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Włócznia Cold Steel Micro Samburu Spear

Kategoria:  »  Włócznie
Nr katalogowy: 95SCMB
Producent: Cold Steel
Dostępność: 209,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Plemię Samburu, które zamieszkuje surowe tereny północnej granicy Kenii, to wysocy, szczupli ludzie, którzy prowadzą
pół-koczowniczy tryb życia jako pasterze, hodują owce, kozy, osły, wielbłądy i bydło.
Wojownicy z tego plemienia znani są jako "Lmurran" i są szczególnie imponujący, a to z powodu nigdy nieobcinanych,
splecionych włosów i skomplikowanych wzorów na twarzach i torsach, wykonanych kosmetyczną miksturą ze zwierzęcego
tłuszczu i czerwonej ochry.
Ponieważ ich stada są ciągle nękane przez drapieżniki i są celem najazdów samowolnych "Shiftas" (bandytów) z Somalii,
ludzie z plemienia Samburu rzadko kiedy opuszczają swoje "Kraals" (chaty) bez pełnego uzbrojenia.
W zasadzie żaden z poważanych wojowników nie pomyślałby o tym, że mógłby zostać schwytany bez swojej włóczni. Długa
na ponad 2 m włócznia do rzucania jest najbardziej zaawansowaną na świecie bronią tego typu. Za pomocą tej
nadzwyczajnej włóczni wojownicy często trafiają w tak odległe cele jak grasujące lamparty, lwy, a nawet noszący broń
palną bandyci.
Każda z naszych włóczni Samburu składa się z trzech elementów: pierwszy to grot z grubym stalowym prętem do
mocowania na środkowej - drewnianej części; drugi to kolec na zakończeniu drzewca używany jako alternatywny grot przy
ćwiczeniu rzucania, jednocześnie pozwalając na oszczędzanie głównego grotu na poważniejsze zadania; trzeci to uchwyt
wykonany z twardego drewna, łączący grot z kolcem, zwężający się na obu końcach.
Dla wygody podczas transportu, włócznia dostarczana jest zdemontowana. Wystarczy, że przymocujesz grot i kolec do
uchwytu i użyjesz załączonych śrub. W zestawie pochwa Secure-Ex.
Włócznie te mogą być używane do długodystansowych rzutów, lecą prosto, trajektoria lostu jest płaska, uderzają mocno i
głęboko się wbijają, mogą zostać użyte do pokonania każdego zwierzęcia w północnej Afryce.
UWAGA: Nasze włócznie Samburu są tak mocne jak to tylko możliwe. Jednak jeśli wygniesz drzewiec lub kolec, może on
być łatwo naprostowany w imadle lub za pomocą młotka. Uchwyt z twardego drewna może się w końcu złamać, więc bądź
przygotowany na konieczność jego wymiany.

  Parametry produktu:
• Waga: 0,54 kg
• Dł. ostrza: 10,1 cm
• Dł. całkowita: 1,52 m
• Stal: 1055
• Pochwa: Secure-Ex

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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