
Suomalainen konealan asiantuntija.

Maailman ensimmäinen automaattisesti etupanostava louhintapanos



-MINI-MURSKAIMET
KuinKa se  TOIMII?
AutoStem on helppokäyttöinen ratkaisu kaikessa 
louhinnassa. Panos pudotetaan kiveen porattuun 
reikään, missä se laukaistaessa vapauttaa korkea-
paineista kaasua. Kaasun porausreiässä muodosta-
ma paine halkaisee kiven tehokkaasti ja hallitusti.

Lauetakseen ja muodostaakseen paineen, AutoS-
tem vaatii ympärilleen tiiviin poranreiän. Siksi se on 
täysin vaaraton kuljetettaessa ja säilytettäessä.

Työmaakäytössä AutoStemin vaatima suoja-alue 
on 20-50 metriä. Kiveä päästään käsittelemään heti 
louhinnan jälkeen, sillä panoksen sisältämä kaasu 
on vaaratonta.

AutoStem -panoksen tehoa on mahdollista lisätä 
tehostinosilla tarpeen mukaan. Siksi sen käyttö on 
joustavaa joka tilanteessa.

AutoStem –louhintapanos on patentoitu, räjähteetön 
ratkaisu louhintaan ja kivenmurskaukseen. Sen ainut-
laatuinen tekniikka perustuu vaarattomaan, kaasulla 
tuotettuun paineeseen.

Automaattisesti etupanostava
Unohda aikaa vievä etupanostus. AutoStem sisältää 
automaattisesti toimivan etupanostavan elementin, 
joka eliminoi etupanostuksen tarpeen. Siksi AutoStem 
on maailman ensimmäinen drop-and-go –panos.

Tehokas
AutoStem –panoksia on saatavilla eri kokoisina, siksi 
se soveltuu moneen käyttöön. Tuotesarja sisältää 
myös tehostimia, joilla saat tarvittavat määrän lisäte-
hoa panoksiisi.

Vesitiivis
AutoStem toimii myös märissä olosuhteissa, kuten 
veden tukkimissa porausrei’issä.

Monisuuntainen
Autostem –panoksia voidaan käyttää niin pystyyn kuin 
vaakaan poratuissa rei’issä. Se soveltuu käytettäväksi 
myös maan alla.

TeknOlOgIa

TurvallIsuus
AutoStem tarjoaa ennennäkemättömän käyttötur-
vallisuuden. Koska panokset eivät sisällä räjähteitä, 
niiden käyttö ei aiheuta minkäänlaista tulta, liekkiä, 
kipinää tai räjähdystä. Siksi niitä on turvallista kuljet-
taa missä tahansa - jopa matkustajalentokoneessa. 
Panosten säilyvyysaika on 18 kuukautta.

Perinteisistä räjähteistä poiketen AutoStem –panok-
set eivät aiheuta rei’issä lauetessaan shokkiaaltoja. 
Niistä ei ole haittaa ympäröiville rakenteille, raken-
nuksille, työvälineille tai työmaan henkilökunnalle. 

Koska panosten laukeaminen on turvallista ja 
hallittua, ei työmaalla tarvitse murehtia myöskään 
lentävistä kivistä, pölystä tai haitallisista päästöistä.
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Packaging Information 20g 40g 60g 80g 100g 

Gross mass of carton 19kg 19kg 19.4kg 19.6kg 17.7kg 

Net explosive weight per cartridge 22g 42g 62g 82g 102g 

Quantity of cartridges 120 100 90 80 60 

UN 0432, Pyrotechnic for technical purposes 

www.hansamachines.fi

Mäkipuistontie 14
28430 PORI
Puh. 02-6375 860

Järvihaantie 7
01800 KLAUKKALA
Puh. 0440 633 128

Tuotekuvaus 

AutoStem –panokset ja –tehostimet ovat räjähdysaineettomia kaasupa-
noksia turvalliseen kiven ja betonin murskaukseen ja louhintaan. Ne eivät 
aiheuta lauetessaan shokkiaaltoa ja soveltuvat käytettäväksi niin kaivosto-
iminnassa kuin maanrakennuksessa

Käyttösuositus

Käyttöikä panoksilla on 18 kuukautta. Varastointi- ja käsittelyohjeet löydät 
tuotteen mukana toimitettavista tiedoista.

Hyväksynnät

Tekniset tiedot 

Mitat
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