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Dynasty Forge 29`` Bushi 1095 Katana in Cherry Blossom Theme

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany Dynasty Forge
Nr katalogowy: DF020
Producent: Dynasty Forge
Dostępność: 1690,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Dynasty Forge Bushi Cherry Blossom Katana posiada czarną żelazną tsubę z motywem japońskiego kwiatu wiśni. Rękojeść
pokryta oryginalną białą skórą same i opleciona zielonym ito z jedwabiu. Saya czarna lakierowana, błyszcząca. Głownia
ręcznie kuta i polerowana, wykonana ze stali 1095 hartowana selektywnie, posiada autentyczny falisty hamon. W
komplecie czarny bawełniany pokrowiec na miecz.

Seria katan Bushi firmy Dynasty Forge jest wykonywana przy użyciu tradycyjnych technik. Głownia jest tradycyjnie
hartowana w glince, ostrzona i polerowana na tradycyjnych japońskich kamieniach wodnych uwydatniających hamon oraz
wzór skuwania - hada - w wersjach warstwowych.

Stal
Seria Bushi 1095 jest ręcznie kuta ze stali wysokoweglowej 1095. Stal ta została wybrana ze wzgledu na jej czystość i
wytrzymałość oraz właściwości zbliżone do stali Tamahagane aczkolwiek w odróżnieniu od stali Tamahagane jest
jednorodna i nie posiada zanieczyszczeń w swojej strukturze co sprawia że jest jedną z najbardziej wytrzymałych stali
stosowanych na głownie katan.

Kucie i polerowanie
Każda głownia z serii Bushi 1095 jest ręcznie kuta z jednego kawałka stali 1095 aż do uzyskania odpowiedniego kształtu i
parametrów. Wszystkie głownie następnie poddawane są tradycyjnemu hartowaniu selektywnemu przy użyciu gliny.
Uzyskany w ten sposób biały Hamon dodaje ostrzu wyrazu. Następnie głownie poddawane są wstępnemu maszynowemu
polerowaniu na kamieniach o dużym ziarnie, po czym są ręcznie polerowane przez specjalistów do uzyskania końcowego
efektu. Taki zabieg pozwala na szybsze wypolerowanie ostrza a przez to na obniżenie końcowej ceny katany.

Podsumowanie
Katany z serii Bushi są perfekcyjnie wykonane łącząc tradycję z nowoczesnymi materiałami i rozsądną ceną. Oferują tą
samą wytrzymałość i geometrię co linia Daymyo 1095 oraz mniejszy stopień wypolerowania który w niczym nie
przeszkadza w mieczu stworzonym typowo do treningu cięcia.

  Parametry produktu:
• Dł. klingi: 73,7 cm
• Dł. rękojeści: 27,9 cm
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