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Nóż Cold Steel Espada (Extra Large) XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 62NCX
Producent: Cold Steel
Dostępność: 1899,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

WWW.GOODS.P
L

https://www.goods.pl/list/1/12/Noze.html
https://www.goods.pl/list/1/43/Noze_Cold_Steel.html
https://www.goods.pl/product/description/1824/Noz_Cold_Steel_Espada_Extra_Large_XHP(62NCX).html
https://www.goods.pl


Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2019-03-21 04:36:01

Pod koniec XVI wieku, grupa ludzi z zubożonego regionu Estremadura z południowozachodniej Hiszpanii wyruszyła do
Nowego Świata w poszukiwaniu sławy i bogactwa. Nie było ich wielu ale będąc uzbrojeni tylko w peleryny i miecze które
zwali Espada, z łatwością pokonali wszelkie przeciwności aby stać się Konkwistadorami o niekończącej się sławie i chwale.

Dziś nie jest już możliwe odkrywanie nowych światów i podbijanie całych narodów z pomocą mieczy ale bogactwo i sława
ciągle są możliwe do osiągnięcia dla "dobrze uzbrojonych". I Ty możesz ukroić swoją część składanym mieczem
przyszłości który nazywamy Espada.

Dostępna w trzech rozmiarach aby zaspokoić zuchwałych, zuchwalszych i najzuchwalszych, Espada została
zaprojektowana przez twórcę noży Andrew Demko oraz prezesa Cold Steel Lynna C. Thompsona. Ich celem było
połączenie rzemiosła Starego Świata z najnowszymi odkryciami Nowego Świata w dziedzinie mechaniki i inżynierii
materiałowej aby stworzyć nową serię noży składanych dla współczesnych Konkwistadorów.

Taka jak stare miecze, Espada nie są dla słabych, strachliwych, tchórzliwch i dla tych co pragną jedynie kolejnej
sprężynowej zabawki. Weź jedną i sam zobacz co mamy na myśli! Absolutnie nie poprawne politycznie, są ogromne lecz
zaskakująco wyważone i idealne do cięcia, dźgania i przebijania. Zrobione ze stali Carpenter CTS XHP ze szlifem wklęsłym
(hollow ground) posiadaja cienką, ostrą jak brzytwa krawędz tnącą która przetnie wszystko co stanie na jej drodze.

Aby uczynić Twoją dłoń prawdziwym władcą tych wspaniałych noży, wyposażyliśmy je w najnowocześniejsze rękojeści
pistoletowe. Mocno zakrzywione i wyposażone w wiele wycięć na palce oraz nawet w subhilt (konstrukcja rękojeści z
dodatkowym jelcem odsuniętym w kierunku głowicy) w dwu większych modelach, sprawdzają się wspaniale w każdej
możliwej pozycji i przy każdym uchwycie (forward grip i reverse grip).

Aby zmniejszyć wagę oraz usztywnić i wzmocnić nóż, rama oraz bolstery zostały obrobione techniką CNC z aluminium
7075. Mimo że dość drogi, materiał ten ma porównywalną siłę z tytanem i może przetrwać długie lata brutalnego
używania. Wreszcie, aby rękojeść była tak piękna jak jest efektywna i silna, wypolerowaliśmy "na lustro" bolstery i
nałożyliśmy błyszczące czarne okładziny z G-10 z pomocą najnowocześniejszych technologii.

Nie wierzymy żeby jakikolwiek nóż zasługiwał na miano "kieszonkowego miecza" nie posiadając bardzo mocnej i
niezawodnej blokady i Espada nie jest tu wyjątkiem. Dlatego wyposażyliśmy ją w nasz nowy opatentowany zamek Tri-Ad.
Zaprojektowany przez Andrew Demko, Tri-Ad jest niezwyciężony w opieraniu się każdemu rodzajowi nacisku (podczas
cięcia, krojenia, rąbania jak również dźgania i dłubania) przenosząc te siły najpierw poprzez ten unikalny mechanizm a
potem na całą rękojeść.

Na początku noszenie "kieszonkowego miecza" tak dużego i ciężkiego jak Espada może się wydawać niepraktyczne.
Jednak po wielu eksperymentach odkryliśmy że wcale tak nie jest. Nawet największy model moze być noszony dyksretnie
w przedniej kieszeni większości spodni lub przypięty do paska i przykryty bluzą lub swetrem. I wcale go wtedy nie widać.
A w nagłym wypadku może być szybko wyciągnięty z kieszeni i rozłożony jednym ruchem.

  Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 19,1 cm
• Dł. całkowita: 42,5 cm
• Waga: 453 g
• Stal: Carpenter CTS XHP
• Grubość głowni: 4 mm
• Dł. rękojeści: 23,5 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=DnbK2r2u6A0
Film: http://www.youtube.com/watch?v=64MdLjeDfbA

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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