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Pałka teleskopowa hartowana ESP 21`` ergonomiczna chrom

Kategoria:
Nr katalogowy: EXB-21HE-CHR-BH-34
Producent: ESP
Cena: 135.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

ESP

Zobacz produkt w sklepie

Profesjonalna, hartowana składana pałka teleskopowa o długości 21 cali typu Friction Loc czeskiej firmy ESP - rękojeść
Ergonomic, etui 360° BH-34. Najpopularniejszy model batona o optymalnym zasięgu, będący na wyposażeniu m.in.
polskich służb mundurowych. Wykonany w całości ze stali hartowanej.

Kabura - w kolorze czarnym, wykonana z wytrzymałego polimeru - umożliwia przenoszenie pałki złożonej jak i rozłożonej.
Profesjonalna obrotowa 360° Roto model BH-34 z mocowaniem UBC-03.

UBC-03 - mocowanie na pas wsuwane, wymaga odpięcia pasa w celu przypięcia wyposażenia. Pasuje do większości pasów
o szerokości 32-50 mm, a po wyjęciu regulacji do pasów policyjnych 60 mm. W celu uniknięcia przesuwania się
oporządzenia na pasie np. podczas biegu, uchwyt wyposażono w dwie śruby regulacyjne, którymi lokujemy mocowanie w
wymaganym na pasie miejscu. UBC-03 umożliwia obracanie o pełne 360 stopni przypiętego wyposażenia - bezstopniowe
ustawienia kąta przenoszonego wyposażenia (zablokowanie w jednej z 16 zdefiniowanych pozycji).

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.

Powłoka - pałkę pokryto charakteryzującą się dużą odpornością na ścieranie warstwą chromu w kolorze srebrnym (silver
surface).

Rękojeść - profilowany ergonomiczny uchwyt typ-HE (Ergonomic) wykonano z antyalergicznej elastycznej syntetycznej
gumy. Okładzina rękojeści dobrze leży w dłoni - nie wyślizguje się z mokrych dłoni. Mocny, pewny chwyt pozwala na
wykonywanie precyzyjnych ruchów podczas użytkowania.

Ważne! - w przypadku nowej pałki teleskopowej mogą pojawić się utrudnienia związane z pierwszym zamknięciem. Aby
baton działał sprawnie / prawidłowo dotarł się zalecamy kilkukrotnie rozłożyć go bez użycia nadmiernej siły.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 53 cm
• Zamknięty: 21 cm
• Waga: 427 g
• Model: chrom
• Rękojeść: Guma Typ-HE
• Średnica: 27 mm
• Kabura: BH-34 Roto Black
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