
 

 

ShockTube

SHOCKTUBE memungkinkan berlangsungnya 
sistem non-listrik(nonel) dari titik inisiasi menuju 
keledakan. ‘SHOCKTUBE’ tersedia dalam 
gulungan 150, 300, 500 dan 3000m untuk 
memungkinkan jalur sinyal tunggal yang    
bebas sambungan antara titik inisiasi dan    
rangkaian/pola ledakan.

KELEBIHAN
• Diproduksi dengan shock tube tiga lapis
• Melakukan inisiasi secara konsisten dan tidak bersuara/bising pada 
  kecepatan 2.000 m/dtk
• Dikemas dalam gulungan yang kokoh yang tahan lama selama pengiriman 
  dan penggunaan berkali-kali.
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Hubungi perwakilan Austin Powder setempat untuk informasi lebih lanjut.
Penafian Jaminan dan Batasan Kewajiban
Data yang tercantum dalam Brosur Informasi Produk (BIP) ini didasarkan pada prosedur pengujian produk dari Tenaga Kimia-Austin Detonator Sdn 
Bhd yang digunakan pada saat penerbitan BIP ini. Spesifikasi, nilai pengujian, dan informasi merupakan informasi awal yang tidak mengikat dan tidak 
dijamin; data sebenarnya dapat berbeda dikarenakan berbagai alasan (mis. suhu, kelembapan, tekanan). Ketidakakuratan teknis atau kesalahan 
ketik dan hak untuk mengubah BIP setiap saat tanpa pemberitahuan akan dilindungi undang-undang. Tenaga Kimia-Austin Detonator Sdn Bhd, anak 
perusahaan dan distributornya tidak bertanggung jawab, mengikat, memberikan garansi atau jaminan sehubungan dengan kelengkapan, keakuratan, 
keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan produk dan informasi BIP.

Setiap pertanggungjawaban atas kerusakan dalam bentuk apa pun (seperti kerusakan, kerugian atau pengeluaran langsung atau tidak langsung, 
baik insidental atau konsekuensial), terkait langsung atau tidak langsung untuk alasan apa pun atas BIP ini atau penggunaan produk tidak termasuk. 
Pelanggan (bahkan ketika membuat keputusan berdasarkan informasi di BIP) sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan yang tepat dari 
produk-produk yang berpotensi berbahaya yang, oleh karena itu, hanya dapat digunakan oleh petugas yang terlatih dan sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Untuk seluruh hubungan hukum antara pelanggan mereka dan Tenaga Kimia-Austin Detonator Sdn Bhd (TKAD), syarat dan ketentuan 
mereka akan berlaku (harap mengacu pada ketentuan penjualan standar).

Diameter luar  Ø 3 ± 0.2 mm 

Berat handak per meter  17 ± 5 mg HMX/AL per meter 

Kecepatan ledakan  2,000 ± 250 m/s 

Warna Kuning / Merah 

Daya regang/tari > 150 N 

Kisaran suhu untuk penggunaan  dari -30 °C hingga +60 °C

Umur simpan (kondisi penyimpanan) 2 tahun (0 °C hingga +40 °C, R.H. dari 30%
hingga 50%) dalam kemasan asli 

Panjang shock tube
(m) pada gulungan

 
 

Unit / Kotak Dimensi kotak (mm)  

150

300

500

1 385x235x282 

1 385x235x282 

1 400x400x250 

 3000 1 445x445x370 
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DETAIL KEMASAN STANDAR

DESKRIPSI TEKNIS STANDAR

Gulungan SHOCKTUBE dikemas dalam kotak karton kardus dengan dimensi luar yang dijelaskan di atas.
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