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Nóż Down Under Knife The Bush Dagger

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Down Under Knives
Nr katalogowy: DUKBD
Producent: Down Under Knives
Cena: 479,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Już dostępny: Bush Dagger ™ - najlepszy kompan. Chcieliśmy stworzyć zupełnie inny push dagger i jeśli chodzi o nas, to
jest on tak dobry jak tylko może być. Unikalna konstrukcja głowni zapewnia maksymalną penetrację i siłę cięcia,
natomiast solidny hebanowy uchwyt i duża przestrzeń na palce między ostrzem a rękojeścią umożliwia swobodne
użytkowanie nawet w rękawicach. Chcieliśmy też pozbyć się rysujących i zacinających się pochew powszechnie
spotykanych w tego typu nożach, więc daliśmy mu solidną ciężką pochwę ze skóry mocowaną na pasek. Sięgając po nóż
jednocześnie łatwo jest odpiąć go z pochwy i wyciągnąć płynnym ruchem bez problemów za każdym razem. Pomyśleliśmy,
że gdy przyjdzie chwila aby nagle użyć noża nie będziesz musiał walczyć z wydobyciem go tracąc cenne sekundy.
Głownia wykonana ze stali 440c, hartowanej do 58-59HRC

Nie zrozumcie nas źle. Wierzymy ze stal, nylon i paracord może być absolutnie idealny do wielu zastosowań. Ale kiedy
sięgnąć po push dagger, wierzymy że będziesz o wiele szczęśliwszy z czymś bardziej solidnym i tradycyjnym. Dlatego
stworzyliśmy go tak samo silnego jak modele Kookaburra i Outback - nawet pochwa wykonana jest z tej samej szytej
grubej skóry. Hebanowa rękojeść została zaprojektowana tak aby całkowicie przylegała do większości dłoni i zapewniała
pewny, komfortowy uchwyt, który sprawia że jedynym sposobem na rozdzielenie cię z nożem jest prośba innej osoby. Jest
to tradycyjny wzór, ponieważ tradycja wywodzi się z rzeczy które działają od lat.

Nasz Bush Dagger jest po prostu największym, najmocniejszym i najszybszym nożem typu push dagger, jaki kiedykolwiek
widzieliśmy, a widzieliśmy ich sporo.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 17,2 cm
• Dł. ostrza: 10,8 cm
• Grubość ostrza: 5 mm
• Stal: 440c
• Twardość: 58-59 HRC
• Pochwa: skóra
• Rękojeść: heban
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