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Cold Steel Chinese Sword Breaker

Kategoria:

Nr katalogowy: 88CSB
Producent: Cold Steel
Cena: 2199.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie
Starożytny Chiński Łamacz Mieczy miał prostokątny (nieraz z tzw. szlifem wklęsłym) przekrój ostrza z ostrymi
krawędziami co umożliwiało zadawanie bardzo mocnych uderzeń. Takie uderzenie mogło wytrącić miecz z rąk
przeciwnika lub co najmniej odrzucić go na taką odległość że powrót do pozycji obronnej na czas będzie praktycznie
niemożliwy. Najczęsciej jednak, miecz zachowałby się tak jak jego nazwa sugeruje i złamał, pogiął lub uszkodził zwykłe
miecze lub inną broń zaledwie jednym uderzeniem! W obu przypadkach, przeciwnik staje się bezbronny i nie ma szansy
obronić się przed imponującym ostrym czubkiem. Na szczęscie niewielu było którzy zaznali jego mocy w walce, bo jego
wielkość i masywność sprawiała że tylko odpowiednio silny i zwinny wojownik mógł z niego korzystać. Lecz gdy już taki
wojownik się znalazł i był dobrze wyszkolony, broń ta była nie do pokonania w walce.

Cold Steel stworzyło model inspirowany oryginalnym starożytnym Łamaczem Mieczy, który mieliśmy zaszczyt badać w
Chinach. Nasza rękojeść jest robiona z twardego palisandru z żłobionym przekrojem, gwarantującym dobry uchwyt. Miecz
posiada wspaniale odlane z tzw. nowego srebra elementy, od okrągłego szczegółowo dekorowanego jelca do bardzo
wytrzymałej 5-płatowej głowicy która skutecznie przeciwważa ostrze i sprawia że miecz łatwiej dzierżyć.

Ponad 75 centymetrowy i perfekcyjnie odlany ze stali węglowej 1050, nasz Łamacz Mieczy ma przykuwający uwagę
prostokątny przekrój ostrza i jego wklęsły szlif. Jest sprzedawany razem z pochwą z drzewa różanego (palisander)
zdobioną nowym srebrem aby pasowała do rękojeści. Miecz który został zaprojektowany aby mocnymi uderzeniami
niszczyć miecze przeciwników posiada czubek tak ostry i tak twardy że może przebić nawet najgrubszą metalową zbroję.
To niszczyciel w dobrej wierze!

Parametry produktu:
• Waga: 1,45 kg
• Grubość głowni: 1,5 cm
• Dł. głowni: 76,2 cm
• Stal: Stal węglowa 1055
• Dł. rękojeści: 21 cm
• Dł. całkowita: 97,2 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=r3LgwH4dZ_0&feature=channel

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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