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Nóż Cold Steel Talwar 4 Blade XHP

Kategoria:

Nr katalogowy: 21TCTL
Producent: Cold Steel
Cena: 699.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

W XIX wieku Imperium Brytyjskie skupiło się na zdobyciu tak dużej powierzchni ziem indyjskich, jak to tylko było możliwe,
ustanawiając swoją władzę potężną siłą rażenia i bagnetem. Jednak kiedy Brytyjczycy próbowali ujarzmić sikhów i inne
walczące klany, doświadczyli niemiłego przebudzenia! Nagle żołnierze i kawaleria zaczęli dosłownie tracić głowy – nie
wspominając o rękach i nogach – z powodu budzącego postrach indyjsko-perskiego miecza zwanego Talwar. Jego ostre jak
brzytwa szerokie i zakrzywione ostrze powstrzymało Brytyjczyków w wielu bitwach, był przyczyną ogromnych strat oraz
poważnych, niewyobrażalnych ran. Teraz prawie dwieście lat później Cold Steel ujarzmiło przerażającą moc tnącą jednego
z najbardziej znanych na świecie mieczy i umieściło ją w nożu składanym, którego uważamy za godnego noszenia nazwy
Talwar.
Zaprojektowany przez słynnego twórcę noży Andrew'a Demko i prezesa Cold Steel Lynna C Thompsona. Płaski szlif, z
zakrzywioną krawędzią tnącą, zapewnia moc cięć i przekłuwania niedostępną do tej pory w nożach składanych. Ostry jak
brzytwa Talwar dopełniony jest wyjątkową rękojeścią.
Teksturowana i profilowana rękojeść z G-10 posiada wgłębienia na palce dla większego komfortu i bezpieczeństwa, dla
jeszcze większej ochrony twoich palców przed tym potężnym ostrzem, wyposażyliśmy Talwar w nasz przodujący system
blokady Tri-Ad lock. Wielokrotnie testowany ten niezwykle bezpieczny mechanizm udowodnił, że nie ma sobie równych na
rynku.
Dobywa się go szybciej niż jakikolwiek inny nóż, nasz Talwar wyposażony jest w rewolucyjny system otwierania thumb
plate od Andrew'a Demko. Wyciągnięcie z kieszeni gotowego do użycia noża zajmie ci ułamek sekundy.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 23,5 cm
• Dł. ostrza: 10,2 cm
• Dł. rękojeści: 13,3 cm
• Grubość ostrza: 4 mm
• Waga: 141 g
• Ostrze: gładkie
• Stal: CTS XHP
• Rękojeść: G10

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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