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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17067:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické
stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit 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 června 2019.

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

V lesnictví se stále více používají bezdrátové ovládací systémy. Vzhledem k tomu, že v normě EN
62745 jsou stanoveny pouze základní požadavky, je nezbytné vypracovat návrh normy, který stanoví
konkrétní požadavky týkající se bezpečnosti v lesnictví.

Tato norma reguluje všechny zvláštní vlastnosti bezdrátových ovládacích systémů až po rozhraní
stroje. Specifikace bezpečnostního systému pro stroje vyplývající z bezdrátových ovládacích systémů
podle této normy nebo které jsou ovládány podle těchto specifikací, lze nalézt v příslušných
bezpečnostních normách těchto strojů (např. EN ISO 11850).

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 2006/42/ES změněné směrnicí 2009/127/ES a směrnicí EU 2014/30/EU.

Vztah ke směrnicím 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



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

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů reprezentující hráče na
trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

–    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

–    zdravotnické a bezpečnostní orgány (regulační orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad
trhem apod.).

Dále mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu
u výše uvedené zájmové skupiny investorů:

–    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

–    uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

–    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

–    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí, na které se
tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud požadavky této normy typu C jsou odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu
A nebo typu B, požadavky normy typu C mají přednost před požadavky ostatních norem pro stroje,
které byly navrženy a konstruovány podle požadavků této normy typu C.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje společné i specifické požadavky na stroj na bezdrátové ovládací systémy
pro použití s následujícími lesnickými stroji.

–    lesnické lanové navijáky podle ISO 19472, navijáky pro štípače polen;

–    samojízdné lesnické strojní zařízení podle EN ISO 11850 (stroje pro kácení, přibližování
a odvětvování, vyvážeče, nakládače kmenů, přibližovače, víceúčelové stroje, těžební stroje,
mulčovače a víceúčelové stroje těchto konstrukčních typů, jak je popsáno v ISO 6814); poslední část
normy stanovuje základní požadavky na funkci řízení stroje;

–    mobilní lanovky pro těžbu dřeva odpovídající EN 16517;

–    štípače polen a kombinované štípače polen podle EN 609-1:2016, 5.9.2.1, štěpkovací stroje podle
EN 13525 a štěpkovací stroje s mechanickým plnicím systémem pro výrobu štěpky
a štěpkovací/drticí stroje;

–    lesnické nakládače a podobná zařízení, která se používají na samojízdných strojních zařízeních
a přívěsech pro lesnictví podle EN ISO 11850 a, jak je uvedeno výše, pro přepravu dřeva, nakládku
dřeva, nakládku lesnických komodit nebo lesnických produktů a také pro manipulaci a uspořádání
těžebních strojů, přídavných zařízení k těžbě, strojů pro kácení a přibližování, přídavných zařízení,
pilových hlav, kombinace pily s břemenem nebo bez břemene nebo podobných zařízení a strojů,
pokud se na ně nevztahuje EN 12999. Lesnické nakládače mohou být součástí lesnického stroje, na
kterém jsou namontovány.

Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími (uvedenými v příloze ZA), nebezpečnými
situacemi a událostmi, souvisejícími s bezdrátovými ovládacími systémy používanými s výše
uvedenými specifickými lesnickými stroji, pokud jsou používány, jak je předpokládáno výrobcem a za
podmínek předvídatelného nesprávného použití.

POZNÁMKA Obecné požadavky na bezdrátové ovládače strojního zařízení jsou uvedeny v EN 62745
a vztahují se na bezdrátové ovládací systémy lesnických strojů.

Tento dokument se zabývá pouze dálkovým ovládáním strojů. Opatření (ochranná) ke snížení rizika
týkající se činností prováděných strojem jsou stanovena v příslušných normách pro stroj.

Tento dokument neplatí na bezdrátové ovládací systémy pro lesnické stroje vyrobené před datem
jeho vydání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


