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Karambit United Cutlery M48 Magnum Karambit With Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3102
Producent: United Cutlery
Cena: 134.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w
tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które
obejmują szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych
przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy.
Lista produktów jest długa i obejmuje m.in.:
• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej
jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy
Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego
wyboru funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych,
tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych
designerskich noży i mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila
Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były
najwyższymi standardami w branży o najwyższej wartości,
jakości i wydajności w rozsądnych cenach!

Zobacz produkt w sklepie
Nowoczesna aktualizacja tradycyjnego projektu Karambitu w rozmiarze magnum. Nowy M48 Magnum Karambit od
United Cutlery jest wykonany z jednego kawałka metalu o konstrukcji full-tang z hartowanej stali nierdzewnej 2Cr13 z
nieodblaskową, twardą czarną powłoką. Ostrze wyraźnie zakrzywione na wzór tradycyjnego karambitu, jednak ta
zaktualizowana interpretacja wyposażona została w większe wycięcia na palce zapewniające pewny chwyt, który utrudnia
rozbrojenie przez napastników.

Ta innowacyjna, nowa konstrukcja uchwytu zawiera również dziurkowanie, hammer point oraz otwarty finger ring,
tworząc wielofunkcyjne, dynamiczne narzędzie którego nie znajdziesz nigdzie indziej!
• hartowana stal nierdzewna 2Cr13
• jednoczęściowa konstrukcja full-tang
• uchwyt open-hole z wycięciami
• obronny / hammer points
• 3 1/2 calowe (8.89 cm) ostrze; długość całkowita 9 cali (22.86 cm)
• elastyczny pokrowiec TPR

Parametry produktu:
        ▪ Dł. głowni: 9,8 cm
        ▪ Dł. całkowita: 23,5 cm
        ▪ Stal: 2Cr13
        ▪ Grubość głowni: 6 mm
        ▪ Waga: 240 g
        ▪ Pochwa: TPR
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