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Nóż Cold Steel AK-47 Black XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 58TLCAK
Producent: Cold Steel
Dostępność: 525,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

W 1947 roku Michaił Kałasznikow, legendarny rosyjski projektant broni, stworzył karabin automatyczny AK-47.
Ostatecznie przyjęty przez Armię Czerwoną w 1949 roku, stał się sławny jako "People's Rifle". Taka sława była w pełni
zasłużona, gdyż ten karabin był naprawdę niezawodną bronią. Wytrzymały, prosty w obsłudze i utrzymaniu, ekonimiczny i
efektowny przy umiarkowanych odległościach. Owa broń i wszystko, co sobą reprezentuje była inspiracją w tworzeniu
naszych wytrzymałych noży - pod nazwą AK-47. Zaprojektowane przez Andrzeja Demko, AK-47 posiadają wszystkie
atrybuty swojego imiennika, a może nawet i więcej.
Są stworzone do wymagających zadań oraz dostępne w dwóch rozmiarach. Obie wersje posiadają wiele wspólnych cech.
Obie są wyposażone w rękojeści typu G-10, które oferują niesamowitą przyczepność - nadzwyczajnie wytrzymałe, sztywne
i nieporównywalnie mocne. Dodatkowo każdy z rozmiarów noży posiada unikalną głowicę, zbudowaną z aluminium typu
6061. Głowica zawiera otwór na pendent i może służyć jako kubotan w samoobronie.
Dodatkowo, ostrza typu "hollow ground" są ręcznie ostrzone dopóki nie staną się tak ostre jak skalpele chirurgiczne.
Wykonane ze stali Carpenter CTS XHP, następnie poddawane próżniowej obróbce cieplnej, by potem zostać schłodzone do
temperatur bliskich zeru absolutnemu w celu uzyskania największej wytrzymałości. Ostrza są okryte warstwą czarnego
teflonu, czego skutkiem jest zwiększenie odporności na korozję, zwiększenie mocy cięcia oraz poprawa retencji krawędzi
przez zmniejszenie tarcia.
By oddać cześć tak wyjątkowym ostrzom, połączyliśmy je z naszymi najnowocześniejszymi blokadami Tri-Ad. W naszych
badaniach, blokady Tri-Ad udowodniły swoją wyższość nad wszystkimi innymi blokadami dostępnymi na rynku pod
względem ogólnej wytrzymałości i odporności na uderzenia.
Ostatecznie, by zapewnić łatwy dostęp i szybkie działanie, AK-47 jest wyposażony w metalowy klips do mocowania na
pasku lub w kieszeni i nowo opatentowaną metodą otwierania. NOwa metoda ma podwójną funkcję - pozwala na szybkie
otworzenie noża podczas wyciągania go poprzez zahaczenie płytki o krawędź kieszeni lub może być używana jako zwykła
dźwignia umożliwiająca łatwe otwieranie noża kciukiem.

  Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 8,9 cm
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Dł. całkowita: 22,8 cm
• Stal: Carpenter CTS XHP
• Waga: 150 g
• Dł. rękojeści: 14 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=Fn40AmGX3gI&feature=related

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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