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Dynasty Forge 28.5`` Bushi F/F Tri-Steel Shobu Katana in Cherry Blossom Theme

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany Dynasty Forge
Nr katalogowy: DF006
Producent: Dynasty Forge
Dostępność: 2450,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Katana Shobu jest reprodukcją mieczy, które powstały podczas przygotowań na inwazję Mongołów, a jej kształt
nastawiony jest na siłę cięcia. Rombowy przekrój rozciągający się wzdłuż Shinogi, ostrze posiada szerszy kąt cięcia, co je
dodatkowo wzmacnia. Klinga z eleganckim przedłużonym kissaki bez Yokote, z prostą linią hartowania(Suguha Hamon).
Ręcznie wykuta wielowarstwowa klinga długości 72,4 cm wykuta ze stali 1095, 1080 i 1060 , hartowana w glince z
eleganckim motywem kwiatu wiśni. Tsuka o długości 31,7 cm, z oplotem(Ito) z czarnego japońskiego jedwabiu z parą
Menuki z motwyem kwiatu wiśni. Saya wykończona 11 warstwami wysoko-połyskliwego lakieru.

Stal
Kute wielowarstwowe głownie serii Bushi są wykonane z wykorzystaniem unikalnej kombinacji stali wysokowęglowych
1095, 1080 i 1060. Począwszy od 9 warstw, różnica stali tworzy skomplikowany wzór Hada który zwykle znaleźć można
tylko w ostrzach Tamahagane. Podobnie jak w serii Bushi 1095, efekt uzyskiwany jest dzięki zastosowniu stali bez
zanieczyszczeń, co prowadzi do zwiększenia odporności i trwałości miecza.
Kucie
Każda głownia z serii Bushi jest ręcznie kuta i składana 8-12 razy, w zależności od tego, jak reaguje na każde złożenie.
Celem jest stworzenie w przybliżeniu jednorodnych głowni z atrakcyjnym wzorem skuwania Hada. Wszystkie głownie
następnie poddawane są tradycyjnemu hartowaniu selektywnemu przy użyciu gliny. Uzyskany w ten sposób biały Hamon
dodaje ostrzu wyrazu.
Polerowanie
W linii Bushi zastosowany jest wysokiej klasy hybrydowe polerowanie. Przy użyciu nowoczesnych technologii i maszyn,
ostrza jest dopracowywane i wstępnie polerowane. Końcowy etap polerowania jest wykonywane ręcznie w celu
zapewnienia jednorodnego, eleganckiego wykończenia. Ten proces pozwala na szybsze polerowanie, a także sprawia że
głownie są bardziej odporne na zarysowania i zużycie jednocześnie podkreślając Hada i Hamon. Proces ten czyni serię
Bushi idealną dla osób praktykujących sztuki walki mieczem japońskim jak i kolekcjonerów.
Podsumowanie
Katany z serii Bushi są idealne dla tych, którzy doceniają i podziwiają tradycyjną japońską estetykę. Nasza linia Bushi
jednoczy skrupulatność ręcznego rzemiosła z nowoczesnymi technikami w celu utworzenia ostrza z tradycyjnym wzorem
Hada i linią hartowania Hamon. Jest to odwzorowanie autentycznego procesu, który sprawił że ta broń cieszy się
popularnością miłośników mieczy na wszystkich poziomach zaawansowania. Nasza seria Bushi oferuje dużą wartość
pozostając wierna najlepszym Japońskim mieczom pod względem kształtu i estetyki.

  Parametry produktu:
• Dł. klingi: 72.39 cm
• Dł. rękojeści: 31.75 cm,

WyprzedaneWWW.GOODS.P
L

http://www.goods.pl/list/1/2/Miecze_i_szable.html
http://www.goods.pl/list/1/114/Katany_Dynasty_Forge.html
http://www.goods.pl/product/description/2087/Dynasty_Forge_28.5_Bushi_FF_Tri-Steel_Shobu_Katana_in_Cherry_Blossom_Theme(DF006).html
http://www.goods.pl

