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Ðïëõåñãáëåßï Alpina Sport T1
Κωδικός: 5.0601

Ðïëõåñãáëåßï Alpina Sport T2
Κωδικός: 5.0602

Το νέ ο αυ τό ερ γα λεί ο συν δυά ζει δε -
κα τέσ σε ρα (14) δια φο ρε τι κά ερ γα λεί α
και ε ξυ πη ρε τεί πολ λές δια φο ρε τι κές
α νά γκες. Με ρι κά α πό τα ερ γα λεί α εί -
ναι πέν σα, ί σιο κα τσα βί δι (3 δια φο ρε -
τι κά), σταυ ρο κα τσά βι δο, λί μα, μα χαί -
ρι, α νοι χτή ρι και πριό νι.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 94 γρ.
• Μήκος λάμας: 35 χιλ.
• Ολικό μήκος: 106 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο

ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ

Το νέ ο αυ τό ερ γα λεί ο συν δυά ζει
δώ δε κα (12) δια φο ρε τι κά ερ γα -
λεί α και ε ξυ πη ρε τεί πολ λές δια -
φο ρε τι κές α νά γκες. Με ρι κά α πό
τα ερ γα λεί α εί ναι πέν σα, ί σιο κα -
τσα βί δι (3 δια φο ρε τι κά), σταυ ρο -
κα τσά βι δο, λί μα, μα χαί ρι, α νοι -
χτή ρι και πριό νι.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 120 γρ.
• Μήκος λάμας: 60 χιλ.
• Ολικό μήκος: 163 χιλ.
• Υλικό κατασκευής:

Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 14 åõñþ



Ìá÷áßñé Walther FTK
Κωδικός: 5.0605

Το μα χαί ρι της Walther FTK έ χει έ ναν ι διαί τε ρο
σχε δια σμό. Το πά χος της λά μας του εί ναι 5 χι λιο -
στά. Δια θέ τει πολ λές χρή σι μες λει τουρ γί ες ό πως
κό φτη ζώ νης, με ρι κώς ο δο ντω τό κά τω ά κρο (για
κο πή σχοι νιών) μύ τη και α νοι κτή ρι μπου κα λιού.
Η λά μα του έ χει ε πί στρω ση τι τα νί ου και σε συν -
δυα σμό με πλα στι κο ποι η μέ να έν θε τα λα βής G10
και με τα ξύ λι να πλα κί δια εί ναι ά κρως ε ντυ πω -
σια κό. Στο πά νω μέ ρος έ χει ο δο ντώ σεις για την
το πο θέ τη ση του α ντί χει ρα και στο πί σω μέ ρος
μια γω νί α για σί γου ρο και στα θε ρό πιά σι μο. Έ τσι,
εί ναι κα τάλ λη λο για πολ λές βα ριές ερ γα σί ες στην
ύ παι θρο. Ε πί σης, δια θέ τει ο πή στο πί σω μέ ρος
της λα βής για πέ ρα σμα κορ δο νιού. Τέ λος συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 360 γρ.
• Μήκος λάμας: 110 χιλ.
• Ολικό μήκος: 250 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Black Tac
Κωδικός: 5.0715

Πο λύ ε πι τυ χη μέ νο το πτυσ σό με νο μα χαί ρι της
Walther, Black Tac. Έ χει μο χλό που ε ξυ πη ρε τεί
το ά με σο ά νοιγ μα της λε πί δας. Στο πί σω μέ ρος
του δια θέ τει α κί δα για θραύ ση κρυ στάλ λου. Συ -
νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Black Tac Tanto
Κωδικός: 5.0716

Ο σου γιάς Black Tac Tanto έ χει πα νο μοιό τυ πες
λει τουρ γί ες με τον σου γιά Black Tac, δια φέ ρο -
ντας μό νο στον σχε δια σμό της λε πί δας. Η λε πί δα
έ χει ματ βα φή και με ρι κή ο δό ντω ση. Συ νο δεύ ε ται
α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 36 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther STK SilverTacKnife
Κωδικός: 5.0717

Ο σου γιάς Walther Silver Tac εί ναι έ να μα χαί ρι
για εύ κο λη χρή ση με το έ να χέ ρι και με υ πο βο η -
θού με νη λει τουρ γί α στο ά νοιγ μα. Α φού α νοί γει η
λε πί δα κα τά ε λά χι στα χι λιο στά, τό τε έ να ε λα τή ριο
την ω θεί στην τε λευ ταί α θέ ση α νοίγ μα τος. Ε πί -
σης, δια θέ τει λα βή α πό α λου μί νιο με το σχέ διο
Walther Tac κα θώς και θραύ στη κρυ στάλ λων. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 164 γρ.
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 199 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C
• Ασφάλεια τύπου Liner-Lock

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 37 åõñþ

Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK MultiTacKnife
Κωδικός: 5.0718

Ο ό ρος Multi Tac α ντι προ σω πεύ ει την νέ α γε νιά
πο λυ λει τουρ γι κών μα χαι ριών - έ νας συν δυα σμός
tactical μα χαι ριού και ερ γα λεί ων. Η λε πί δα του εί -
ναι βαμ μέ νη σε ματ μαύ ρο χρώ μα, έ χει με ρι κή ο -
δό ντω ση κα θώς και α σφά λεια κλει δώ μα τος Liner
Lock. Στη λα βή του πε ρι λαμ βά νο νται ό λα τα ερ γα -
λεί α ό πως κα τσα βί δι, α νοι κτή ρι μπου κα λιών και
κον σέρ βας. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 227 γρ.
• Μήκος λάμας: 81 χιλ.
• Ολικό μήκος: 193 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο 

ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther SCK SubCompanionKnife
Κωδικός: 5.0719

Το πιο μι κρό μα χαί ρι της σει ράς Walther Tactical εί -
ναι έ νας κλασ σι κός σου γιάς με α σφά λεια τύ που
Liner-Lock. Σχε δια σμέ νο για χρή ση με το έ να χέ ρι
α νοί γει εύ κο λα με την βο ή θεια της α σφά λειας.
Μπο ρεί τε να το έ χε τε στην -συ νο δευό με νη α πό την
συ σκευα σί α- θή κη του ή στο κλιπ που δια θέ τει.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 70 χιλ.
• Ολικό μήκος: 173 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 24 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther Backup
Κωδικός: 5.0720

Το μα χαί ρι της Walther Backup δια θέ τει μια ε ξαι -
ρε τι κά δυ να τή λε πί δα κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο -
ξεί δω το α τσά λι 440 με μαύ ρο φι νί ρι σμα που α να -
δει κνύ ει πρα κτι κή του α ξί α. Στην συ σκευα σί α πα -
ρέ χε ται μια πλή ρως ρυθ μι ζό με νη συν θε τι κού υ λι -
κού θή κη.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 120 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440 Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Junior Knife
Κωδικός: 5.0723

Νέ ο μι κρό πτυσ σό με νο μα χαί ρι με λά μα κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Ο ει δι -
κός σχε δια σμός της λά μας (χω ρίς μυ τε ρή ά κρη)
το κα θι στά ι δα νι κό για χρή ση α πό μι κρές η λι κί ες.
Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 75χιλ.
• Ολικό μήκος: 170 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 8,95 åõñþ



ÌáôóÝôá Walther Mach Tac I
Κωδικός: 5.0721

Με τις μα τσέ τες Walther Mach Tac 1 και Mach
Tac 2 δεν κάνετε κα νέ ναν συμ βι βα σμό.
Οι τε ρα στί ων δια στά σε ων λε πί δες εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και εί -
ναι προ στα τευ μέ νες α πό ει δι κή βα φή. Αυ τό α κρι -
βώς α παι τούν σο βα ροί χρή στες α πό μια μα τσέ -
τα. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 609 γρ. 
• Μήκος λάμας: 400 χιλ.
• Ολικό μήκος: 550 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ

