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Saperka Taktyczna The M48 Tactical Shovel

Kategoria:

Nr katalogowy: UC2979
Producent: United Cutlery
Cena: 269.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Wspaniała saperka taktyczna, która może służyć również jako broń defensywna! Posiada praktycznie niezniszczalną,
formowaną wtryskowo rękojeść z nylonu z dodatkiem 30% włókna szklanego. Wykonana z hartowanej, nierdzewnej stali
narzędziowej 2Cr13 z solidnym, czarnym, oksydowanym pokryciem. Koniec saperki jest zaostrzony, jedna z krawędzi jest
częściowo ząbkowana i może służyć jako piła, a druga posiada wcięcie odpowiednie do siekania. Idealna do zabrania na
obóz, użytkowania przy pracach na zewnątrz domu, siekania oraz do używania jako broń defensywna w nagłych
wypadkach. W zestawie wzmocniona, nylonowy pokrowiec na łopatę do zaczepienia na pasek.

Parametry produktu:
• Stal: 2Cr13
• Dł. całkowita: 41,5 cm
• Dł. rękojeści: 23,5 cm
• Szerokość: 13,5 cm

Film: https://www.youtube.com/watch?v=_AV13uD85MU&list=UU2oAiWeJvtyywDLdo53WNOg

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!
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