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ZAŁĄCZNIK IV
KATEGORIE MASZYN, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE
JEDNA Z PROCEDUR OKREŚLONYCH W ART. 12 UST. 3 i 4
1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki
mięsa i podobnych materiałów, następujących rodzajów:
1.1. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub
podporę z ręcznym posuwem przedmiotu obrabianego lub dostawnym mechanizmem posuwowym;
1.2. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne;
1.3 Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem
posuwowym dla przedmiotów obrabianych oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem;
1.4. Pilarki z piłą(ami) przemieszczającą się podczas skrawania, z mechanicznym napędem przemieszczania
piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
2.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

3.
Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz
ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
4.
Pilarki taśmowe, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, do obróbki drewna i podobnych materiałów albo do mięsa i podobnych materiałów, następujących rodzajów:
4.1. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego;
4.2. Pilarki, w których piła(y) jest zamontowana na wózku wykonującym ruchy zwrotne.
5.
Maszyny kombinowane, stanowiące połączenie rodzajów określonych w pkt. od 1 do 4 i 7, przeznaczone do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych.
6.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z posuwem ręcznym.

7. Frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, do drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych.
8.

Przenośne pilarki łańcuchowe do obróbki drewna.

9.
Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome części robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30
mm/s.
10.

Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

11.

Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

12.

Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

12.1. lokomotywy i wózki hamulcowe;
12.2. hydrauliczne obudowy zmechanizowane.
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13.
Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący.
14.

Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami.

15.

Osłony odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu.

16.

Podnośniki do obsługi pojazdów.

17. Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.
18.

Przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów.

19.

Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób.

20.
Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w pkt. 9, 10 i 11.
21.

Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.

22.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

23.

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

ZAŁĄCZNIK V
ORIENTACYJNY WYKAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 LIT. C)
1.

Osłony odłączanych mechanicznych wałów napędowych;

2.

Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób;

3.
Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w załączniku IV pkt. 9, 10 i 11;
4.

Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa;

5.
Zawory z dodatkowymi środkami do wykrywania uszkodzeń, przeznaczone do sterowania niebezpiecznymi ruchami maszyny;
6.

Instalacje wyciągowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń emitowanych przez maszyny;

7. Osłony i urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osób przed częściami ruchomymi
związanymi z procesem przebiegającym w maszynie;
8.

Urządzenia monitorujące do kontroli obciążenia i przemieszczania w maszynach podnoszących;

9.

Systemy ograniczające mające za zadanie utrzymanie osób w siedziskach;

10.

Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego;

11. Układy do rozładowywania ładunków elektrostatycznych zapobiegające gromadzeniu się potencjalnie
niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych;
12.
Ograniczniki energii i urządzenia nadmiarowe, o których mowa w załączniku I sekcje 1.5.7, 3.4.7 i
4.1.2.6;
13.

Układy i urządzenia zmniejszające emisję hałasu i drgań;

14.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS);