ÌáôóÝôá Walther Mach Tac II
Κωδικός: 5.0722

Με τις μα τσέ τες Walther Mach Tac 1 και
Mach Tac 2 δεν κάνετε κα νέ ναν συμ βι βα -
σμό.
Οι τε ρα στί ων δια στά σε ων λε πί δες εί ναι
κα τα σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
440 και εί ναι προ στα τευ μέ νες α πό ει δι κή
βα φή. Αυ τό α κρι βώς α παι τούν σο βα ροί
χρή στες α πό μια μα τσέ τα. Συ νο δεύ ε ται α -
πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 609γρ. 
• Μήκος λάμας: 380χιλ.
• Ολικό μήκος: 530 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 59 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther ERΚ Black
Κωδικός: 5.0728

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 162 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

Τα μα χαί ρια κα τη γο ρί ας rescue της
Walther εί ναι σχε δια σμέ να με προ σο χή έ -
τσι ώ στε να σώ ζουν ζω ές. Οι λά μες εί ναι
κα τα σκευα σμέ νες α πό α νο ξεί δω το α τσά -
λι 440 με μαύ ρη ε πί στρω ση. Οι extra ο -
δο ντώ σεις στο λε πτό τρί το τμή μα της λά -
μας προ ο ρί ζο νται για την κο πή κα λω δί ων
και ζω νών.
Ε πί σης δια θέ τει σω στά σχε δια σμέ νο βο -
ή θη μα για γρή γο ρο ά νοιγ μα της λά μας με
έ να δά κτυ λο φο ρώ ντας και γά ντια προ -
στα τεύ ο ντας τα δά κτυ λα α πό πι θα νό
τραυ μα τι σμό. Η λά μα ό ταν εί ναι κλει στή
μπο ρεί και α σφα λί ζει. Κά θε λα στι χέ νιο έν -
θε το στη λα βή έ χει 3 δια φα νή στρώ μα τα
έ τσι ώ στε το μα χαί ρι να εί ναι ο ρα τό το
βρά δυ. Χρώ μα λα βής μαύ ρο. Δύ ο χα ρα -
κτη ρι στι κά γνω ρί σμα τα εί ναι η λε πί δα για
κο πή ζώ νης και ο θραύ στης κρυ στάλ λου
(ερ γα λεί α α πα ραί τη τα σε ε πεί γο ντα πε ρι -
στα τι κά). Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης
τύ που cordura.

Ο σου γιάς ERΚ Yellow έ χει πα νο μοιό τυ πες λει -
τουρ γί ες με τον σου γιά ERΚ Black, δια φέ ρο ντας
μό νο στο χρώ μα της λα βής. Η λε πί δα έ χει μαύ ρη
ματ βα φή και με ρι κή ο δό ντω ση ε νώ η λα βή έ χει
κί τρι νο χρώ μα. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ -
που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 162 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ 

ÓïõãéÜò Walther ERΚ Yellow
Κωδικός: 5.0729



Ìá÷áßñéá Walther Advanced 
Throwing Knives
Κωδικός: 5.0730

Το σετ μα χαι ριών της Walther, Advanced
Throwing Knives εί ναι μα χαί ρια ρί ψε ων. Δια θέ -
τουν ε πι βλη τι κό σχε δια σμό και λει τουρ γι κό τη τα.
Το σετ α πο τε λεί ται α πό 2 σκο πευ τι κά α τσά λι να
μα χαί ρια συ σκευα σμέ να σε θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 270 γρ. ανά μαχαίρι 
• Μήκος λάμας: 140 χιλ.
• Ολικό μήκος: 260 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ
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Ìá÷áßñéá Walther Hunter Set
Κωδικός: 5.0735

Το σετ κυ νη γε τι κών μα χαι ριών της Walther εί ναι
το ι δα νι κό αξεσουάρ για κά θε κυ νη γό και ό χι μό -
νο. Η σκλη ρή συν θε τι κή θή κη πε ρι λαμ βά νει 2 μα -
χαί ρια και έ να πριό νι. Το κα θέ να έ χει τρύ πα για
να πε ρα στεί κορ δό νι με τα φο ράς. Οι λα βές τους
εί ναι κα τα σκευα σμέ νες α πό σκλη ρό λα στι χέ νιο υ -
λι κό και εγ γυώνται σί γου ρο γρή γο ρο τρά βηγ μα-
πιά σι μο α κό μα και με βρεγ μέ να ή ι δρω μέ να χέ -
ρια. Το με γά λο μα χαί ρι εί ναι έ να πα ρα δο σια κό
μα χαί ρι εκ δο ράς για την α φαί ρε ση του δέρ μα τος
με μια κα λο σχε δια σμέ νη λα βή. Το πά νω μέ ρος
της λε πί δας έ χει ο δο ντώ σεις για να στα μα τά ει ο
α ντί χει ρας κα τά το πιά σι μο - σφί ξι μο με α σφά λεια
και α κρί βεια. Η αν θε κτι κή λε πί δα εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και έ χει
σχέ διο γά ντζου για χρή ση κυ νη γί ου. Το μι κρό μα -
χαί ρι εί ναι α νά λο γα κα λής ποιό τη τας, το πο θε τεί -
ται στο χέ ρι το ί διο εύ κο λα και ά νε τα και η χρή ση
του εί ναι για λε πτές και α κρι βείς ερ γα σί ες στο κυ -
νή γι (α φαί ρε ση δέρ μα τος και ε ντέ ρων). Η λε πί δα
και η λα βή του εί ναι σχε δια σμέ νες με τέ τοιο τρό -
πο ού τως ώ στε να παίρ νει δια φο ρε τι κές θέ σεις
στο χέ ρι. Και τέ λος, το μι κρό πριό νι εί ναι έ τσι
σχε δια σμέ νο για να πιά νε ται σφι κτά α πό το χέ ρι.
Ό λα τα α νω τέ ρω ερ γα λεί α εί ναι α πο λύ τως χρή σι -
μα στον κυ νη γό.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 83 / 53 / 152 γρ. ανά μαχαίρι 
• Μήκος λάμας: 64 / 85 / 115 χιλ.
• Ολικό μήκος: 146 / 190 / 233 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 47 åõñþ
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Έ να πο λύ ποιο τι κό μα χαί ρι εί ναι το Walther PP.
Εί ναι κα τα σκευα σμέ νο α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
440C. Η ερ γο νο μι κή λα βή του εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό συν θε τι κό υ λι κό. Στην συ σκευα σί α
συ μπε ρι λαμ βά νε ται δερ μά τι νη θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 116 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther PP
Κωδικός: 5.0737

Το μα χαί ρι της Walther με λα βή α πό πο λυ με ρι κό
υ λι κό με σχέδιο α πο μί μη σης ξύ λου είναι βασι-
σμένο στο θρυ λι κό πιστόλι P38. Λά μα α πό α νο -
ξεί δω το α τσά λι 440Α. Στην συ σκευα σί α συ μπε ρι -
λαμ βά νε ται δερ μά τι νη θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 286 γρ. 
• Μήκος λάμας: 135 χιλ.
• Ολικό μήκος: 260 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29,95 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther P38
Κωδικός: 5.0738

Α κο νι στής μα χαι ριών και σου γιά δων
α πό την Walther. Εύ κο λο στη χρή ση
ακονίζοντας α πλά τη λε πί δα α νά με -
σα α πό το κε νό σε σχή μα V. Οι α κο -
νι στές του εί ναι κα τα σκευα σμέ νοι α -
πό ει δι κό κε ρα μι κό υ λι κό. 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ

ÁêïíéóôÞò Ìá÷áéñéþí Walther
Κωδικός: 5.0739
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ÓïõãéÜò Walther PPQ
Κωδικός: 5.0746

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 140 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

