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PRILOGA 3
OZNAKA CE

Oznaka skladnosti CE je sestavljena iz začetnic »CE« v
naslednji obliki:

Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, morajo biti
upoštevana razmerja, prikazana na zgornji risbi.
Različni komponenti oznake CE morata imeti praktično
enako navpično mero, ki ne sme biti manjša kot 5 mm. Najmanjša mera se lahko zmanjša pri majhnih strojih.
Oznaka CE mora biti pritrjena v neposredni bližini imena
proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika z uporabo enake tehnike.
Kadar je bil uporabljen postopek popolnega zagotavljanja
kakovosti iz c) alineje tretjega odstavka in b) alineje četrtega
odstavka 13. člena tega pravilnika, mora oznaki CE slediti
identifikacijska številka priglašenega organa.
PRILOGA 4
VRSTE STROJEV, PRI KATERIH MORA BITI
UPORABLJEN EDEN IZMED POSTOPKOV IZ 13. ČLENA
TEGA PRAVILNIKA
1. Krožne žage (z enim ali več orodji) za obdelavo lesa
in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi ali za obdelavo
mesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi, naslednjih tipov:
1.1 stroji za žaganje z nepomičnim(-i) orodjem(-i) med
žaganjem, ki imajo nepomično mizo ali podstavek z ročnim
podajanjem obdelovanca ali s strojnim podajanjem, ki ga je
mogoče odstraniti,
1.2 stroji za žaganje z nepomičnim(-i) orodjem(-i) med
žaganjem, ki imajo ročno vodenje gibanja mize ali vozička
naprej in nazaj,
1.3 stroji za žaganje z nepomičnim(-i) orodjem(-i) med
žaganjem, ki imajo vgrajeno mehansko podajalno napravo za
obdelovance, z ročnim nameščanjem ali odstranjevanjem,
1.4 stroji za žaganje s pomičnim(-i) orodjem(-i) med žaganjem, ki imajo mehansko podajanje orodja, z ročnim nameščanjem ali odstranjevanjem.
2. Skobeljniki za površinsko poravnavo lesa, z ročnim
podajanjem.
3. Debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo lesa, ki
imajo vgrajeno mehansko podajalno napravo, z ročnim nameščanjem ali odstranjevanjem.
4. Tračne žage z ročnim nameščanjem ali odstranjevanjem, za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi
lastnostmi ali za obdelavo mesa in materialov s podobnimi
fizikalnimi lastnostmi, naslednjih tipov:
4.1 stroji za žaganje z nepomičnim orodjem med žaganjem, katerih delovna miza ali podstavek za obdelovanec je
nepomičen ali se giblje naprej in nazaj,
4.2 stroji za žaganje z orodjem(-i), nameščenim na voziček, ki se giblje naprej in nazaj.
5. Kombinirani stroji tipov, navedenih od 1. do 4. točke in
v 7. točki za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi
lastnostmi.
6. Stroji za izdelovanje čepov in utorov, z ročnim podajanjem, z več vpenjali za orodja, za obdelavo lesa.
7. Navpični mizni frezalniki, z ročnim podajanjem, za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi.

8. Prenosne verižne žage za obdelavo lesa.
9. Stiskalnice, vključno z utopnimi stiskalnicami, za hladno
preoblikovanje kovin, z ročnim nameščanjem ali odstranjevanjem, katerih gibajoči se delovni deli imajo lahko hod, večji od
6 mm in hitrost, večjo od 30 mm/s.
10. Stroji za brizgalno ulivanje ali oblikovno stiskanje plastike, z ročnim nameščanjem in odstranjevanjem.
11. Stroji za brizgalno ulivanje ali oblikovno stiskanje
gume, z ročnim nameščanjem in odstranjevanjem.
12. Stroji za dela pod zemljo naslednjih tipov:
12.1 lokomotive in vagoni z zavoro,
12.2 stropne podpore s hidravličnim pogonom.
13. Tovornjaki z ročnim natovarjanjem za zbiranje gospodinjskih odpadkov, z vgrajenim stiskalnim mehanizmom.
14. Odstranljive naprave za mehanski prenos, vključno z
njihovimi varovali.
15. Varovala odstranljivih naprav za mehanski prenos.
16. Dvigala za servisiranje vozil.
17. Naprave za dviganje oseb ali oseb in blaga, pri katerih
obstaja nevarnost padca z višine, večje od treh metrov.
18. Prenosni pritrjevalni in drugi udarni stroji z naboji.
19. Varovalne naprave, načrtovane za zaznavanje prisotnosti oseb.
20. Pomična zaporna varovala s pogonom, načrtovana za
uporabo kot varovala pri strojih iz 9., 10. in 11. točke.
21. Logične enote za zagotavljanje varnostnih funkcij.
22. Varovalne konstrukcije za primer prevrnitve (ROPS).
23. Varovalne konstrukcije pred padajočimi predmeti
(FOPS).
PRILOGA 5
OKVIRNI SEZNAM VARNOSTNIH KOMPONENT
IZ TOČKE C) DRUGEGA ODSTAVKA 3. ČLENA
TEGA PRAVILNIKA
1. Varovala odstranljivih naprav za mehanski prenos.
2. Varovalne naprave, načrtovane za zaznavanje oseb.
3. Pomična zaporna varovala s pogonom, načrtovana za
uporabo kot varovala pri strojih iz 9., 10. in 11. točke Priloge
4.
4. Logične enote za zagotovitev varnostne funkcije.
5. Ventili z dodatnimi sredstvi za ugotavljanje napak, namenjeni za krmiljenje nevarnih gibov pri strojih.
6. Sistemi za izločanje emisij pri strojih.
7. Varovala in varovalne naprave, načrtovane za varovanje izpostavljenih oseb pred gibajočimi se deli, ki so vključeni
v delovanje stroja.
8. Nadzorne naprave natovarjanja in kontrolo gibanja pri
dvižnih strojih.
9. Sistemi za zadrževanje oseb na njihovih sedežih.
10. Naprave za ustavitev v sili.
11. Razelektritveni sistemi za preprečevanje kopičenja
potencialno nevarnih elektrostatičnih nabojev.
12. Omejevalniki energije in blažilne naprave iz 1.5.7,
3.4.7 in 4.1.2.6 točke Priloge 1.
13. Sistemi in naprave za zmanjšanje emisij hrupa in
tresljajev.
14. Varovalne konstrukcije za primer prevrnitve (varovalni
lok) (ROPS).
15. Varovalne konstrukcije pred padajočimi predmeti
(FOPS).
16. Dvoročne krmilne naprave.
17. Komponente strojev, načrtovanih za dviganje ali spuščanje oseb med različnimi etažami in vključene v naslednji
seznam:
a) naprave za zaklepanje etažnih vrat,
b) naprave za preprečevanje padca ali nenadzorovanega
premika navzgor nosilca bremena,
c) naprave za omejevanje obratov motorja,

