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Nóż Cold Steel Western Hunter

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 36PE
Producent: Cold Steel
Dostępność: 107,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

W latach 90-tych Cold Steel wprowadziło serię czterech tanich noży zwaną "Frontier Series". Bazowały one na klasycznej,
100-letniej konstrukcji i były zrobione z unikalnej stali Carbon V oraz posiadały proste rękojeści z hikory. Noże stały się
bardzo popularne wśród naszych klientów. Wycofanie ich z produkcji kilka lat po ich wprowadzeniu to coś czego do dziś
żałujemy, ale było to konieczne z powodu ogromnych problemów produkcji i rosnących kosztów.

W tym roku mamy zaszczyt ponownie wprowadzić dwie ulepszone wersje tych noży. Ostrza są zrobione z tej samej stali
4116 Krupp, która jest używana w najdroższych nożach niemieckich a rękojeści zrobione z bardzo twardego i
wytrzymałego polipropylenu, który nie popęka ani nie zgnije jak mogłaby rękojeść z drewna. Oba noże posiadają również
praktyczne pochwy Cordura.

Western Hunter
Sięgające aż do późnych lat 1800, praktyczne ostrze Western Huntera odniosło sukces i było bardzo popularne. Z
początku było używane głównie przez prywatnych rzeźników, później przez cały przemysł mięsny. Stało się to przede
wszystkim dzięki niekończącej się wytrzymałości noża oraz jego wszechstronności.

Nasza wersja to oryginalny kształt oraz ostrze flat ground z cienkim, mocnym grzbietem. Kształt ostrza pozwala na rózne
rodzaje użytkowania, ponieważ krawędź po dwóch trzecich długości zakręca w górę (formując "belly" idealny do długich
ruchów tnących i skórowania) i kończy się twardym, lecz użytecznym czubkiem.

To twoja szansa na zdobycie Twojej własnej wersji noża która okazała się idealna do obróbki wszystkiego od polnej myszy
do niedźwiedzia grizzly!

  Parametry produktu:
• Waga: 116 g
• Grubość ostrza: 3 mm
• Dł. ostrza: 15,2 cm
• Dł. rękojeści: 11,1 cm
• Stal: 4116 Krupp
• Dł. całkowita: 26,4 cm
• Pochwa: Cordura

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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