Τα νέ α μα χαί ρια της Walther της σει ράς PPQ έ -
χουν σχέ διο ε μπνευ σμέ νο α πό το πι στό λι
Walther PPQ. Τα μο να δι κά χα ρα κτη ρι στι κά τους
εί ναι το ε ξαι ρε τι κό ζύ γι σμα και η αποτελεσμα-
τικότητά τους! Χά ρη στο πο λυ με ρι κό υ λι κό που
δια θέ τει η ε πι φά νεια της λα βής τους, οι πτυσ σό -
με νοι σου γιά δες Walther PPQ έ χουν έ να πραγ -
μα τι κά ά νε το πιά σι μο ό πως και το πυ ρο βό λο πι -
στό λι α πό ό που πή ραν το ό νο μα! Α σφα λές και
σί γου ρο πιά σι μο-τρά βηγ μα κά τω α πό ό λες τις
συν θή κες. Η αν θρα κί ε πι κά λυ ψή μα ζί με τoν κα -
μα ρο ει δή σχε δια σμό της λά μας το κα θι στούν μο -
να δι κό. Το ά νοιγ μα του "κλει δώ νει" στην ευ θεί α
με α πο σπώ με νο πεί ρο - υ πο βο ή θη ση που βρί -
σκε ται πα νω στη λά μα. Έ τσι ε πι τυγ χά νε ται ά -
νοιγ μα - κλεί σι μο με το έ να χέ ρι προ στα τεύ ο ντας
τα δά κτυ λα. Τα αυ λά κια στο πί σω μέ ρος της λα -
βής βο η θούν στο να μην γλι στρά ει το χέ ρι και πα -
ράλ λη λα να έ χει ε ξαι ρε τι κή κα τεύ θυν ση. Συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Ο σου γιάς PPQ Tanto ίδιων προδιαγραφών με
τον σου γιά Walther PPQ, δια φέ ρει μό νο στον
σχε δια σμό της λε πί δας. Η λε πί δα έ χει με ρι κή ο -
δό ντω ση. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 140 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther PPQ Tanto
Κωδικός: 5.0747



Το τσε κού ρι Walther Tomahawk εί ναι έ να ερ γα -
λεί ο πολ λα πλών χρή σε ων, πο λύ χρή σιμo για ό -
λες τις υ παί θριες δρα στη ριό τη τες. Εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νο α πό μαύ ρο α νο ξεί δω το α τσά λι 420
και δια θέ τει μια πο λύ αν θε κτι κή λα βή α πό συν θε -
τι κό υ λι κό η ο ποί α έ χει με γά λη α ντο χή χρή σης σε
πο λύ υ ψη λές θερ μο κρα σί ες. Συ νο δεύ ε ται α πό
συν θε τι κή θή κη τύ που cordura με προ σθή κη στη
ζώ νη. Δια θέ τει στο κά τω μέ ρος της λα βής α κί δα
για θραύ ση κρυ στάλ λων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 732 γρ. 
• Μήκος λάμας: 123 xιλ.
• Ολικό μήκος: 520 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 58 åõñþ 

Ôóåêïýñé Walther Tomahawk
Κωδικός: 5.0748

13
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Το μα χαί ρι της Walther P99 εί ναι έ να ε ντυ πω σια -
κό ερ γα λεί ο ει δι κής χρή σης. Εμπνευσμένο σχέ-
διο α πό το πυ ρο βό λο πι στό λι Walther P99. Οι
αυ λα κώ σεις στη λα βή βο η θούν έ τσι ώ στε ο α ντί -
χει ρας να μην γλι στρά ει κα τά το πιά σι μο. Ό πως
και στο πυ ρο βό λο πι στό λι Walther P99 δια θέ τει
ε ναλ λασ σό με νες λα βές για να προ σαρ μό ζε ται σε
ό λους τους χρή στες. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ -
νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 170 γρ. 
• Μήκος λάμας: 94 χιλ.
• Ολικό μήκος: 223 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 37 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P99
Κωδικός: 5.0749

Το ε ξαι ρε τι κά μι κρό μέ γε θος του Walther Micro
Defense Knife το κα θι στά σχε δόν μό νι μο σύ ντρο -
φο στις ε ξορ μή σεις σας. Η λά μα του με το κλασ -
σι κό σχή μα ξί φους με α κο νι σμέ νη την μια πλευ -
ρά εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α τσά λι 440. Ε ξαι -
ρε τι κά χρή σι μο μα χαί ρι πα ρά το μι κρό του μέ γε -
θος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 41 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 150 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther MDK
Κωδικός: 5.0751
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Ο σου γιάς Walther Traditional Folding Knife εί ναι
έ να λε πτό πτυσ σό με νο μα χαί ρι με ασφάλεια
τύπου liner Lock. Η λαβή του εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό υ λι κό G10 με ε πι κά λυ ψη μαύ ρου ε λα -
στι κού. Η λε πί δα του εί ναι μαύ ρου χρώ μα τος με
σχέ διο λόγ χης κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το
α τσά λι 440c.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 184 γρ. 
• Μήκος λάμας: 110 χιλ.
• Ολικό μήκος: 245 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK
Κωδικός: 5.0755

Κατασκευασμένος για καθημερινή χρήση, χω-
ράει άνετα στην τσέ πη και έ χει πρα κτι κή λα στι -
χέ νια λα βή. Το πά χος του εί ναι μό νο 14 εκ. και το
βά ρος του λι γό τε ρο α πό 100 γρ. Η λε πί δα του
που εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α -
τσά λι με ε πί στρω ση τι τα νί ου και έ χει αυ λα κώ σεις
ού τως ώ στε να α νοί γει με τα 2 χέ ρια. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 94 γρ. 
• Μήκος λάμας: 68 χιλ.
• Ολικό μήκος: 162 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK II
Κωδικός: 5.0756
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Η λα βή του δια θέ τει το σχέ διο του πυ ρο βό λου
Walther P22! Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού μπω -
μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ’ ε πι λο γή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 110 γρ. 
• Μήκος λάμας: 76 χιλ.
• Ολικό μήκος: 182 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 24 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P22
Κωδικός: 5.0759

Ôóåêïýñé Walther MFA I
Κωδικός: 5.0762

Αυ τό το πο λυ χρη στι κό τσε κού ρι της Walther δια θέ τει πο λυ με ρι κή λα βή με
ε λα στι κά - α ντιο λι σθη τι κά έν θε τα. Η λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό
αν θρα κού χο α τσά λι και α κο νί ζε ται με με γά λη ευ κο λί α. Ε πί σης, το φαρ δύ ά -
κρο της λά μας εί ναι ό τι πρέ πει για την κο πή καυ σό ξυ λων. Α κό μα δια θέ τει
στην άλ λη ά κρη της λά μας σφυ ρί. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που
cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 875 γρ. 
• Ολικό μήκος: 365 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανθρακούχο ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 89 åõñþ 
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Μα χαί ρι ε πι βί ω σης α πό την Walther. Εί ναι μια ά -
κρως ποιο τι κή κα τα σκευ ή. Το μα χαί ρι OSK I
(Outdoor Survival Knife) εί ναι κα τα σκευα σμέ νο
σε ό λο το μή κος του α πό α νο ξεί δω το α τσά λι. Η
λά μα του δια θέ τει ε πί στρω ση ει δι κού κα λύμ μα -
τος με φο βε ρή α νο χή σε υ ψη λές θερ μο κρα σί ες.
Ό σον α φο ρά το σχέ διό του, συν δυά ζει διά φο ρες
λει τουρ γί ες που λί γα μα χαί ρια ε πι βί ω σης δια θέ -
τουν. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης η ο ποί α έ χει
τη δυ να τό τη τα να το πο θε τη θεί ο ρι ζό ντια ή και κά -
θε τα. Τέ λος, στο πί σω μέ ρος της λα βής έ χει θύ -
ρα για να πε ρα στεί κορ δό νι.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 290 γρ. 
• Μήκος λάμας: 147 χιλ.
• Ολικό μήκος: 280 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 55 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther OSK I
Κωδικός: 5.0760

