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Bezpečnost dřevozpracujících strojů –
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Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným
stolem a posouvacími válci nebo posouvacím
řetězem

ČSN
EN 1218-5
OPRAVA 1
49 6124

idt EN 1218-5:2004/AC:2006-12
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1218-5:2005 je českou verzí opravy EN 1218-5:2004/AC:2006-12. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 1218-5:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 1218-5:2004/AC:2006-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 1218-5 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – Část 5: Jednostranné
profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem z ledna 2005 se opravuje
takto:
Obrázek A.3
Doplňuje se následující bod legendy:
9 řídicí zařízení pro start a zastavení
Doplňuje se následující nová Příloha ZA:

Příloha ZA (informativní)
Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC, změněné směrnicí
98/79/EC
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
společenstvím volného obchodu jako jeden z prostředků shody se základními požadavky nového přístupu
směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC, změněná směrnicí 98/79/EC.
Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropských společenství pod touto směrnicí a je převzata
jako národní norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této normy, v rozsahu
daném předmětem této normy, předpokladem shody s příslušnými základními požadavky této směrnice a přidružených
předpisů EFTA.
Upozornění: Na výrobek (výrobky), který (které) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky
a další směrnice EU.
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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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