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Nóż składany Cold Steel SR1 Tanto Point

Kategoria:

Nr katalogowy: 62LA
Producent: Cold Steel
Cena: 975.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

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.

Zobacz produkt w sklepie
Nóż składany Cold Steel SR1 Tanto Point. Cold Steel SRK (Survival Rescue Knife) to dumny, flagowy nóż w naszej ofercie
od ponad 25 lat. Nóż wybierany przez wielu naszych braci i sióstr w wojsku, do dziś pozostaje standardowym ostrzem
stałym w Navy SEALs podczas szkolenia BUDS. Nic więc dziwnego, że kiedy zleciliśmy twórcy noży Andrew Demko
opracowanie nowego, taktycznego, składanego noża wysokiej klasy do zastosowań wojskowych, zainspirował się
legendarnym SRK! SR1 ma charakterystyczny dla Andrew'a minimalistyczny styl, bez zbędnych ozdobników, po prostu
funkcjonalny, rozsądny i praktyczny design. Wytrzymałe ostrze SR1 zostało stworzone do pracy. Wykonany z 5 mm
grubości amerykańskiej stali proszkowej CPM-S35VN premium, jest to wytrzymały wół roboczy, zaprojektowany do
najtrudniejszych i najbardziej bezlitosnych środowisk. Dobre ostrze wymaga dobrej rękojeści, więc rękojeść SR1
wykonana jest z najwyższej jakości G-10 z hartowanymi stalowymi linersami, otworem na linkę i szorstką powierzchnią
zapewniającą pewny chwyt nawet w zimnych i mokrych warunkach, a także fachowo wyprofilowana, aby umożliwić
wygodny i bezpieczny chwyt nawet w grubych rękawicach. Aby zapewnić dodatkową niezawodność i spokój ducha,
wyposażyliśmy SR1 w nasz znany na całym świecie mechanizm blokujący Tri-Ad.

Parametry produktu:
• Waga: 204 g
• Grubość ostrza: 4,8 mm
• Dł. ostrza: 10,1 cm
• Zamknięty: 13,6 cm
• Dł. całkowita: 23,8 cm
• Stal: S35VN
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