
 

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). 


