Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL
Pałka teleskopowa hartowana ESP 16``
Kategoria: » Samoobrona

Nr katalogowy: EXB-16H-BLK-BH-54
Producent: ESP
Cena: 128,00 PLN
Dostępność: Dostępny
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Zobacz produkt w sklepie

Data aktualizacji: 2019-03-20 16:06:01

Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL
Hartowana 16" pałka teleskopowa typu Friction Loc firmy ESP. W zestawie z profesjonalnym wypinanym obrotowym
uchwytem (360° Roto) BH-54 wyposażonym w mocowanie UBC-5 (Quick Change System). Kompaktowy baton dedykowany
oficerom śledczym, pracownikom administracji państwowej, tajnym agentom pracującym po cywilnemu. Dla osób
ceniących niską wagę oraz zredukowane wymiary umożliwiające skryte przenoszenie. Wykonany ze stali hartowanej.
Kabura - opatentowana konstrukcja umożliwia obrót uchwytu o pełne 360° oraz blokowanie w jednej z 16 pozycji. Pałka
może być przenoszona złożona lub rozłożona w pozycji pionowej, poziomej jak i innej dowolnej. Etui wykonano z ciężkiego
(heavy-duty), utwardzanego polipropylenu w kolorze czarnym.
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UBC-05 - (Quick Change System) uniwersalne mocowanie na pas wsuwane - pozwala na szybką wymianę uchwytu na
pałkę na inny uchwyt z mechanizmem rotującym. Mocowanie pozostaje na pasie - musisz jedynie wybrać inną kaburę i ją
zamocować. Dzięki wysoce elastycznemu systemowi, użytkownik ma możliwość zamiany wyposażenia na takie, jakie jest
mu w danej chwili niezbędne. Kabura na pałkę teleskopową, może być wymieniona na ładownicę na magazynek lub
pokrowiec na latarkę. Mocowanie UBC-05 pasuje do większości pasów o szerokości 32-50 mm, a po wyjęciu regulacji z
uchwytu nawet do 60 mm (pas policyjny / duty belt). W celu uniknięcia przesuwania się sprzętu na pasie np. podczas
biegu, mocowanie wyposażono w dwie śruby regulacyjne, którymi blokujemy mocowanie w wymaganym miejscu na pasie.
Stal - odporny na rozciąganie Cro-Mo 4130 - niskowęglowy stop zawierający chrom oraz molibden (wytrzymuje duże
obciążenia rozciągania, zginania oraz zrywania). Przy produkcji elementów użyto bezszwowych rur ciągnionych na zimno
klasy CSN 12060 (Czech standard) = CK55 - DIN 17200, C55E - EN 10083-1 + A1 ze stali Cro-Mo 4130.
Twardość - stalowe elementy zahartowano do 40-50 HRC, gwarantuje to dużą odporność pałki na odkształcenia podczas
intensywnego użytkowania.
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Powłoka - pałkę pokryto charakteryzującą się dużą odpornością na ścieranie warstwą niklowo-cynkową (Ni-ZN) w kolorze
czarnym.
Rękojeść - typu-H moletowana okładzina z elastomeru w kolorze black. Miękka rękojeść z antyalergicznej oraz
antypoślizgowej syntetycznej gumy dobrze leży w dłoni - nie wyślizguje się również z mokrych dłoni. Mocny, pewny chwyt
pozwala na wykonywanie precyzyjnych ruchów podczas użytkowania.
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Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 40,5 cm
• Zamknięty: 17 cm
• Waga: 340 g
• Model: czarny
• Rękojeść: Guma Typ-H
• Średnica: 27 mm
• Kabura: BH-54 czarna
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Ważne! W przypadku nowych pałek teleskopowych mogą pojawić się utrudnienia związane z pierwszym zamknięciem. Aby
baton działał sprawnie / prawidłowo dotarł się zalecamy kilkukrotnie rozłożyć go bez użycia nadmiernej siły.
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