Σου γιάς ε πι βί ω σης α πό την Walther. Εί ναι μια ά -
κρως ποιο τι κή κα τα σκευ ή. Ο σου γιάς OSK IΙ
(Outdoor Survival Knife) δια θέ τει λά μα με ε πί -
στρω ση ει δι κού κα λύμ μα τος που έ χει φο βε ρή α -
νο χή σε υ ψη λές θερ μο κρα σί ες. Ό σον α φο ρά το
σχέ διό του, συν δυά ζει διά φο ρες λει τουρ γί ες που
λί γοι σου γιά δες ε πι βί ω σης δια θέ τουν. 
Ε πί σης, εί ναι σχε δια σμέ νος έ τσι ώ στε να α νοί γει
με τα 2 χέ ρια για λό γους α σφα λεί ας. Στον το μέ α
αυ τόν ό ταν πα ρα μέ νει α νοι κτή η λά μα του κλει -
δώ νει με την α σφά λεια liner lock. Στο πί σω μέ ρος
της λα βής του φέ ρει θύ ρα για να πε ρα στεί κορ δό -
νι. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 245 γρ. 
• Μήκος λάμας: 105 χιλ.
• Ολικό μήκος: 240 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440A

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther OSK II
Κωδικός: 5.0761
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ÌáôóÝôá Walther Mach Tac III
Κωδικός: 5.0763

Δεν υ πάρ χει κα νέ νας συμ βι βα σμός στις μα τσέ τες
Walther. Ο ε ντυ πω σια κός σχε δια σμός προ ξε νεί
έ ντο να συ ναι σθή μα τα α κό μα και σε αυ τούς που
δεν εί ναι λά τρεις των μα χαι ριών. Η υ περ βο λι κά
μα κριά λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α -
τσά λι 440 με ε πί στρω ση για προ στα σί α. Συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 1465 γρ. 
• Μήκος λάμας: 473 χιλ.
• Ολικό μήκος: 767 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 59 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther KDK
Κωδικός: 5.0764

Ο νέ ος α μυ ντι κός σου γιάς της Walther τύ που
Karambit δια θέ τει λά μα με έ ντο νη κυρ τό τη τα. Ο
σχε δια σμός του, η λά μα με τις ε ντυ πω σια κές
πριο νω τές ο δο ντώ σεις και η λα βή με το δα κτυ λί -
δι στο πί σω μέ ρος, έ χει ι στο ρί α πά νω α πό 1000
χρό νια και η ο ποί α ξε κί νη σε α πό την Ιν δο νη σί α,
την Μα λαι σί α και τις Φι λιπ πί νες. Αρ χι κώς χρη σι -
μο ποιού ταν α πό γυ ναί κες σαν έ ναν τύ πο μι κρού
δρε πα νιού για την πε ρι συλ λο γή - κο πή βο τά νων
και λα χα νι κών. Ου σια στι κά α πό το 1970 η λε πί -
δα Karambit χρη σι μο ποιεί ται σε τε χνι κές αυ το ά -
μυ νας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 145 γρ. 
• Μήκος λάμας: 60 χιλ.
• Ολικό μήκος: 170 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 32 åõñþ
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Ìá÷áßñé Walther XTK
Κωδικός: 5.0765

Το μα χαί ρι Walther ΧΤΚ - X-Large Tactical Knife
εί ναι ό τι κα λύ τε ρο υ πάρ χει για πά σης φύ σε ως υ -
παί θριες δρα στη ριό τη τες χά ρη στο χαμηλό βά -
ρος του και, κυ ρί ως, στο μή κος της λά μας του. Η
συ νο δευό με νη θή κη δια θέ τει δε μα τι κά τύ που
Velcro κα θι στώ ντας την αλ λα γή α πό την δε ξιά
με ριά του σώ μα τος στην α ρι στε ρή μια εύ κο λη υ -
πό θε ση. Ε πί σης, το μα χαί ρι μπο ρεί να το πο θε τη -
θεί και σε θέ ση 180ο. Έ τσι, η ερ γο νο μι κή λα βή
του εί ναι εύ κο λα προ σβά σι μη και σε α ρι στε ρό χει -
ρες. Η λά μα του τύ που Tanto, δια θέ τει στο πά νω
μέ ρος του ο δο ντώ σεις - δό ντια πριο νιού και στο
κά τω μέ ρος της έ χει μια κουρ μπα ρι στή πε ριο χή
που χρη σι μεύ ει για τε μά χι σμα ή α φαί ρε ση
φλοιού α πό κλα διά δέ ντρων. Τέ λος, η με ρι κώς α -
κο νι σμέ νη μύ τη στο πί σω μέ ρος της λα βής του
χρη σι μεύ ει στην θραύ ση κρυ στάλ λου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 601 γρ. 
• Μήκος λάμας: 210 χιλ.
• Ολικό μήκος: 372 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 88 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Micro PPQ
Κωδικός: 5.0769

Σουγιάς μικρός, ελαφρύς και πολύ εύκολος στη
χρήση. Εμπνευσμένο σχέδιο λαβής από το πυ-
ροβόλο Walther PPQ. Λάμα τύπου spear point
και ασφάλεια τύπου liner-lock. Φέ ρει γά ντζο για
μπρε λόκ κλει διών.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 27 γρ. 
• Μήκος λάμας: 48 χιλ.
• Ολικό μήκος: 110 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13,95 åõñþ
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ÁêïíéóôÞò Ìá÷áéñéþí Walther Compact
Κωδικός: 5.0773

Nέ ος α κο νι στής μα χαι ριών α πό την Walther.
Δια θέ τει 2 δια φο ρε τι κών κλί σε ων α κο νι στές. Η
κλί ση 17° εί ναι κα τάλ λη λη για μα χαί ρια κου ζί -
νας και η κλί ση 25° εί ναι κα τάλ λη λη για κυ νη -
γε τι κά μα χαί ρια και μα χαί ρια υ παί θριων δρα -
στη ριο τή των. Ε πί σης το προ ϊ όν έ χει 2 δια φο -
ρε τι κά έν θε τα α κο νί σμα τος. Τα έν θε τα καρ βι δί -
ου που βρί σκο νται στην τρα χιά ε πι φά νεια εί ναι
κα τάλ λη λα για βα σι κό - αρ χι κό α κό νι σμα. Τα
κε ρα μι κά έν θε τα βρί σκο νται στην λεί α ά σπρη
ε γκο πή, εί ναι κα τάλ λη λα για γυά λι σμα λά μας
και ου σια στι κά για την ε πα να φο ρά στο αρ χι κό
της γυά λι σμα. Κρα τή στε τον α κο νι στή στην ρα -
βδω τή του ε πι φά νεια με το α ρι στε ρό σας χέ ρι
και πιέ σε τε στην λεί α και α ντιο λι σθη τι κή ε πι φά -
νεια. Σύ ρε τε το μα χαί ρι 3-4 φο ρές χω ρίς να ε -
φαρ μό σε τε δύ να μη. Με αυ τόν τον τρό πο θα εί -
ναι έ τοι μο για το ε πό με νο α κό νι σμα. Το προ ϊ όν
δεν εί ναι κα τάλ λη λο για μα χαί ρια με πριο νω τές
ο δο ντώ σεις κα θώς και για χα λα σμέ να μα χαί -
ρια.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 36 γρ. 
• Μήκος: 70 χιλ.

