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Nóż Cold Steel Master Hunter Plus

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 36G
Producent: Cold Steel
Dostępność: 425,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Posiadający wszystkie cechy naszego noża Master Hunter, wposażony jest również w praktyczny haczyk guthook, który
sprawia że jest bardzo przydatnym narzędziem podczas każdego polowania.

Gdy opisujemy jak dobre są nasze noże, skromność rzadko wchodzi w grę. Nie inaczej będzie w przypadku noża Master
Hunter. Więc, odłóżmy skromność na bok, bez wątpienia Master Hunter to najlepszy nóż myśliwski jaki możesz dostać za
jakiekolwiek pieniądze. Posiada szerokie ostrze VG-1 San Mai III i idealny przekrój i geometrię krawędzi ostrza flat
ground. Precyzyjnie szlifowany do ostrości brzytwy, tnie wszystko z łatwością a czubek drop point upraszcza wszelkie
prace polowe (skórowanie itp.).

Grzbiet ostrza ma 5 mm co zapewnia niezbędną siłę i sztywność potrzebną do skórowania i obróbki największych zwięrząt
takich jak łoś, niedźwiedz lub nawet najniebezpieczniejszych zwierząt afrykańskich. Rękojeść jest specjalnie
zaprojektowana aby zapewnić pewny i długi uchwyt bez poczucia zmęczenia. Zrobiona z absorbującego wstrząsy Kratonu i
posiadająca głeboko teksturowaną powierzchnię zapewnia że nóż nigdy Ci się nie wyślizgnie z rąk, bez względu na to jak
bardzo są mokre lub zakrwawione. Kraton jest bardzo wytrzymały, nigdy nie zgnije, nie spleśnieje, nie popęka ani nie
wbija drzazg, jest więc bezpieczny i całkowicie odporny nawet w najgorszych warunkach. Dla bezpieczeństwa, Master
Hunter posiada grubą, ciężką pochwę Conceal-Ex która pasuje do każdego paska, dzięki czemu możesz go nosić przez cały
dzień bez jakiegokolwiek zmęczenia.

  Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 11,4 cm
• Dł. całkowita: 23,5 cm
• Grubość ostrza: 5 mm
• Waga: 187 g
• Pochwa: Coneal-Ex
• Stal: VG-1 San Mai III

Film: http://www.youtube.com/watch?v=ZzU81vfM0ZI

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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