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Maczeta Cold Steel All Terrain Chopper

Kategoria:

Nr katalogowy: 97TMSTS
Producent: Cold Steel
Cena: 205.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Maczeta All Terrain Chopper firmy Cold Steel. Prawdziwa gwiazda naszych ostatnich testów, nasza nowa maczeta All
Terain Chopper pokona wiele innych maczet i zawstydzi nawet niejeden miecz! Czysta moc tnąca zamknięta w wielkim,
szerokim, w pełni naostrzonym ostrzu o ściętym sztychu – trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć! Dobrze umiejscowiony
zamach z pomocą tej potężnej maczety położy kres prawie każdej przeszkodzie, jaka może cię spotkać w dziczy. Można ją
nosić przewieszoną przez ramię lub na plecach w pochwie z właściwością rozmieszczenia ciężaru z zaskakującą wygodą,
nawet przez długie okresy czasu.
Kilku członków naszego teamu poddało pochwy testowi i nosiły All Terrain Chopper przez cały dzień w czasie prac w
magazynie, trenowania na siłowni i wykonywania codziennych czynności. Pomijając rozmiar i wagę tej maczety, wszyscy
zgodnie stwierdzili, że All Terrain Chopper jest bardzo wygodny w noszeniu i że szybko zapomnieli, że w ogóle ją noszą!
Maczeta została poddana wielu testom przez Lynn C. Thompsona w Australii i okazała się być wiernym kompanem
polowań i przetrwania w dziczy. To więcej niż maczeta, najlepszy towarzysz zaraz po toporze, posiada zadziwiającą moc
cięcia zamkniętą w łatwym do noszenia opakowaniu. Wykonana ze stali węglowej 1055.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 77,5 cm
• Dł. ostrza: 54,6 cm
• Dł. rękojeści: 22,9 cm
• Grubość ostrza: 2,8 mm
• Waga: 1 kg
• Stal: 1055

Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WG0nQumA1a0

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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