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Rock Cracker 

spreng selv.........

......enkelt og ufarlig!



Rock Cracker er et kompakt og transportabelt 
utstyr som kan brukes til å splitte steiner,  ta ut 
blokker av fjell samt til å splitte armert betong.
Drivpatronene som benyttes gir en trykkbølge 
ned i et forhåndsboret hull fyllt med vann/gele. 
Den unike kvaliteten på drivkraften og patronene 
genererer en raskt økende sjokkbølge som virker 
nedover i hullet. Resultatet er at fjellet sprekker.
Retningen på bruddet i fjellet kan påvirkes ved 
boringen av hullet.
Grunnet minimale rystelser kan Rock Cracker 
som regel også benyttes innendørs i kjellere etc.
Rock Cracker er CE godkjent.
Drivpatroner og crackerpatroner er godkjent av  
direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 
(DSB 05.147.20282.001)

Teknisk beskrivelse

Rock Cracker er bærbar og kompakt, vekt 
inklusiv tildekningsmatte er kun 45 Kg!



Bor ett hull med diameter
på 28-45 mm

Hullet fylles med vann, er det
sprekker i hullet kan en f.eks.
bruke hvetemel for tetting.

Sikkerhet: 
Crackerpatronene blir lagt ned med 
en patronholder. 

Impulsrøret plasseres i hullet

Sluttstykket  skrus på.

En kan også legge ekstra
ballast på rock crackeren.

Bruk stangen i enden av avtrekker 
tauet til å ta ut den brukte starteren. 
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Slik virker Rock Cracker:

Sikkerhetsmatten plasseres i riktig 
posisjon og startpatronen settes 
på plass.

Selve avtrekket foretas på sikker 
avstand med tauet.

Resultat: 
Rock Cracker har med stor suksess 
splttet steinen (3m3) i flere deler.
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Det bores et hull på 28 - 45 mm. Hullet fylles med vann.



Ønsker du mer info om Rock Cracker 
kan du klikke deg inn på hjemmesiden 

www.thor-heldal.no
Der vil du kunne finne brukermanualer, 
tester, reportasjer, videofilm av Rock 
Cracker i bruk m.m.

-  Sikker og enkel å bruke
-  Lett og kompakt
-  Krever ikke sprengningssertifikat
-  Lite vibrasjoner
-  Lavt støynivå
-  Reduserer behovet for pigging/meisling.
Deling/sprengning av:
 -  Steinblokker
 -  Fjellknauser/nabber.
 -  Betong
 -  Kabelgrøfter
- Sprengning under vann
- Innendørs sprengning

Brukere:
- Entreprenører
- Anleggsgartnere
- Kommuner
- El.verk
- Vegvesen
- Knuseverk
- Skianlegg
- Gruver
- Private

Fordeler og bruksområder


