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DVD Cold Steel The Fighting Machete

Kategoria:  »  Filmy DVD/CD
Nr katalogowy: VDFM
Producent: Cold Steel
Cena: 349,00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Maczety to jedne z najpowszechniejszych i najbardziej użytecznych narzędzi na świecie. Są używane na ranczach, farmach,
sadach a nawet w gęstej dżungli, a jej ostrze zawsze wywiąże się ze swojego zadania. Ale maczeta to dużo więcej niż tylko
narzędzie. Podczas samoobrony może służyć jako duży nóż lub mały miecz zdolny do cięcia, siekania i kłucia praktycznie
wszystkiego co stanie na jego drodze. W tej serii instruktażowych DVD, Lynn Thompson uczy jak poskromić cały potencjał
samoobronny tych wszechstronnych ostrzy.

Oto niektóre z tematów zawartych na płytach:

• Wady i zalety maczety jako broni
• Jak wybrać maczetę, ostrzyć ją i dostosować do własnych potrzeb
• Jak chwytać maczetę, przenosić ją i ukrywać
• Różne postawy i jakich błędów unikać
• Ponad 26 technik pracy nóg!
• Siedem zastosowań czubka maczety - również w chwycie odwrotnym (reverse grip)
• 13 zastosowań ostrza maczety
• Uderzanie i inne zastosowania grzbietu maczety
• Technika obronna - praca nóg i uniki
• 13 sposobów na używanie maczety do blokowania i parowania ataków
• Obrona przed próbami rozbrojenia
• Obrona przed szarżą i próbą obalenia
• Grappling i klincz
• Jak stworzyć i rozpoznać słabe punkty w obronie przeciwnika
• I wiele innych.

Film: http://www.youtube.com/watch?v=rmyLReCabl4

COLD STEEL jest amerykańską firmą produkującą szeroką gamę wysokiej jakości produktów w tym noży, mieczy, maczet,
toporków i akcesoriów do samoobrony. Nie bez powodu noże tej firmy są reklamowane sloganem ''World's Strongest
Sharpest Knives'' (najmocniejsze i najostrzejsze noże świata). Noże Cold Steel wykonane są zwykle z bardzo dobrych
gatunków stali, posiadają mocne blokady, wytrzymałe i ergonomiczne rękojeści, mimo długotrwałego użytkowania nie
zmieniają swych parametrów użytkowych. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem jakości do
ceny.
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