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 10 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther EDK
Κωδικός: 5.0775

Σου γιάς για κα θη με ρι νή χρή ση α πό την Walther.
Ο EDK (EveryDay Knife) εί ναι μια α πλή έκ δο ση
σου γιά με λά μα α πό α τσά λι 440. Χα ρα κτη ρί ζε ται
α πό την ε ξαι ρε τι κή ποιό τη τα που δια θέ τουν ό λοι
οι σου γιά δες της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 92 γρ. 
• Μήκος λάμας: 75 χιλ.
• Ολικό μήκος: 182 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 36 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther SPK
Κωδικός: 5.0776

Το μι κρό πτυσ σό με νο μα χαί ρι της Walther Slim
Pocket Knife (SPK) έ χει μια α πλή κα τα σκευ ή. Εί -
ναι πλή ρως με ταλ λι κό με μια λογ χο ει δή λά μα μή -
κους 64χιλ. κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α -
τσά λι 440C. Δια θέ τει κλεί δω μα α σφα λεί ας στην
με ταλ λι κή λα βή τύ που "Frame-Lock". Η λά μα του
α νοί γει με τη χρή ση των 2 χε ριών για α σφά λεια.
Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό μια νά ι λον θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 93 γρ. 
• Μήκος λάμας: 64 χιλ.
• Ολικό μήκος: 152 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ

Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK 3
Κωδικός: 5.0777

Η έκ δο ση του πο λυερ γα λεί ου της Walther, Multi Tac 3 εί ναι
τρο πο ποι η μέ νη και δια θέ τει λογ χο ει δή λά μα κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α τσά λι 440C. Εί ναι ρυθ μι ζό με νη με τη χρή ση της νέ -
ας σχε δια στι κά βί δας, ό που με έ να νό μι σμα σφίγ γει. Το πο -
λυερ γα λεί ο Walther Multi Tac 3 δια θέ τει α λου μι νέ νιες ε σω τε -
ρι κές πλά κες λα βής, τα νά λια, κό πτη ζώ νης, τσι μπι δά κι, μυ -
τε ρή α κί δα, κλει δί τύ που allen και α νοι χτή ρι. Τέ λος, συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 215 γρ.
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 206 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 32 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther TFK 4
Κωδικός: 5.0778

Η έ ντο να κα μπυ λω τή λα βή του ε πι χει ρη σια κού
σου γιά της Walther (Tactical Folding Knife IV)
προ σφέ ρει ευ χά ρι στη αί σθη ση και κα λό ζύ γι σμα
πα ρά το με γά λο μή κος του. Η ε πι κα λυμ μέ νη μαύ -
ρου χρώ μα τος λά μα εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό
α νο ξεί δω το α τσά λι 440C, έ χει μή κος 90χιλ., και
σε α νοι κτή θέ ση α σφα λί ζει με το κλεί δω μα της
λα βής τύ που Liner - Lock. Στην ά κρη της η λα βή
δια θέ τει ο πή για πέ ρα σμα κορ δο νιού. Ε πί σης, ο
σου γιάς δια θέ τει έ να σχε δια στι κά α συ νή θι στο
κλιπ τσέ πης για τη με τα φο ρά του. Τέ λος, συ νο -
δεύ ε ται και με θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 213 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther TFK 3
Κωδικός: 5.0779

Ο ε πι χει ρη σια κός σου γιάς της Walther TFK 3 δια -
θέ τει ερ γο νο μι κή συν θε τι κή λα βή. Η λά μα του μή -
κους 88χιλ. με σχέ διο - μύ τη τύ που drop εί ναι κα -
τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C.
Δια θέ τει μαύ ρη ε πί στρω ση με με ρι κή ο δό ντω ση
για την κο πή σκοι νιών. Η α σφά λεια εί ναι τύ που
Liner - Lock ό που μια ε σω τε ρι κή με ταλ λι κή α -
σφά λεια κλει δώ νει την λά μα στην α νοι κτή θέ ση.
Στην ά κρη της η λα βή δια θέ τει ο πή για πέ ρα σμα
κορ δο νιού. Συ νο δεύ ε ται α πό νά ι λον θή κη με τα -
φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 213 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ



ÓïõãéÜò Elite Force 201 
Κωδικός: 5.0770-1

Η σει ρά μα χαι ριών Do It Yourself α πό
την Umarex είναι κα τα σκευα σμέ νη ει δι -
κά για παι διά. Το κιτ μα χαι ριού EF 201
πε ριέ χει ό λα τα τμή μα τα ε νός πτυσ σό -
με νου μα χαι ριού κα τα σκευα σμέ να α πό
σκλη ρό πλα στι κό χω ρίς να έ χει κο φτε -
ρή λε πί δα. Έ τσι λοι πόν τα παι διά μπο -
ρούν να μά θουν πως δου λεύ ει έ νας
σου γιάς και οι γο νείς ε πι τρέ πε ται μό νο
να βλέ πουν…! Self made.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 67 γρ. 
• Μήκος λάμας: 67 χιλ.
• Ολικό μήκος: 158 χιλ.
• Υλικό λάμας: Πλαστικό

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 43,36 åõñþ
(σετ 10 μαχαιριών)
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Το τσε κού ρι της Alpina Sport ODL εί ναι κα τα σκευα σμέ νο α πό
αν θρα κού χο α τσά λι και δια θέ τει ερ γο νο μι κή λα βή κα τα σκευα -
σμέ νη α πό πο λυ με ρι κό υ λι κό. Ε πί σης, η λα βή έ χει ε λα στι κή ε -
πι κά λυ ψη για σί γου ρο και α σφα λές πιά σι μο. Στην ά κρη της υ -
πάρ χει ο πή για το πέ ρα σμα κορ δο νιού με τα φο ράς. Τέ λος συ -
νο δεύ ε ται α πό συν θε τι κή θή κη ζώ νης. Εί ναι κα τάλ λη λο για ό -
λες τις υ παί θριες δρα στη ριό τη τες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 908 γρ. 
• Μήκος λάμας: 117 χιλ.
• Ολικό μήκος: 370 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανθρακούχο

ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 40 åõñþ

Ôóåêïýñé Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0780

Ìá÷áßñé Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0782

H σει ρά μα χαι ριών τύ που outdoor α πό την
Umarex δια θέ τει μα χαί ρι Alpina Sport ODL δια θέ -
τει ε ξαι ρε τι κή ποιό τη τα κα τα σκευ ής με ε ντυ πω -
σια κή ανθεκτικότητα. Η λογ χο ει δής λά μα του έ χει
μαύ ρη ε πί στρω ση, και η λα βή του φέ ρει τρύ πα
ού τως ώ στε να πε ρα στεί κορ δό νι με τα φο ράς. Τέ -
λος, δια θέ τει θή κη με τα φο ράς τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 182 γρ. 
• Μήκος λάμας: 110 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ
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ÓïõãéÜò Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0783

Ο σου γιάς Alpina Sport ODL - Folding Knife δια -
θέ τει ε ξαι ρε τι κή ποιό τη τα κα τα σκευ ής με ε ντυ πω -
σια κή ανθεκτικότητα. Η λογ χο ει δής λά μα του έ χει
μαύ ρη ε πί στρω ση, και η λα βή του φέ ρει τρύ πα
ού τως ώ στε να πε ρα στεί κορ δό νι με τα φο ράς. Η
πτυσ σό με νη λά μα του δια θέ τει σχε δια σμό α σφα -
λεί ας και α νοί γει με τα 2 χέ ρια. Τέ λος, δια θέ τει
θή κη με τα φο ράς τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 165 γρ. 
• Μήκος λάμας: 93 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ

Ðïëõåñãáëåßï Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0781

Η μο ντέρ να έκ δο ση του πα ρα δο σια κού Ελ βε τι -
κού σου γιά. Αν δεν δια θέ τε τε με γά λη ερ γα λειο θή -
κη το πο λυερ γα λεί ο Alpina Sport της Umarex εί -
ναι το πλέ ον κα τάλ λη λο υ πο κα τά στα το. Δια θέ τει
5 ερ γα λεί α με 7 βο η θη τι κές λει τουρ γί ες κα θώς οι
ση μα ντι κό τε ρες εί ναι ψα λί δι, α νοι κτή ρι πριό νι και
μύ τη θραύ σης κρυ στάλ λων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 135 γρ.
• Μήκος λάμας: 75 χιλ.
• Ολικό μήκος: 176 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ
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Ðñéüíé Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0784

Το πτυσ σό με νο πριό νι τσέ πης εί ναι ε ξαι ρε τι κά
χρή σι μο για ό λες τις υ παί θριες δρα στη ριό τη τες.
Η λε πί δα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό ει δι κό α -
τσά λι τύ που 65ΝΜ. Η πο λυ με ρι κή λα βή του εί ναι
α ντιο λι σθη τι κή. Τέ λος, ο σχε δια σμός του ε πι τρέ -
πει ό λη η δύ να μη του χρή στη να με τα δί δε ται
στην πριο νω τή λά μα. Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη με -
τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 272 γρ. 
• Μήκος λάμας: 210 χιλ.
• Ολικό μήκος: 470 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ατσάλι 65Μn

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÌáôóÝôá Alpina Sport ODL
Κωδικός: 5.0785

