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Nóż Cold Steel Warcraft Tanto

Kategoria:

Nr katalogowy: 13TL
Producent: Cold Steel
Cena: 1099.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Nóż Cold Steel Warcraft Tanto. Lynn C Thompson w ciągu 30 lat przodował jako twórca solidnych tanto. Pionier w
dziedzinie projektowania współczesnych tanto, Lynn opracował noże, które zapewniają nadzwyczajną siłę cięcia i
przekłuwania, są szybkie jak błyskawica, wszechstronne i potężne, spotkały się z uznaniem i zyskały dużą popularność,
szczególnie w wojsku, gdzie doceniono ich solidny i niezawodny design połączony z funkcjonalnością w walce.
Jednak w przeciwieństwie do pozostałych projektantów Lynn nie spoczął na laurach i kontynuował odkrywanie, badanie i
ulepszanie swoich projektów, szukając sposobów na tworzenie co raz lepszych produktów. Przez ostatnie trzy dekady
Lynn opracował różnorodne tanto, a Warcraft Tanto (pierwszy nóż z nowej serii Warcraft) jest ucieleśnieniem jego
ostatnich pomysłów, szczególnie biorąc pod uwagę inspirujący kształt ostrza.
Ostrze Warcraft Tanto jest widocznie grubsze niż u innych noży dostępnych na rynku. Posiada wzmocniony, solidny
czubek, elegancko zakrzywioną krawędź tnącą i wytrzymałą konstrukcję (wykonany z jednego kawałka stali).
Wykonane z wysokiej jakości stali CPM 3-V. Ostrza tych noży posiadają solidną, krawędź tnącą i charakterystyczny kształt
tanto, są ostre jak brzytwa. Przejście między dwoma częściami ostrza (yakote) tworzy niezwykle efektywny punkt tnący,
pozwalający na potężne cięcia typu snap cut.
Warcaft Tanto pokryty jest DLC odpornym na rdzę i zadrapania, redukującym również odblaski i zmniejszającym tarcie
podczas cięcia, czyniąc jednocześnie ostrze niezwykle wytrzymałym.
W komplecie nasza popularna pochwa Secure-Ex.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 32,4 cm
• Dł. ostrza: 19 cm
• Dł. rękojeści: 12,1 cm
• Grubość ostrza: 5 mm
• Waga: 368 g
• Stal: CPM 3-V

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

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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