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Předmluva

Tento dokument (EN 16307-1:2013) byl připraven technickou komisí CEN/TC 150 „Vozíky –
Bezpečnost“ jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 července 2013.

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Vazby na Směrnici(e) EU jsou uvedeny v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Tento dokument je založen na ISO/TS 3691-7 „Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky
a ověření – Část 7: Regionální požadavky pro země v evropské unii“ a je omezen na manipulační
vozíky s vlastním pohonem.

EN 16307 se skládá z následujících částí pod obecným názvem „Manipulační vozíky – Bezpečnostní
požadavky a ověření“:

Část 1: „Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky●

s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů“
Část 2: „Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem“●

Část 3: „Dodatečné požadavky pro vozíky se zdvihaným stanovištěm obsluhy a vozíky specificky určené pro●

pojezd se zdviženými břemeny (další požadavky k EN 16307-1)“
Část 4: „Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky bez řidiče a jejich systémy“●

Část 5: „Dodatečné požadavky pro ruční vozíky“●

Část 6: „Dodatečné požadavky pro nosiče nákladů a osob“●

Tento dokument se má použít spolu s EN ISO 3691-1 „Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky
a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky
bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů“

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, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska
a Turecka.

0 Úvod

0.1 Obecně

Tento dokument je norma typu C podle EN ISO 12100.



Strojní zařízení, kterých se tato norma týká, a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a nebezpečných událostí, kterými se tato norma zabývá, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají pro stroje, které byly navrženy a postaveny podle ustanovení této normy typu C, přednost
ustanovení v této normě typu C před ustanoveními jiných norem.

Řada norem EN 16307 pokrývá bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro manipulační vozíky
definované v ISO 5053, které nejsou vyčerpávajícím způsobem pokryty v řadě norem EN ISO 3691.

0.2 Posuzování nebezpečí

Výrobek musí být vyroben tak, aby byl vhodný pro svůj účel nebo funkce a mohl být nastavován
a udržován aniž by byly osoby vystaveny riziku, pokud je používán za podmínek předpokládaných
výrobcem.

Pro vytvoření vhodného návrhu výrobku a pokrytí všech bezpečnostních požadavků musí výrobce
identifikovat nebezpečí, která působí na výrobek a provést posouzení rizik. Výrobce musí navrhnout
a vyrobit výrobek se zohledněním této analýzy.

Cílem tohoto postupu je odstranit riziko nehod v průběhu předpokládané životnosti strojního zařízení,
včetně etap montáže a demontáže, kde mohou rizika nehody růst v důsledku předpokládaných
nenormálních situací.

Při výběru nejvhodnějších metod bude výrobce potřebovat uplatnit následující principy v následujícím
pořadí:

odstranit nebo snížit rizika jak je to možné, pomocí návrhu (přirozeně bezpečný návrh a konstrukce strojníhoa.
zařízení);
provedení nezbytných ochranných opatření u rizik, která nemohou být konstrukcí odstraněna;b.
informovat uživatele o všech nedostatcích v přijatých ochranných opatřeních;c.
uvést, zda je požadován jakýkoliv specifický výcvik;d.
specifikovat jakoukoliv potřebu zajištění osobních ochranných prostředků;e.
odkázat na odpovídající uživatelský dokument pro vhodné provozní instrukce.f.

Manipulační vozíky musí být navrženy tak, aby se zabránilo předvídatelnému nesprávnému použití
kdekoliv je to možné, pokud by to mohlo zvýšit riziko. V ostatních případech musí instrukce upozornit
uživatele na způsoby ukázané zkušenostmi, jakými by nemělo být strojní zařízení používáno.

Tato část EN 16307 neopakuje všechna technická pravidla, která jsou součástí správné výrobní praxe
a která jsou použitelná pro materiály použité při konstrukci manipulačního vozíku. Také musí být
uveden odkaz na EN ISO 12100.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí požadavky pro typy manipulačních vozíků specifikovaných v předmětu
EN ISO 3691-1.

Tato evropská norma se uvažuje pro používání spolu s EN ISO 3691-1. Tyto požadavky jsou dodatečné
k těm, které jsou uvedené v EN ISO 3691-1 s doplněním nebezpečí, která mohou nastat při provozu
v potenciálně výbušných prostředích.



Tato evropská norma pokrývá následující požadavky:

Elektrotechnické požadavky●

Emise hluku●

Vibrace●

Elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)●

Tato evropská norma definuje dodatečné požadavky k EN ISO 3691-1:
Rychlost pojezdu●

Brzdy●

Ovladače pro pojezd a brzdění – další činnost z boku u vedených vozíků a vozíků se stojící obsluhou●

Zdvihací řetězy●

Naklonění stožáru a oddělení zdvihací desky●

Sedadlo obsluhy●

Ochrana proti stlačení, střihu a zachycení●

Výhled●

Informace pro používání (návod k používání a značení)●

Příloha A (informativní) obsahuje seznam významných nebezpečí pokrytých touto evropskou normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


