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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 5395-3:2013) 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 března 2014 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 září 2014.

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 nahrazuje EN 836:1997+A4:2011.

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 5395-3:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 5395-3:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí jsou uvedeny
v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou požadavky normy typu C odlišné od těch, které jsou uvedeny v normách typu A nebo B,
pak mají požadavky normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků normy
typu C, přednost před požadavky jiných norem.

1 Předmět normy

1.1 Tato část ISO 5395 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro motorové rotační
žací stroje s vezoucí se (sedící) obsluhou a vřetenové žací stroje (dále jen „žací stroj“), které jsou
vybavené:

kovovými žacími ústrojími a/nebo●

nekovovými žacími ústrojími s jedním nebo více žacími prvky otočně montovanými na obvykle kruhové hnací●

jednotce, kde tyto žací prvky využívají odstředivé síly k dosažení sečení, a kde mají kinetickou energii pro
každý jednotlivý žací prvek 10 J nebo více.

Tato část ISO 5395 neplatí pro:
robotické a dálkově řízené žací stroje, cepové žací stroje, žací stroje na vysokou trávu, lištové žací stroje,●

tažené/návěsné travní žací stroje a křovinořezy;
sestavu žacího ústrojí, když je používána v kombinaci se zemědělským traktorem;●

elektricky poháněné a bateriové žací stroje.●

1.2 Tato část ISO 5395 řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo události (viz příloha C)
týkající se žacích strojů, když jsou používané podle svého určení a za podmínek nesprávného
používání, které je rozumně předvídatelné výrobcem.

1.3 Tato část ISO 5395 neplatí pro žací stroje vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


