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Nóż Cold Steel Mini Lawman XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 58ALCM
Producent: Cold Steel
Dostępność: 439,00 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

Cold steel z dumą prezentuje serię noży nazwaną na cześć oraz zaprojektowaną specjalnie dla naszych braci i sióstr w
służbie ochrony porządku publicznego.
Te wytrzymałe noże zostały zaprojektowane do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach, nadal pozostając
wygodnymi w użytku i łatwymi do przenoszenia.
Ich “przyjazne dla cywili” i celowo nie wzbudzające strachu ostrze typu drop-point pozostaje wystarczająco ostre do
praktycznie każdego zastosowania. Noże Lawman są wykonane z amerykańskiej stali wysokiej jakości CTS XHP , z
wydrążaną rękojeścią i cienką, ręcznie ostrzoną krawędzią oraz pokryciem DLC dla maksymalnej wytrzymałości.
Rękojeści American Lawman są zaprojektowane tak, by były uniwerslane i przyjazne użytkownikowi tak, jak to tylko
możliwe. Teksturowane G10, specjalistycznie rzeźbione dla maksymalnej przyczepności nawet w najzimniejszych,
najwilgotniejszych warunkach. Noże są oburęczne, łatwe do użytku i wygodne w chwycie, niezależnie od tego, czy jesteś
lewo czy praworęczny.
Awaria blokady w nożu składanym jest niesamowicie niebezpieczna - może skutkować ciężkim poranieniem, a nawet
utratą palców, a jeśli zawiedzie w nożu używanym przez policjanta, może się przerodzić w prawdziwą katastrofę i nawet
pozbawić kogoś życia! Właśnie dlatego wyposażyliśmy każdy American Lawman w mechanizm blokujący Tri-ad,
zaprojektowany aby wytrzymać nawet najsilniejszy wstrząs, co potwierdzają najbardziej bezlitosne testy w całej branży.

  Parametry produktu:
• Waga: 79 g
• Grubość głowni: 3 mm
• Dł. głowni: 6,7 cm
• Dł. całkowita: 16,4 cm
• Dł. rękojeści: 10 cm
• Rękojeść: G-10
• Stal: Carpenters CTS XHP
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