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Nóż Cold Steel Scimitar (gładki)

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 25S
Producent: Cold Steel
Dostępność: 456,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Ostry jak legendarny miecz Saladyna, klasycznie zakrzywiony Cold Steel Scimitar umieszcza moc miecza w Twej kieszeni.

Nasi rzemieślicy zjednoczyli wieczystą jakość wspaniałej broni z najnowocześniejszymi materiałami. Rezultatem jest
porażający, nie spotykany nigdzie indziej nóż składany z zamkiem linerlock.

Ostrze Scimitar to hollow ground z supertwardej stali nierdzewnej VG-1, ostre jak brzytwa o słynnym wygięciu swego
tradycyjnego imiennika. Skrupulatnie zaprojektowany aby być w stanie zadawać najskuteczniejsze cięcia znane ludzkości,
dzięki swojemu czubkowi ostremu jak igła potrafi również z łatwością przebijać nawet najtwardsze materiały.

Wspaniała inżynieria łączy tradycyjny urok z najnowszą zachodniątechnologią w rękojeści ze stali i tworzywa zwanego
zytel zaprojektowaną specjalnie przez Lynna Thompsona. Pistoletowa rękojeść pozwala na różne rodzaje uchwytu,
włącznie z szablowym (również wariantem quarter-saber) i młotkowym. Jej zakrzywienia i wycięcia na palce pasują
idealnie do dłoni i pozwalają na najdokładniejszą kontrolę i ostrza i czubka noża. Głowica noża w kształcie kuli również ma
swój wpłyt na kontrolę i uchwyt noża. Może być również użyta do zadawania niekoniecznie zabójczych ciosów w czułe
miejsca. Może też służyć jako kolejne miejsce uchwytu, większając zasięg noża aż o 3 cale.

Siła blokady jest bardzo ważna w tego typu nożach, dlatego wyposażyliśmy Scimitar w najnowocześniejszy zamek
linerlock z tytanu dla największej siły i wytrzymałości. Siła tytanu jest niezrównana w przemyśle broni białej, a nasze testy
wykazały że blokada lierlock potrafi wytrzymać ciężar prawie 50kg - dużo więcej niż konkurencja!

Klips pozwala na przypięcie noża do kieszeni i wyciągnięcie z szybkością błyskawicy. Poczuj niesamowitą siłę miecza o
najsłynniejszej kostrukcji w postaci noża Cold Steel Scimitar!

  Parametry produktu:
• Waga: 121 g
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Dł. ostrza: 10,2 cm
• Dł. rękojeści: 12,7 cm
• Stal: VG-1
• Dł. całkowita: 22,9 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=sAo8ITfQi0k

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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