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Nóż Cold Steel American Lawman S35VN

Kategoria:

Nr katalogowy: 58B
Producent: Cold Steel
Cena: 739.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Bycie stróżem prawa to często niedoceniana praca nieraz wykonywana w niebezpiecznych warunkach. Długie zmiany,
małe zarobki, brak wakacji i czasu który można spędzić z rodziną i przyjaciółmi. Mimo to nasi policjanci niestrudzenie
służą obywatelom chroniąc ich i pozwalająć żyć w pokoju i dobrobycie.

Cold Steel ma zaszczyt podarować tym bohaterom nóż nazwany na ich cześć i zaprojektowany specjalnie dla nich: ''The
American Lawman''. Zbudowany niczym przysłowiowy czołg, jest wygodny w nawet najgorszych warunkach a wszystkie
niebezpieczeństwa spłyną po nim jak po kaczce. Na tym niesamowicie mocnym nożu można polegać nawet w sprawach
życia i śmierci.

Ostrze nie wygląda groźnie, choć jest duże, szerokie i, co najważniejsze, skuteczne podczas wykonywania pchnięć i cięć.
Głownia ze stali S35VN ze szlifem typu hollow ground posiada cienką, ręcznie polerowaną krawędź. Jest tak ostry jak ząb
węża i bez problemu przetnie najtwardsze materiały. Aby chronić przed rdzą i niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi nóż został wykończony czarnym, nierefleksyjnym teflonem.

Jako że policjanci nigdy nie wiedzą co ich czeka, było dla nas ważne aby uczynić rękojeść noża American Lawman tak
wszechstronną i przyjazną jak to tylko możliwe. Nóż można bez problemu w mgnieniu oka rozłożyć jedną ręką. Ponadto,
dzięki unikalnemu kształtowi rękojeści jest zarówno skuteczny co wygodny podczas każdego możliwego ruchu.

Policjanci powinni mieć pewny chwyt noża gdy ich ręce są zimne, mokre, zmęczone itd. więc rękojeść noża American
Lawman posiada hartowane stalowe elementy (dla wzmocnienia i usztywnienia) pokryte czarnym teksturowanym
materiałem G-10. Wierzymy że jest to idealna metoda konstrukcji, ponieważ nóż jest lekki, niesamowicie silny i co
najważniejsze oferuje wspaniałą przyczepność do dłoni.

Awaria blokady na Twym nożu może mieć poważne skutki w postaci mocno pociętych palcy. Ale gdy zamek zawiedzie w
nożu policjanta, może się to skończyć tragicznie, utratą życia lub poważnym uszkodzeniem zdrowia. Dlatego każdy nóż
American Lawman wyposażyliśmy w nasz nowy mechanizm Tri-Ad. Zaprojektowany aby móć przeciwstawić się ogromym
siłom i wagom dochodzącym do niego poprzez każdą część ostrza, przeszedł test śpiewająco i ani razu nie zawiódł chociaż
przeszedł najsurowsze testy jakie mogliśmy sobie tylko wyobrazić.

Parametry produktu:
• Dł. głowni: 8,9 cm
• Dł. całkowita: 20,6 cm
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Waga: 128 g
• Stal: S35VN
• Dł. rękojeści: 11,7 cm

Film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CPGNIFPtitg&feature=emb_logo
Film: https://www.youtube.com/watch?v=5JUQ3bpDgW4&feature=emb_logo

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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