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Nóż Cold Steel Mini Recon 1 Clip Point

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 27TMC
Producent: Cold Steel
Dostępność: 319,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Seria Recon 1
Cold Steel znany jest z podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o wytwarzanie noży i seria składanych noży Recon 1 ustawia
tę poprzeczkę bardzo wysoko. Dlaczego? Ponieważ noże te są niezwykle wytrzymałe i ostre!
Każdy szczegół został dopracowany niezwykle starannie po to, by noże były tak mocne, wytrzymałe i efektywne, jak to
tylko możliwe. Ostrza wykonane są z japońskiej nierdzewnej, hartowanej stali typu AUS 8A. Rękojeści z okładzinami ze
specjalnego tworzywa G-10 są wyprofilowane tak, aby zapewnić pewny chwyt bez poślizgu. Do nadzwyczaj wytrzymałych
ostrzy i rękojeści dodajemy jeszcze rewolucyjny system Tri-Ad lock, który praktycznie wyklucza jakiekolwiek usterki
mechanizmu blokady.
Aby noże były w pełni funkcjonalne, każde ostrze posiada wytrzymałe, czarne wykończenie rodzaju Tuff-Ex. Nasze testy
wykazały, że takie wykończenie jest źródłem trzech ważnych zalet, jeśli chodzi o ostrza taktyczne. Po pierwsze ostrze jest
mniej podatne na rdzę. Po drugie eliminuje odblaski, a po trzecie nadaje ostrzu gładkość, wydatnie zmniejszając tarcie
przy pracy z twardymi materiałami. To oznacza, że możesz robić o wiele głębsze cięcia niż przy użyciu noża bez
wykończenia Tuff-Ex. Aby uczynić noże Recon 1 możliwie łatwymi w otwieraniu i noszeniu, wyposażylśmy jest w bolec
umożliwiający otwieranie noża jedną ręką oraz w mały, bardzo trwały klips do zaczepiania noża przy pasku lub kieszeni. W
dodatku kilps jest przeznaczony do użytku oburęcznego, także osoby leworęczne nie będą miały z nim żadnego problemu.
Co więcej jest bardzo mały, więc nie drażni dłoni przy dłuższym używaniu noża.

  Parametry produktu:
• Waga: 102 g
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Dł. ostrza: 7,6 cm
• Dł. rękojeści: 10,5 cm
• Dł. całkowita: 18,1 cm
• Stal: AUS 8A
• Ostrze: Clip point

Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KFckZguj6D0

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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