Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL
Nóż Cold Steel XL Voyager Clip Point Plain Edge AUS10A
Kategoria: » Noże » Noże Cold Steel

Nr katalogowy: 29AXC
Producent: Cold Steel
Cena: 375,00 PLN
Dostępność: Dostępny
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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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Zobacz produkt w sklepie
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Parametry produktu:
• Waga: 204 g
• Grubość głowni: 4 mm
• Dł. głowni: 14 cm
• Dł. rękojeści: 17,1 cm
• Dł. całkowita: 31,1 cm
• Stal: AUS10A
• Ostrze: gładkie
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Seria Cold Steel Voyager została zaprojektowana jako nóż dla każdego. Lekkie, wygodne i super ostre, są wytrzymałe,
niezawodne i idealne do polowań i biwakowania, a także do ogólnych prac codziennego użytku. Voyagery doskonale
sprawdzają się w wielu sytuacjach ratunkowych, i okazały się bardzo popularne wśród policji oraz personelu wojskowego,
gdzie doceniają połączenie wydajności cięcia i bezpieczeństwa, które oferują. Każdy nóż w naszej obszernej serii Voyager
jest precyzyjnie dopracowany i spełnia nasze najwyższe standardy. Seria Voyager wyposażona jest w głownie ze stali
nierdzewnej AUS10A oraz nasz mechanizm blokujący Tri-Ad, który jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą blokadą na
rynku! Ergonomiczne uchwyty Voyager wykonane są z Griv-Ex (wzmocnione obrobionymi cieplnie wkładkami z aluminium
6061) zapewniają zarówno wysoki komfort, jak i pewny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu w trudnych
warunkach. Dostępny w dwóch rozmiarach oraz z licznymi konfiguracjami ostrzy i krawędzi, Voyager jest dostępny dla
każdego.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=O1v7xkL6hKI
Film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6ZBhLPclxNI
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