního prostředí.

Provedením částí 1 a 2 ISO 19932 by se mělo dosáhnout odpovídající úrovně bezpečnosti obsluhy
a zabránění zbytečnému rozptýlení přípravků na ochranu rostlin do prostředí.

1 Předmět normy

Tato část ISO 19932 stanovuje zkušební metody pro ověření požadavků ISO 19932-1 pro zádové
postřikovače nesené na zádech nebo na rameni obsluhy k použití s přípravky na ochranu rostlin.

Norma se vztahuje na zádové postřikovače ovládané pákou, tlakové zádové postřikovače a zádové
postřikovače poháněné motorem nebo elektromotorem pro hydraulické tlakové rozprašování
postřikové kapaliny, se jmenovitým objemem větším než 3 l pro jejich předpokládané použití
především v zemědělství a zahradnictví.

Tato norma neplatí na zádové rosiče podle ISO 28139.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


