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ICS 79.120.10

Bezpečnost dřevozpracujících strojů –
Kotoučové pily –
Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové
kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální
ramenové pily)

ČSN
EN 1870-11
OPRAVA 1
49 6130

idt EN 1870-11:2003/AC:2006-12
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1870-11:2004 je českou verzí opravy EN 1870-11:2003/AC:2006-12. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 1870-11:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 1870-11:2003/AC:2006-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 1870-11 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 11: Poloautomatické
a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) z ledna 2004
se opravuje takto:

Předmluva
Vypouští se jeden ze dvou stejných odstavců:

1

Evropské normy vypracované CEN/TC 142 jsou zaměřeny zvláště k dřevozpracujícím strojům a doplňují příslušné
normy typu A a B týkající se všeobecné bezpečnosti (viz úvod EN 292-1:1991 vysvětlující obsah norem typu A,B a C).

1

Předmět normy

Čísluje se první poznámka na „POZNÁMKA 1“
Čísluje se druhá poznámka na „POZNÁMKA 2“
Na konec oddílu se přidává následující poznámka:
POZNÁMKA 3

Stroje pokryté touto evropskou normou jsou uvedeny ve směrnici pro strojní zařízení v A.1.4 Přílohy IV.

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje
Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová

1

NÁRODNÍ POZNÁMKA

Odstavec byl vypuštěn již při překladu původní normy.

© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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