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Lekka stalowa szabla polska
Cena

1 600,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas produkcji

90 dni

Kod producenta

SZKLprem

Opis produktu
Z dumą prezentujemy naszą najnowszą generację szabel ręcznie wykonanych w naszym zakładzie w Polsce. Szable te
wykonane ze stali 50HF zapewniają doskonałe doświadczenie w używaniu tej broni w sparingach, zawodach, treningu pod
wieloma zasadami i stylami Dawnych Europejskich Sztuk Walki.
Szable posiadają nasza najnowsza generację brzeszczotów typu T-owego, które są jednym z bardziej charakterystycznych
polskich elementów konstrukcyjnych szabel. Szeroki grzbiet oraz wąska klinga, zapewnia lekkość broni, przy szerokiej klindze i
mocnej strukturze.
Szable te zostały wykonane tak, by zostały dopuszczone i spełniały warunki dopuszczenia do turniejów, z odpowiednim
ugięciem, zabezpieczeniem sztychu oraz szerokością krawędzi, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo walczących.
Szabla przeszła podstawowe testy wytrzymałościowe i została sprawdzona w celu dopuszczenia do pracy z innymi typami
broni w środowisku walk DESW

Każda szabla może zostać wyposażona w specjalny paluch przystosowany do użycia w rękawicach ochronnych.
Waga 750 do 850 g
Dł.całkowita 96 cm
Dł.klingi 78 do 84 cm
Dł.rękojeści 8 do 12 cm
Środek masy od jelca 15 do 20 cm
Każda szabla może mieć otrzymać przedłużoną rękojeść raz może mieć jedna z trzech typowych dla polskiej szabli opraw, na
rysunku można zobaczyć wizualizacje.
Węgierka, poza prostym jelcem, posiada przede wszystkim młotek
Sugerowana krzywizna: 50 do 60 mm
Długość klingi: 78 do 80 cm
Wczesna Lka, poza półotwartym kabłąkiem, posiada poszerzenie zastawy, młotek oraz pochyloną rękojeść
Sugerowana krzywizna: 50 do 70 mm
Długość klingi: 80 do 82 cm
Późna husarka, poza kabłąkiem husarskim, posiada poszerzoną zastawę, może zostać wyposażona w obłęki
Sugerowana krzywizna: 40 do 50 mm
Długość klingi: 80 do 84 cm
Ostre wersje są lżejsze niż ich tępe wersje, często nawet do 50g. Ostrzymy na kosę, czyli wykonujemy długi klin na krawędzi,
tak by dalsze ostrzenie było proste i niewymagające niczego poza zwykła ostrzałką do noży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Paluch: Bez Palucha , Z paluchem (+ 20,00 zł )
Pochwa: brak , Stalowa (+ 430,00 zł ), Drewniana, ze skórą i stalowymi okuciami (+ 670,00 zł )
Kolor rękojeści: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (+ 20,00 zł )
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Rodzaj: Późna Husarka , Węgierka , Wczesna Lka
Dodatki: Bez obłeków , Obłęki (+ 40,00 zł )
Typ: Tępa do walki , Ostra do cięcia (+ 500,00 zł )
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