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Tomahawk Cold Steel Trench Hawk

Kategoria:

Nr katalogowy: 90PTH
Producent: Cold Steel
Cena: 245.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Nasz Trench Hawk może być doskonałą odtrutką na przerażenie związane z walką "oko w oko" w ograniczonych
przestrzeniach, takich jak rów, bunkier, aleja czy wąski korytarz.
Wystarczy jedno uderzenie tnącym ostrzem czy brutalnym, przypominającym klin kolcem, by zakończyć walkę, a jeśli
potyczka rozpoczyna się w większej odległości, celny rzut Trench Hawk'iem, dzięki dwustronnym ostrzom, jest prosty jak
bułka z masłem, gdyż mamy podwójną szansę na trafienie do celu. Podczas walki w obronie, tnąca krawędź i kolec Trench
Hawk'a zapewniają dużą przewagę, ponieważ mogą zostać użyte do unieruchomienia broni oraz, podobnie jak w naszym
Spike Hawk'u, ich połączona długość jest użyteczna przy odbijaniu i blokowaniu nadchodzących ciosów.
Wykuty ze stali węglowej typu 1055 oraz hartowany selektywnie obuch Trench Hawk'a wytrzyma potężne ciosy i potworny
nacisk podczas ciągłego rzucania.
Rękojeść Trench Hawk'a wykonana z polipropylenu jest również wysoce odporna na wstrząsy i uderzenia a także
wytrzyma nadużycia różnego typu, które z łatwością złamałyby nawet twarde rękojeści z drzewa orzechowca i jako
dodatkowa korzyść, owa rękojeść może zostać łatwo i tanio zastąpiona gdy w końcu się zużyje czy złamie na skutek
rzucania (INFORMACJA: każda rękojeść może i ostatecznie się zniszczy).
Na koniec, by ochronić posiadacza od tnącego ostrza i niebezpiecznie ostrego kolca, topór posiada w komplecie
opatentowaną pochwę Secure-Ex, cechującą się jasnym i pomysłowym designem.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 48,3 cm
• Dł. obucha: 22,2 cm
• Dł. ostrza: 8,9 cm
• Stal: 1055
• Waga: 820 g
• Pochwa: Secure-Ex

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.

WWW.G
OODS.P

L

https://www.goods.pl/product/description/2570/Tomahawk-Cold-Steel-Trench-Hawk-90PTH.html
https://www.goods.pl