Η μα τσέ τα της Alpina Sport α πό την Umarex έ χει
στι βα ρή και ά κρως αν θε κτι κή κα τα σκευ ή. Εί ναι
κα τάλ λη λη και χρή σι μη για ό λες τις υ παί θριες
δρα στη ριό τη τες. Η βα ρέως τύ που λά μα της δια -
θέ τει πριο νω τά δό ντια στην πά νω πλευ ρά. Το
εσωτερικό μέρος της λάμας καλύπτεται από την
πολυμερική λαβή και ασφαλίζεται από ενισχυμέ-
νες βίδες. Τέ λος, η λα βή της φέ ρει τρύ πα ού τως
ώ στε να πε ρα στεί κορ δό νι με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 391 γρ. 
• Μήκος λάμας: 220 χιλ.
• Ολικό μήκος: 367 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther BTK 2
Κωδικός: 5.0786

Ο σου γιάς Black Tac 2 εί ναι έ να ο λο κλη ρω μέ νο
πτυσ σό με νο μα χαί ρι με α σφά λεια λά μας στη λα -
βή τύ που Liner - Lock. Η ε πι βλη τι κή λογ χο ει δής
λά μα δια θέ τει με ρι κή ο δό ντω ση και έ χει ε πί στρω -
ση μαύ ρου χρώ μα τος το νί ζο ντάς τον έ ντο νο σχε -
δια σμό του. Αυ τή η έκ δο ση δια θέ τει συν θε τι κή
λα βή με βελ τιω μέ νη αί σθη ση. Στην ά κρη της έ χει
μύ τη α πό καρ βί διο κα τάλ λη λη για τη θραύ ση
κρυ στάλ λου. Το κλιπ τσέ πης μπο ρεί να βι δω θεί
και στην α ρι στε ρή πλευ ρά της λα βής. Τέ λος, συ -
νο δεύ ε ται α πό νά ι λον θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 149 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 205 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther BTK 2
Tanto
Κωδικός: 5.0787

Ο σου γιάς Black Tac 2 Tanto έ χει πα νο μοιό τυ πες
λει τουρ γί ες με τον σου γιά Walther Black Tac 2,
δια φέ ρο ντας μό νο στον σχε δια σμό της λε πί δας.
Η λε πί δα των 10 εκ. έ χει ματ βα φή και με ρι κή ο -
δό ντω ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 171 γρ. 
• Μήκος λάμας: 97 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï Walther MTK 2
Κωδικός: 5.0788

Tο πο λυερ γα λεί ο Multi Tac 2 εί ναι μια
ερ γα λειο θή κη τσέ πης. Συ νο δεύ ε ται α πό
συν θε τι κή θή κη ζώ νης. Χά ρη στα ερ γα -
λεί α πολ λα πλής χρή σης στα ο ποί α πε ρι -
λαμ βά νε ται και πέν σα, ο σουγιάς αυτός
έχει μεγάλη ζήτηση. Τέ λος, δια θέ τει βελ -
τιω μέ νο σχέ διο λα βής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 215 γρ.
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 198 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 25 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther MPK (Modern Prestige Knife)
Κωδικός: 5.0791

Eί ναι έ να ε λα φρύ, εξαιρετικά λεπτό και κομψό
πτυσ σό με νο μα χαί ρι που α νοί γει με τα 2 χέ ρια. Η
ε ξαι ρε τι κά λε πτή λεπίδα του εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Χά ρη στη βί δα
δι πλής κε φα λής η δια δρο μή της λε πί δας μπο ρεί
να ρυθ μι στεί α κό μα και α πό έ να νό μι σμα. Η λα βή
του φέ ρει αυ λα κώ σεις που ε ξυ πη ρε τούν στο στα -
θε ρό πιά σι μο και πα ράλ λη λα στο κό ψι μο α κρι βεί -
ας. Τα πο λυ με ρι κά φύλ λα της λα βής έ χουν α ντιο -
λι σθη τι κή σχε δί α ση. Στην ά κρη της λα βής υ πάρ -
χει με ταλ λι κός στα θε ρός κρί κος κα τάλ λη λος για
χρή ση κορ δο νιού. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό συν -
θε τι κή θή κη.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 52 γρ. 
• Μήκος λάμας: 78 χιλ.
• Ολικό μήκος: 180 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther STK 2 
Κωδικός: 5.0789

Η 2η έκ δο ση του πρα κτι κού σου γιά της Walther
Silvertac δια θέ τει λογ χο ει δή λά μα μή κους 80 χιλ.
που έ χει υ πο στεί ερ γα σί α αμ μο βο λής και εί ναι
κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C.
Δια θέ τει δι πλό πεί ρο α νοίγ μα τος με τη χρή ση του
α ντί χει ρα (δε ξιά και α ρι στε ρά α ντί στοι χα). Ε πί -
σης, άλ λο χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι η α σφά λεια-κλεί -
δω μα τύ που Liner-lock. Η συν θε τι κή λα βή του έ -
χει ερ γο νο μι κό σχε δια σμό. Στην ά κρη της η μύ τη
καρ βι δί ου εί ναι κα τάλ λη λη για τη θραύ ση κρυ -
στάλ λων. Το κλιπ το πο θέ τη σης εί ναι βι δω μέ νο
και α πο σπώ με νο. Η ο πή της λα βής χρη σι μεύ ει

για το πέ ρα σμα κορ δο νιού με τα φο ράς. Τέ λος,
συ νο δεύ ε ται α πό νά ι λον θή κη με τα φο ράς η ο -
ποία το πο θε τεί ται ο ρι ζό ντια ή κά θε τα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 131 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 28,80 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther CFK
Κωδικός: 5.0795

Ο σου γιάς Walther CFK δια θέ τει μυ τε ρό α κό νι -
σμα τύ που κα λε μιού, έ χο ντας σκλη ρή και αν θε -
κτι κή μύ τη. Έ τσι εί ναι α πο τε λε σμα τι κός στην κο -
πή α φού α παι τεί ται λί γη δύ να μη α πό τον χρή στη.
Δια θέ τει τρα χύ α κό νι σμα στην μύ τη και η λά μα
του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά -
λι 440C. Σχε δια στι κά έ χει με ρι κή ο δό ντω ση με
ματ φι νί ρι σμα πε τρο πλυμ μέ νου. Δια θέ τει α σφά -
λεια πλαι σί ου για α σφα λές κλεί δω μα της λά μας.
Η λα βή του εί ναι ά νε τη με θέ σεις για τα δά κτυ λα
ε ξα σφα λί ζο ντας σω στό πιά σι μο. Η βί δα που

σφίγ γει τη λά μα εί ναι ρυθ μι ζό με νη. Τέ λος, συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 72 γρ. 
• Μήκος λάμας: 62 χιλ.
• Ολικό μήκος: 142 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 24 åõñþ



ÓïõãéÜò Walther NFK
Κωδικός: 5.0794

Ο σου γιάς λαι μού Walther NFK εί ναι μι κρός, ε λα -
φρύς και φυ σι κά φο ριέ ται εύ κο λα γύρω από το
λαι μό προσφέροντας γρή γο ρη πρό σβα ση. Δια -
θέ τει μαύ ρο με ταλ λι κό φι νί ρι σμα στις 2 πλευ ρές
της λά μας. Α φαι ρεί ται α πό τη θή κη του και α νοί -
γε ται με χα ρα κτη ρι στι κή ευ κο λί α. Δια θέ τει κορ δό -
νι με τα φο ράς τύ που paracord και εί ναι έ νας πο -
λύ διακριτικός σου γιάς. Η μυ τε ρή λά μα του τύ -
που drop εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό αν θε κτι κό
α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Εί ναι πλή ρως με ταλ λι -
κός, μι κρός στο μέ γε θος και πο λύ εύ κο λος στο
χει ρι σμό. Ε πί σης, έ χει το χα ρα κτη ρι στι κό δα κτυ -
λί δι που εγ γυά ται α πό λυ τα σφι κτό πιά σι μο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 75 γρ. 
• Μήκος λάμας: 40 χιλ.
• Ολικό μήκος: 111 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 26 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 102
Κωδικός: 5.0902

Η λα βή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πο λυ με ρι -
κό υ λι κό G10. Μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί και σαν
ερ γα λεί ο διά σω σης. Η μύ τη της λα βής χρη σι μεύ -
ει για θραύ ση κρυ στάλ λων και το ξυ ρά φι για την
κο πή της ζώ νης του αυ το κι νή του.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 191 γρ. 
• Μήκος λάμας: 83 χιλ.
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 103
Κωδικός: 5.0904

To "μι κρό" μα χαί ρι α πό την Umarex δια θέ τει λογ -
χο ει δή λά μα και α σφά λεια-κλεί δω μα τύ που Liner-
lock.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 73 γρ. 
• Μήκος λάμας: 70 χιλ.
• Ολικό μήκος: 165 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 702
Κωδικός: 5.0907

To στρα τιω τι κού τύ που μα χαί ρι α πό την Umarex
δια θέ τει στι βα ρή λογ χο ει δή λά μα και λα βή α πό α -
ντιο λι σθη τι κό πο λυ με ρι κό υ λι κό.

