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Nóż Cold Steel Spartan (Folding Kopis) BD1

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 21SC
Producent: Cold Steel
Cena: 389,00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Słowo Spartan przywodzi na myśl historię bitwy pod Termopilami, historię niesamowitej odwagi przeciwko
niszczycielskim siłom wroga. Spartanie byli mocnym plemieniem, trenowanym w sztuce wojennej od dzieciństwa oraz
odporni i psychicznie i fizycznie. Bliskie spotkanie z nimi nie było pożądane, ponieważ ich słynne miecze Kopis odcinały
ręce i nogi niczym kosa przy żniwach. Zaprojektowany przez Andrew Demko, Cold Steel Spartan™ to składany Kopis
odpowiednio pomniejszony aby bardziej odpowiadać potrzebom łagodniejszego i bardziej wyrafinowanego świata. 4"
ostrze przypomina klasyczny Kopis swoim charakterystycznym zakrzywionym ostrzem, dużym wybrzuszeniem oraz ostrym
solidnym czubkiem. Ostrze szlifowane w stylu hollow ground (szlif wklęsły) zrobione ze stali Carpenter CTS BD1 Alloy i
jest nieco podobne do Kukri. Tak jak Kukri, Spartan™ zawsze atakuje cięty materiał pod kątem, co powoduje jeszcze
mocniejszą siłę cięcia. Jednakże, jego czubek jest węższy i ostrzejszy iż w większości Kukri, dzięki czemu pchnięcia są
niemal tak samo skuteczne jak cięcia. Spartan™ przypomina oryginalny Kopis również rękojeścią. Jest tak zaprojektowana
aby przeciwdziałać sile odśrodkowej oraz ześlizgiwania się dłoni na skutek pędu podczas pchnięć oraz pędu wstecznego
podczas uderzania głowicą. Robiona metodą wtryskową z wytrzymałego materiału Griv-Ex ze stalowymi wzmocnieniami.
Odpowiedni kształt, nieregularne wyżłobienia oraz teksturowana powierchnia gwarantują pewny uchwyt.

The Spartan™ posiada podwójne zapięcia dla pewności noszenia oraz szybkiego otwierania przy wyciąganiu. Specjalna
płytka thumb plate umieszczona na głowni umożliwia szybkie otwarcie jedną ręką lub momentalne otwarcie noża podczas
wyciągania go z kieszeni. Ponadto, The Spartan™ używa mechanizmu Tri-Ad™, który udowodnił podczas testów swoją
wytrzymałość i gwarantuje nie spotykany nigdzie indziej margines bezpieczeństwa.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 26,5 cm
• Waga: 255 g
• Grubość ostrza: 4 mm
• Dł. ostrza: 11,4 cm
• Stal: Carpenter CTS BD1

Film: http://www.youtube.com/watch?v=50k5rrOtwEw&feature=player_embedded

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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