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Nóż Cold Steel XL Voyager Vaquero BD1

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 29TXCVS
Producent: Cold Steel
Cena: 390,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

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

Nasze składane noże Voyager są o wiele silniejsze niż 99,9% ich konkurentów. I to jest fakt, nie próżne przechwałki.
Każdy z noży cechuje się precyzyjnym wykonaniem każdej części, z naszym niezrównanym mechanizmem blokującym
Tri-Ad który jest prawdopodobnie najsilniejszą, niezawodną blokadą na świecie.
Gruba, bardzo szeroka głownia wykonana jest ze stali CTS® BD1 i kończy się cienkim ostrzem o maksymalnej możliwości
cięcia . Ta cienka krawędź pozwala na osiągnięcie zdumiewającej ostrości. Dzięki wysokiej zawartości węgla w stali i jej
perfekcyjnej obróbce cieplnej, nóż utrzymuje swoją ostrość zaskakująco długo.
Jeśli podobają Ci się noże ząbkowane, na pewno docenisz tę wersję naszego noża. Posiada on kilka bardzo małych, ostrych
ząbków oddzielonych szerokimi, płytkimi łukami, dzięki czemu nóż będzie sprawnie przechodził przez różnego rodzaju
materiały włókniste bez zadzierania się.
Voyager oferuje również wszystkie inne najnowsze udoskonalenia w konstrukcji lock-back, tj. błyskawiczne otwieranie
jedną ręką czy obustronne mocowania klipsów do paska lub kieszeni.
Rękojeść z Grivory zawiera poddawane obróbce cieplnej aluminiowe 6061 linersy nadające jej najwyższą wytrzymałość i
sztywność. Została zaprojektowana z myślą o szerokiej gamie opcji, w tym wzmocnieniu uchwytu z przodu.
Griv-Ex jest niezrównanym materiałem stosowanym do wyrobu rękojeści, który jest znacznie mocniejszy niż Zy-Ex.
Posiadający głęboką teksturę, oferuje wspaniałą odporną na ślizganie powierzchnię. Jego dodatkową zaletą jest odporność
na wilgoć, rysowanie, odkształcanie i kurczenie się. Pozostaje niezwykle odporny na ścieranie i odbarwienia.
Jako narzędzie ten lekki, super ostry nóż może być używany w niemal każdym środowisku, podczas polowania i wędrówek.
Może również łatwo pełnić funkcje specjalne. Może być wykorzystywany na łodzi lub jako narzędzie używane przez policję
lub wojsko.

  Parametry produktu:
• Waga: 204 g
• Grubość głowni: 4 mm
• Dł. głowni: 14 cm
• Dł. rękojeści: 17,1 cm
• Dł. całkowita: 31,1 cm
• Stal: Carpenters CTS BD1
• Ostrze: ząbkowane
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