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 233 γρ. 
• Μήκος λάμας: 150 χιλ.
• Ολικό μήκος: 276 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420



Ìá÷áßñé EF 704
Κωδικός: 5.0906

Δια θέ τει α ντιο λι σθη τι κές λα βή α πό υ λι κό G10. Η
λά μα του έ χει σχέ διο λόγ χης και εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420 με τε λεί ω μα
ξε πλυ μέ νης πέ τρας. Συ νο δεύ ε ται α πό κορ δό νι
και θή κη με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 192 γρ. 
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 703
Κωδικός: 5.0909

Το Elite Force 703 εί ναι έ να υ ψη λής ποιό τη τας
ανθεκτικό μα χαί ρι ε πι βί ω σης με πολ λές πρα κτι -
κές λει τουρ γί ες και α ξε σουάρ. Έ χει συ μπα γή κα -
τα σκευ ή με μαύ ρη ματ λά μα α πό α νο ξεί δω το α -
τσά λι και δια θέ τει με ρι κές πριο νω τές ο δο ντώ σεις.
Η λα βή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πλα στι κο -
ποι η μέ νο κά λυμ μα TPR το ο ποί ο εί ναι βι δω μέ νο.
Η θή κη του έ χει 3 δε σί μα τα για τον μη ρό και δια -
θέ τει επιφάνεια για το ά ναμ μα φω τιάς (ει δι κά α -
κο νι σμέ νη ε πι φά νεια με σπιν θη ρι στή). Ε πί σης,
δια θέ τει ερ γα λεί ο διά σω σης για την κο πή ζώ νης
α πο θη κευ μέ νο σε τσέ πη στην πί σω πλευ ρά της
θή κης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 143 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 38 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 117
Κωδικός: 5.0917

Πτυσ σό με νος σου γιάς με ε σω τε ρι κή α σφά λεια
κλει δώ μα τος. Ε πι νι κε λω μέ νη λε πί δα κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Α τσά λι νη λα -
βή με α ντιο λι σθη τι κό έν θε το α πό υ λι κό G10 σε
μαύ ρη α πό χρω ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 161 γρ. 
• Μήκος λάμας: 84 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 12 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 705
Κωδικός: 5.0918

Η λά μα του μή κους 198 mm εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Οι λα βές του εί -
ναι κα τα σκευα σμέ νες α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό
G10. Συ νο δεύ ε ται α πό πλα στι κο ποι η μέ νη θή κη
με κλιπ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 524 γρ. 
• Μήκος λάμας: 198 χιλ.
• Ολικό μήκος: 319 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 68 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 121 Delta Series
Κωδικός: 5.0921

Ο πο λύ κομ ψός σου γιάς Elite Force 121 δια θέ τει
α σφά λεια κλει δώ μα τος λε πί δας. Οι λα βές του εί -
ναι α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10. Συ νο δεύ ε ται
α πό α πο σπώ με νο κλιπ με τα φο ράς. Η λα βή του
εί ναι α πό α νο ξεί δω το α τσά λι με ε πί στρω ση μαύ -
ρου χρώ μα τος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 163 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 208 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 30 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 122  Delta Series
Κωδικός: 5.0922

Υ ψη λής ποιό τη τας σου γιάς με ε σω τε ρι κή α σφά -
λεια λε πί δας. Α ντιο λι σθη τι κή λα βή τύ που
Micarta. Λε πί δα τύ που tanto α πό υ ψη λής ποιό -
τη τας χά λυ βα με σα τι νέ φι νί ρι σμα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 117 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 196 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 29 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 119 Delta Series
Κωδικός: 5.0919

Πτυσ σό με νος σου γιάς με ε σω τε ρι κή α σφά λεια
κλει δώ μα τος. Ε πι νι κε λω μέ νη λε πί δα κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Λα βή α πό α -
ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10 σε μαύ ρη α πό χρω ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 144 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 19 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 123 Delta Series
Κωδικός: 5.0923

Ο σου γιάς Elite Force 123 εί ναι υ ψη λής ποιό τη -
τας με ε σω τε ρι κή α σφά λεια λε πί δας. Δια θέ τει λα -
βή α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10. Το ά νοιγ μά
του μπο ρεί να γί νει και με το έ να χέ ρι. Ε πί σης, έ -
χει εν σω μα τω μέ νο κλιπ με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 138 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 208 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 34 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 124 Delta Series
Κωδικός: 5.0924

Υ ψη λής ποιό τη τας σου γιάς με ε σω τε ρι κή α σφά -
λεια λε πί δας. Λα βή α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10.
Δια θέ τει α φαι ρού με νο clip για εύ κο λη με τα φο ρά. Η
λά μα του έ χει σχέ διο λόγ χης και εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C υ ψη λής βαθ -
μί δας (α τσά λι με πε ρισ σό τε ρο α πό 25% πε ριε κτι -
κό τη τα άν θρα κα ό που το κα θι στά ι διαί τε ρα ε νι σχυ -
μέ νο). Ε πί σης, δια θέ τει δεύ τε ρη λά μα που χρη σι -
μεύ ει στην κο πή ι μά ντα ζώ νης κρυμ μέ νη με πο λύ
έ ξυ πνο τρό πο, κα θώς και α τσά λι νη μύ τη θραύ σης
κρυ στάλ λου στο πί σω μέ ρος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 177 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 216 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 40 åõñþ

35



36

ÓïõãéÜò EF 126  
Κωδικός: 5.0926

Ο Σου γιάς Elite Force 126 δια θέ τει συμ με τρι κή
λά μα και λα βή. Η λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό υ ψη λής ποιότητας χάλυβα 440C και έ χει
α σφά λεια λα βής τύ που Liner-Lock. Τέ λος, το
κλιπ με τα φο ράς εί ναι αποσπώμενο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 109 γρ. 
• Μήκος λάμας: 104 χιλ.
• Ολικό μήκος: 230 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 11,20 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 133
Κωδικός: 5.0933  

Ο Σου γιάς Elite Force 133 δια θέ τει λά μα σε α πό -
χρω ση πε τρο πλυμ μέ νου, η ο ποί α εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό υ ψη λής ποιότητας α νο ξεί δω το
α τσά λι 440C και έ χει α σφά λεια λα βής τύ που
Liner-Lock. Α ντιο λι σθη τι κή λα βή τύ που Micarta.
Τέ λος, το κλιπ με τα φο ράς εί ναι αποσπώμενο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 126 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 203 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440Α

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 11,20 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 140  
Κωδικός: 5.0940

Το Elite Force 140 εί ναι έ να πτυσ σό με νο μα χαί ρι
με σχε δια σμό στι λέ του. Η λε πί δα του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α τσά λι 440, δια θέ τει α σφά λεια
κλει δώ μα τος λά μας και έ χει κλιπ για την το πο θέ -
τη ση του σε ζώ νη κτλ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 156 γρ. 
• Μήκος λάμας: 88 χιλ.
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 136  
Κωδικός: 5.0936

