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Velení tankového praporu Armády České
republiky si přálo mít vlastní typ nože,
který by u jeho nositelů symbolizoval
příslušnost a hrdost k tomuto výjimečnému
typu vojska.
Proto spoluprací velení tankového praporu,
autora bojových nožů Romana Hippíka
a techniků ﬁrmy Mikov s.r.o. vznikl skutečný
unikát – nůž s nadčasovými parametry, který
bude patřit k ozdobám každého vojáka
tankového praporu.

Mikov s. r. o.
407 79 Mikulášovice 741
tel.: +420 412 394 113
e-mail: sales@mikov.cz

Nůž Taurus nabízíme ve dvou verzích.
Verze T0 je určena výhradně pro příslušníky
tankového praporu.
Verzi T1 si může pořídit každý milovník
a sběratel nožů.

www.mikov.cz
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TAURUS
nůž tankisty
Verze T0
na čepel je možné vygravírovat libovolný text dle přání
kupujícího (hodnost, jméno a příjmení, datum atd.)

Technické parametry

speciální snížená cena

výška: 40 mm;

přednostní termín dodání

šířka: 22 mm;

zadní kování je vyrobeno ze speciální oceli použité na čepy

Nůž je vyroben v černém provedení pro maskující účinek, je
opatřen logem MIKOV, RH a sériovým číslem.

spojující jednotlivé články tankového pásu a je na něm znak
tankového praporu (dva zkřížené meče s vřetenem)

celková délka: 254 mm;

Čepel je z oceli N690 kalené na tvrdost 58-60 HRc opatřena
spodním i horním výbrusem. Síla čepele je 4,5 mm, délka spodního ostří 123 mm, délka horního ostří 31 mm.
Hřbet čepele je zdrsněn, což usnadňuje použití nože při jemné
práci. Hrany čepele jsou sraženy pro pohodlný úchop, čepel
plynule přechází do ostatních částí nože. Tvar u špičky nože
představuje přední část tanku při pohledu z boku.
Celá čepel je opatřena povrchovou úpravou DLC (uhlík podobný diamantu). K dosažení matného povrchu je čepel před nanesením vrstvy DLC pískovaná.
Držadlo – má délku 128 mm a tvoří ho 2 střenky z černého materiálu G10, každá o síle 8,5mm. Společně s čepelí pak tvoří robustní držadlo o síle 22mm.

Verze T1
na čepel je možné vygravírovat libovolný text dle přání
kupujícího
na zadním kování je znak tankových jednotek
prvních 20 zákazníků obdrží jako pozornost zdarma
zážitkovou jízdu v tanku

Střenky jsou společně strojně obrobeny do tvaru šestihranu.
Tento tvar držadla umožní pevný úchop jak v klasickém tak
v reverzním držení nože. Šestiboký tvar držadla symbolizuje
čep, který spojuje jednotlivé části tankového pásu.
Přední část držadla symbolizuje přední blatník tanku při pohledu z boku
Pouzdro – nůž je opatřen kydexovým pouzdrem.
Patice – je vyrobena přímo ze součásti tanku 1, který slouží
jako upevňovací čep pásu ve tvaru šestihranu. Materiál je natolik houževnatý a tvrdý, že jej nelze obrábět jinak než elektroerozivní metodou. Patici lze použít pro některé úderné práce.
Spojovací materiál – střenky a patice jsou k čepeli zajištěny
třemi závitovými pouzdry o průměru 5mm a dále šesti šrouby
M4 s kuželovou hlavou pro klíč IMBUS.
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