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Maczeta Cold Steel Royal Kukri Machete

Kategoria:

Nr katalogowy: 97KMIGS
Producent: Cold Steel
Cena: 179.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Prezes Cold Steel Lynn C Thompson od ponad dwóch dekad odkrywa potencjał Kukri. Trudno znaleźć bardziej
wszechstronny nóż. Dzielny kompan w trudnych sytuacjach oraz niezbędne narzędzie do przetrwania, dobre Kukri jest
apokalipso odporne!
Kiedy zdecydowaliśmy się zaprojektować nowe Kukri, Lynn poszukał inspiracji w wielu godzinach walk w obiektach
treningowych firmy Cold Steel. Podczas gdy inne firmy zatrudniają pomoc i czerpią z doświadczenia innych, Lynn i jego
team inwestują własną krew, pot i łzy podczas niekończących się treningów z różnymi prototypami, szukając sposobów na
ulepszenie i tak już prawie idealnych projektów.
Lynn zdał sobie sprawę z tego, że wiele zalet definiujących świetność noża bojowego, stanowi również o świetności
narzędzia survivalowego. Ostre ostrze, solidny sztych, jelec i wszechstronna rękojeść to kluczowe sprawy. Wracając do
zupełnych podstaw Kukri, Lynn rozpoczął nowy projekt noża od zera. Nowe ostrze zostało zaprezentowane z zupełnie
nowej strony, utrzymało moc tnącą, która to uczyniła z Kukri legendę, jednocześnie zwiększyło siłę pchnięć i przebijania.
Rękojeść z integralną gardą chroni palce, jednocześnie zmieniając wyważenie i wagę noża. Nowe Royal Kukri zostało
poddane intensywnym testom w terenie gdzie dowiodło, że jest niesamowicie wszechstronnym nożem survivalowym.
Zdolny do wykonania najcięższych zadań survivalowych, od rąbania drewna po skórowanie zdobyczy, jest również idealny
narzędziem do samoobrony.
Głownia wykonana ze stali węglowej 1055, posiada matowe, czarne pokrycie antykorozyjne. W zestawie solidna pochwa
Cor-Ex.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 48,9 cm
• Dł. ostrza: 35,6 cm
• Dł. rękojeści: 13,3 cm
• Grubość ostrza: 2,8 mm
• Waga: 0,5 kg
• Stal: 1055

Film: https://www.youtube.com/watch?v=mDsSSuFSkTY

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. WWW.G
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