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Nóż Cold Steel Bowie Bushman Secure-Ex

Kategoria:

Nr katalogowy: 95BBUSK
Producent: Cold Steel
Cena: 119.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

W swoim przedziale cenowym, noże Bushman, są prawdopodobnie najsolidniejszymi nożami survivalowymi na świecie! W
przeciwieństwie do innych noży z "pustą" rękojeścią, tu nie występują żadne połączenia między ostrzem a rękojeścią,
które wymagały by mechanicznego łącznika. W zamian za to ostrza i integralne rękojeści noży Bushman są fachowo
wykuwane na zimno z jednego kawałka wysokowęglowej stali SK-5 o grubości 2,5 mm. Następnie powstałe noże są
poddawane obróbce cieplnej i hartowaniu do RC54. Przy testach wytrzymują dwie tony nacisku w miejscu przejścia ostrza
w rękojeść!
Każde nóż Bushman jest starannie ostrzony, a następnie ręcznie polerowany tak długo, aż staje się ostry jak brzytwa.
Noże Bushman są również uniwersalne! Do pustej rękojeści możesz włożyć wyposażenie survivalowe lub użyć jej do
przedłużenia samej rękojeści, zwiększając zasięg, nacisk lub łatwość w rzucaniu noża. Dostępne są dwa rodzaje ostrza (
standardowe oraz nowe - Bowie point). Oba są zakrzywione i idealne do skórowania oraz przebijania, cięcia i siekania.
Noże Bushman sprzedawane są z nową pochwą Secure-Ex, i posiadają w zestawie krzesiwo. Potrzyj krzesiwem o grzbiet
ostrza, aby w jednej chwili rozpalić ognisko!

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 31,1 cm
• Dł. ostrza: 17,8 cm
• Grubość ostrza: 2,5 mm
• Waga: 286 g

Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WG0nQumA1a0
Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=griAcr-a81U

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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