
 

 

 

ShockStar Bunch Connector 
PRODUKTOVÝ LIST 

Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH 

CONNECTOR sa používa na iniciáciu 

väčšieho počtu rázových rúrok (až 20) 

pomocou bleskovice pripojenej ku konektoru. 

Štandardné vyhotovenie SHOCKSTAR 

BUNCH CONNECTORu sa dodáva v zostave 

s 5 gramovým bleskovicovým zväzkovačom. 

Pri problémoch s dopravou je možné dodať 

SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR a 

bleskovicový zväzkovač oddelene. 

 

VÝHODY 

 Farebné odlíšenie konektorov podľa časov oneskorenia. 

 Ich súčasťou je červená rázová rúrka kvôli jednoduchému odlíšeniu od 

dnových rozbušiek, čím je možné ľahko vizuálne skontrolovať správnosť 

zapojenia roznetnej siete. 

 Výborná presnosť časovania zaručuje 99 % pravdepodobnosť iniciácie 

v požadovanej časti odstrelu. 

 Chránená primárna náplň. 

 

VLASTNOSTI 

Časové oneskorenie 
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Dovozca      Výrobca 

Austin Powder Slovakia, s.r.o.   Austin Detonator, s.r.o. 

Rybničná 40       Jasenice 712 

831 06 Bratislava     755 01 Vsetín 

Tel.: 02/4488 2347     Česká republika 

mobil: 0910 876 503 

mail: austinslovakia@austinpowder.sk 
 

Tento dokument nie je ponukou na uzatváranie zmlúv. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú 

záväzné, majú informatívny charakter a môžu byť jednostranne zmenené. Austin Powder Europe group v 

maximálnom rozsahu povoleným zákonom výslovne odmieta akékoľvek záruky vrátane predpokladaných záruk 

obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. Austin Powder Europe group výslovne odmieta zodpovednosť 

za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z použitia uvedeného produktu alebo spoliehania sa na informácie 

v tomto dokumente. © 2019 Austin Powder Europe group. Všetky práva sú vyhradené. 

 

 

ShockStar Bunch Connector 
PRODUKTOVÝ LIST 

ŠTANDARDNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Rozbuška  

Štandardný materiál dutinky Hliník 

Sekundárna výbušná náplň 160 mg 

Odolnosť proti vodnému tlaku 
0,005 MPa / 7 dní (so zväzkovačom) 

0,3 MPa / 7 dní (bez zväzkovača) 

Teplotný rozsah pre použitie -30 °C < T < +60 °C 

Spotrebný čas (skladovanie) 
2 roky (-30 °C až +40 °C, R.V. max. 65%) 
v originálnom a neporušenom balení 

Údaje na identifikačnom štítku Stupeň oneskorenia, Typ rozbušky, Nominálny čas 
oneskorenia, Dĺžka rázovej rúrky, Data matrixový kód 
(traceabilita) 

Osvedčenie o typ. skúške CE 0589 

Rázová rúrka  

Detonačná rýchlosť 2000 ±100 m/s 

Farba Červená 

ŠTANDARDNÉ BALENIE 

Dĺžka rázovej 
rúrky 

(m) 

Balenie 1.1B UN 0360 Balenie 1.4S UN 0500*) 

ks / 
vrecko 

ks vreciek 
ks / 

kartón 
ks / 

vrecko 
ks vreciek 

ks / 
kartón 

4,8 10 9 90 10 9 90 

6 10 7 70 10 8 80 

9 5 10 50 10 6 60 

*) Bez bleskovice 

Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR je balená v kartónové krabici o vonkajších rozmeroch 

390x235x295 mm. 
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