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Nóż Cold Steel 4-MAX

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 62RM
Producent: Cold Steel
Dostępność: 1590,00 PLN
Wyprzedane

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

Andrew Demko to jeden z najbardziej szanowanych wytwórców noży w branży. Niezrównana wytrzymałość i śmiała
estetyka nadała jego pracy popularności, a jego wytwory stały się bardzo wartościowe w ostatnich latach. Andrew ma na
swoim koncie powszechnie uznaną historię współpracy z Cold Steel, pracując nie tylko jako projektant w naszej grupie do
spraw badań i rozwoju, ale także jako członek grupy PROOF, wykonując słynne cięcia w naszych promocyjnych filmach
testowych!
Jako dożywotni mistrz sztuk walk ( 5 stopień, czarny pas w Aikido) Andrew dzieli wspólne zainteresowania z naszym
prezesem Lynn C Thompsonem, a z ich współpracy powstało wiele z naszych najpopularniejszych noży. To wielka
przyjemność przedstawić pierwszą z naszych sygnowanych edycji Custom Classics: Andrew Demko 4-Max!
Łącząc wszystkie najlepsze elementy geniuszu Andrewa, 4-Max był tworzony z jednym przyświecającym mu celem -
uzyskać maksimum wytrzymałości i najwyższą wydajność w zasięgu możliwości 4 calowego ostrza. Ta przebudowana
bestia to bez wątpienia najmocniejszy nóż jaki kiedykolwiek wyprodukowaliśmy i możemy się o to założyć w tej chwili, to
najmocniejszy 4 calowy nóż na świecie!
Uzupełniając lukę pomiędzy nożami produkcyjnymi a drogimi ofertami noży custom, 4-MAX jest w 100% wyprodukowany
w USA z najlepszych dostępnych materiałów.
Ekstra gruba, ekstra szeroka głownia 4-MAX jest wykonana ze stali CPM20cv - oferuje niemal idealny balans między
wytrzymałością a wydajnością. Naostrzona jak żyletka krawędź z dekatyzowanym wykończeniem cechuje się równie
dobrym wyglądem, co efektywnością! Matowo wykończone linersy i back spacers pięknie kontrastują z rękojeścią G10
Desert Tan 3-D CNC, pozwalając na jeszcze wyższy stopień wytrzymałości tego i tak już solidnego noża.
Pomimo dużej atrakcyjności, 4-MAX nie jest tylko nożem do wystawienia w gablocie - został stworzony do pracy, i to
ciężkiej!
Bezwstydnie wielki, śmiały i bestialski - 4-MAX to prawdziwa waga ciężka. Z pewnością przetrwa długi czas intensywnego
użytkowania - i nie tylko!

  Parametry produktu:
• Waga: 261 g
• Grubość głowni: 4,5 mm
• Dł. głowni: 10,2 cm
• Dł. rękojeści: 15,2 cm
• Dł. całkowita: 25,4 cm
• Stal: CPM-20CV
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