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Předmluva

Tento dokument (EN 16246:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické
stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli 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 splnění základních
požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (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, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

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

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu. Tato
nebezpečí jsou specifická pro hydraulická rýpadlová zařízení.

Nebezpečí, která jsou společná pro všechny zemědělské stroje (samojízdné, nesené, návěsné
a přívěsné), jsou řešena v EN ISO 4254-1.

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

1 Předmět normy

Tato evropská norma, pokud je použita společně s EN ISO 4254-1 a EN 15811, stanovuje bezpečnostní
požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu hydraulických rýpadlových zařízení montovaných do
tříbodového závěsu traktoru. Popisuje metody pro odstranění nebo snížení nebezpečí vzniklých
z předpokládaného použití těchto strojů jednou osobou (obsluhou) při běžném provozu a obsluze.
Navíc stanovuje typ informací o bezpečných způsobech práce (včetně zbytkových rizik), které má
poskytnout výrobce.

Když se požadavky tohoto dokumentu liší od těch, které jsou stanoveny v EN ISO 4254-1, pak
požadavky tohoto dokumentu mají přednost před požadavky z EN ISO 4254-1 pro stroje, které byly
navrženy a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.

Tato evropská norma, brána společně s EN ISO 4254-1, řeší všechna významná nebezpečí,
nebezpečné situace a události (jak jsou uvedeny v tabulce 1) týkající se hydraulických rýpadlových
zařízení montovaných do tříbodového závěsu traktoru, když jsou používána podle určení a za
podmínek nesprávného použití předvídatelného výrobcem.



Tato evropská norma neplatí pro zdvihací činnosti pro pohyb jednotlivých břemen prostřednictvím
háků nebo podobnými zařízeními. Materiály související s rýpacími činnostmi nesmějí být považovány
za jednotlivá břemena a jejich pohyb je zahrnut do této normy.

Tato evropská norma nestanovuje požadavky pro rychloupínací zařízení.

POZNÁMKA 1 Připravuje se změna EN 474-1, aby řešila tyto záležitosti. Řešení bude vyhodnoceno
z hlediska zahrnutí do této evropské normy.

POZNÁMKA 2 V této evropské normě nejsou vzaty do úvahy specifické požadavky související
s předpisy silničního provozu.

Tato evropská norma neplatí pro hydraulická rýpadlová zařízení, která byla vyrobena před datem
jejího vydání jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


