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Voorwoord
Dit document (EN 1846-1:2011) is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 192 “Fire service
equipment”, waarvan BSI het secretariaat voert.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in oktober 2011 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
oktober 2011 worden ingetrokken.
Er wordt op gewezen dat sommige delen van dit document mogelijk beschermd zijn door patentrechten.
CEN (en/of CENELEC) is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.

Vo

Dit document vervangt EN 1846-1:1998.
EN 1846 bestaat uit de volgende delen, onder de algemene titel Firefighting and rescue service vehicles:
— Part 1: Nomenclature and designation (Terminologie en aanduiding);
— Part 2: Common requirements – Safety and performance (Algemene eisen – Veiligheid en prestatie);
— Part 3: Permanently installed equipment – Safety and performance (Permanent geïnstalleerd materieel –
Veiligheid en prestatie);

or

De significante wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1846-1:1998 worden hierna vermeld:
— Hoofdstuk 2, Normatieve verwijzingen verwijderd (verwijzingen verplaatst naar bibliografie).
— Termen en definities:

be

Pr

— nieuwe indeling in twee groepen: algemene definities en specifieke definities;

iew

ev

— definitie van ‘motorvoertuig’ *) en ‘aanhangwagen’: nieuwe formulering en geen verwijzing meer naar
ISO 3833;
— toevoeging van specifieke definities die corresponderen met de paragraafnummers 6.1 tot 6.9 uit de
vorige versie, met redactionele aanpassing.
— Massaklassen:

— onder- en bovengrenzen gewijzigd.

eld

— Categorieën:

— toevoeging van 3 opmerkingen om toelichting te geven.
— Aanduiding voertuigen:

— tabel 1 vervangen door een lijst van verplichte onderdelen en optionele aanvullende onderdelen;
— voorbeelden aangepast in overeenstemming met de nieuwe aanduiding.
— Toevoeging van een bibliografie.

Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatieorganisaties van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koinkrijk, Zweden en Zwitserland.
*) Nederlandse voetnoot: In het Engels staat hier ten onrechte ‘motor appliance’. Bedoeld wordt ‘motor vehicle’.
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