
 

 

 

ShockStar Surface 
PRODUKTOVÝ LIST 

SHOCKSTAR SURFACE neelektrická 

rozbuška sa používa na iniciáciu rázových 

rúrok neelektrických rozbušiek 

(povrchových alebo dnových), ktoré tvoria 

časovanú sieť. Súčasťou rozbušky 

SHOCKSTAR SURFACE je konektor, do 

ktorého je možné zapojiť až osem rázových 

rúrok. Zhotovenie konektora umožňuje 

spoľahlivé spojenie siete v dvoch 

pracovných polohách: otvorená - bežné 

pracovné podmienky; zatvorená - sťažené 

pracovné podmienky pod matracami, 

sieťami. Tieto rozbušky sú k dispozícii v 9 rôznych oneskoreniach 

od okamžitého (0 ms) po 200 ms. Ku štartovaniu odstrelu je 

možné využiť rozbušku SHOCKSTAR SURFACE s prívodným 

vedením na cievke o dĺžkach 400, 600 a 800 m.  

Rozbušky SHOCKSTAR SURFACE sa nesmú nikdy používať k iniciácii 

bleskovice, ani trhavinových náloží.  

VÝHODY 

 Jednoduché zapojenie rázových rúrok, zámok umožňuje zaistenie rúrok 

proti vytiahnutiu. Do konektora sa môže zapojiť až 8 rázových rúrok. 

 Farebné odlíšenie konektorov podľa časov oneskorenia. 

 Výborná presnosť časovania zaručuje 99 % pravdepodobnosť iniciácie 

v požadovanej časti odstrelu. 

 Ich súčasťou je červená rázová rúrka kvôli jednoduchému odlíšeniu od 

dnových rozbušiek, čím je možné jednoducho vizuálne skontrolovať 

správnosť zapojenia roznetnej siete. 

 Chránená primárna náplň. 

VLASTNOSTI 

Deväť časov oneskorenia  
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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 Surface 
PRODUKTOVÝ LIST 

ŠTANDARDNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Rozbuška  

Štandardný materiál dutinky Hliník 

Sekundárna výbušná náplň 120 mg  

Odolnosť proti vodnému tlaku 0,3 MPa / 7 dní 

Teplotnýí 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 1.4S UN 0500 

ks / vrecko ks vreciek ks / kartón 

3,6 10 10 100 

4,8 10 9 90 

6,0 10 8 80 

9 10 6 60 

12 5 9 45 

15 5 7 35 

21 5 5 25 

30 5 5 25 

SHOCKSTAR SURFACE sú balené do kartónu o vonkajších rozmeroch 390x235x295 mm. Ďalšie metráže sú 

k dispozícii na vyžiadanie. 
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