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Nóż Cold Steel Mini AK-47 XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 58TMCAK
Producent: Cold Steel
Dostępność: 469,00 PLN
Wyprzedane

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

Zaprojektowana przez szanowanego wytwórcę noży custom Andrewa Demko seria Cold Steel AK-47 okazała się być
niezwykle popularna wśród personelu sił zbrojnych czy stróżów prawa.
Ostrza wykonane z amerykańskiej stali CTS XHP poddanej próżniowej obróbce cieplnej i hartowane w temperaturach
ujemnych dla maksymalnej twardości i naostrzone do ostrości skalpela chirurgicznego, a następnie pokryte powłoką DLC
(Diamond Like) dla ochrony przed korozją i abrazją przy jednoczesnym wzmocnieniu i tak już niesamowitej redukcji tarcia.
Dostępny w dwóch rozmiarach, AK47 jest wyposażony w ergonomiczną amerykańską rękojeść G-10 oferującą niezwykle
bezpieczny w użyciu chwyt, sprawdzający się nawet w przypadku grubych rękawic oraz pracy w wilgotnych lub zimnych
warunkach.
Te solidne noże wyposażone są również w unikalne, solidne głowice z aluminium 6061 które wyostrzają cięcia, wzmagają
siłę uderzenia i są “mniej niż śmiertelną” opcją w ostatecznej sytuacji samoobrony.
AK47 ma także nasz najnowocześniejszy, bijący wszelkie rekordy mechanizm blokujący Tri-ad udowadniający raz po raz
swoją wyjątkowość na tle innych mechanizmów blokujących w aspekcie wytrzymałości i redukcji wstrząsów. W końcu,
gwarantując pełną oburęczność, lekkość i szybki dostęp, każdy AK47 posiada opatentowana przez nas płytkę thumb plate
pozwalającą na dobycie noża przy jednoczesnym jego otwarciu o krawędź kieszeni!

  Parametry produktu:
• Waga: 82 g
• Grubość głowni: 3 mm
• Dł. głowni: 7 cm
• Dł. całkowita: 18 cm
• Dł. rękojeści: 11 cm
• Stal: Carpenters CTS XHP
• Rękojeść: G-10
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