Ο σου γιάς Elite Force 136 δια θέ τει συμ με τρι κή
λά μα μή κους 100 χιλ. και εί ναι ε ξο λο κλή ρου κα -
τα σκευα σμέ νος α πό μέ ταλ λο. Η λα βή του φέ ρει
έ να δια κο σμη τι κό έν θε το γκρι χρώ μα τος. Η λογ -
χο ει δής λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό
440C α νο ξεί δω το α τσά λι υ ψη λής ποιό τη τος και
δια θέ τει 2 πεί ρους που βο η θά νε στο ά νοιγ μα της.
Η α σφά λεια κλει δώ μα τος της λά μας εί ναι τύ που
Liner-Lock. Τέ λος, το κλιπ με τα φο ράς του εί ναι
αποσπώμενο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 156 γρ. 
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 12,64 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 141  
Κωδικός: 5.0941

O πτυσ σό με νος σου γιάς Elite Force 141 δια θέ τει
ερ γο νο μι κή λα βή που ται ριά ζει α πό λυ τα σε κά θε
χέ ρι. Ε πί σης η λογ χο ει δής λά μα του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Η α -
σφά λεια του ό ταν η λά μα εί ναι α νοι κτή εί ναι τύ -
που liner lock. Τέ λος, το κλιπ ζώ νης δια σφα λί ζει
την ά με ση πρό σβα ση του.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 187 γρ. 
• Μήκος λάμας: 86 χιλ.
• Ολικό μήκος: 212 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 14,40 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 143  
Κωδικός: 5.0943

Ο ε ντυ πω σια κός σου γιάς Elite Force 143 δια θέ -
τει σχε δια σμό karambit. Η πριο νω τή λά μα του,
μή κους 60χιλ., εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο -
ξεί δω το α τσά λι 440. Δια θέ τει κλεί δω μα α σφα λεί -
ας τύ που liner lock με βο η θη τι κό πτε ρύ γιο για το
ά νοιγ μα. Η πο λυ με ρι κή λα βή του φέ ρει ε γκο πές
προ σφέ ρο ντας στα θε ρό πιά σι μο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 160 γρ. 
• Μήκος λάμας: 60 χιλ.
• Ολικό μήκος: 175 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 15 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 144 
Κωδικός: 5.0944

Ο δια κο σμη μέ νος σου γιάς με τα λο γό τυ πα της
Elite Force, δια θέ τει ε λα στι κή πλα στι κο ποι η μέ νη
και ερ γο νο μι κή λα βή με ε γκο πές για α σφα λές
πιά σι μο. Η γω νιώ δης λά μα σχε δί ου tanto εί ναι
κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440.
Μπο ρεί να α νοί ξει εύ κο λα με το έ να χέ ρι, χρη σι -
μο ποιώ ντας τον α ντί χει ρα. Η α σφά λεια κλει δώ -
μα τος της λά μας εί ναι πο λύ στα θε ρή. Οι με ρι κές
ο δο ντώ σεις κα θώς και οι στι λι στι κές ο πές προσ -
δί δουν στον σου γιά EF 144 μο να δι κή εμ φά νι ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 170 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ. 
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 16,70 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 145 
Κωδικός: 5.0945

Ι διαί τε ρος και κομ ψός σου γιάς με στε νή λά μα
90χιλ. α πό την Umarex. Ο χει ρι σμός του εν δεί -
κνυ ται με το έ να χέ ρι. Η λά μα του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440 και δια -
θέ τει "κλεί δω μα" α σφα λεί ας τύ που liner-lock. Η
πο λυ με ρι κή λα βή του φέ ρει ε γκο πές και εί ναι ε -
πεν δυ μέ νη με σχε δια σμό πα ραλ λα γής. Ε πί σης,
έ χει εν σω μα τω μέ νη τρύ πα για πέ ρα σμα κορ δο -
νιού με τα φο ράς. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 120 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 215 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 146
Κωδικός: 5.0946

Ο σου γιάς Elite Force 146 δια θέ τει λα βή με ξε χω -
ρι στό σχέ διο η ο ποί α εί ναι πο λύ ά νε τη στο χέ ρι
και έ χει με ρι κή ε πί στρω ση α ντιο λι σθη τι κού υ λι -
κού για σί γου ρο και α σφα λές κρά τη μα. Η γυα λι -
σμέ νη λά μα μή κους 85χιλ. έ χει ο δο ντώ σεις για
κο πή σχοι νιών. Ε πί σης, δια θέ τει ο πή για εύ κο λο
και ά νε το ά νοιγ μά της. Η α σφά λεια κλει δώ μα τος
εί ναι τύ που Liner-Lock. Τέ λος, το κλιπ με τα φο -
ράς του εί ναι α πο σπώ με νο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 74 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 180 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 12 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 147
Κωδικός: 5.0947

Μι κρός και πλή ρως με ταλ λι κός σου γιάς με πολ -
λά πλεονεκτήματα. Η κο ντή λά μα των 56 χιλ. εί -
ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440
και δια θέ τει στο πά νω μέ ρος της μια με γά λη ο πή
ει δι κά σχε δια σμέ νη για το ά νοιγ μα της με τον α -
ντί χει ρα. Η λα βή του φέ ρει με ταλ λι κές ε γκο πές
και βι δω τό κλιπ ζώ νης. Το κλιπ δια θέ τει μι κρές
τρύ πες σε πε ρί πτω ση που θέ λου με να πε ρά σου -
με κορ δό νι με τα φο ράς. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 68 γρ. 
• Μήκος λάμας: 56 χιλ.
• Ολικό μήκος: 150 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 15 åõñþ
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Ìá÷áßñé EF 706
Κωδικός: 5.0950

Το μα χαί ρι α πό την Umarex, Elite Force 706 συ -
γκα τα λέ γε ται στα πλέoν ποιο τι κά μα χαί ρια! Η λά -
μα του μή κους 164 mm εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α -
πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Οι λα βές του εί ναι κα -
τα σκευα σμέ νες α πό α ντιο λι σθη τι κό υ λι κό G10.
Συ νο δεύ ε ται α πό θή κη nylon.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 297 γρ. 
• Μήκος λάμας: 164 χιλ.
• Ολικό μήκος: 295 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 708
Κωδικός: 5.0952

Ο λο κλη ρω μέ νο μα χαί ρι με πε τρο πλυμ μέ νη και
α νο διω μέ νη λεπίδα. Η α συ νή θι στου πά χους 3.2
χιλ. λά μα δια θέ τει 2 α κτί νες κο πής ε ξαι ρε τι κής α -
ντο χής. Οι βι δω τές λα βές α πό πο λυ με ρι κό υ λι κό
τύ που G10 έ χουν ε πι φά νεια με ει δι κή κα τερ γα σία
για ά νε το και α σφα λές πιά σι μο. Στην τρύ πα στο
πί σω μέ ρος της λα βής περ νά ει έ να ε νι σχυ μέ νο
λου ρί. Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό μια θή κη ζώ νης
τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 220 γρ. 
• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 212 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 27 åõñþ
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Ìá÷áßñé EF 710
Κωδικός: 5.0954

To ά κα μπτο και ποιο τι κό μα χαί ρι α πό την Elite
Force EF 710 δια θέ τει ερ γο νο μι κή λα βή που ται -
ριά ζει α πό λυ τα σε κά θε χέ ρι. Ε πί σης, η λογ χο ει -
δής λά μα του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό α νο ξεί -
δω το α τσά λι 440C. Η τρι γω νι κή ο πή στην λα βή
εί ναι κα τάλ λη λη για κορ δό νι με τα φο ράς. Συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 210 γρ. 
• Μήκος λάμας: 107 χιλ.
• Ολικό μήκος: 230 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 20 åõñþ

Óöõñß EF 801
Κωδικός: 5.0956

Το σφυ ρί Elite Force 801 δια θέ τει ει δι κό tactical
σχε δια σμό. Εί ναι κα τα σκευα σμέ νο α πό α νο ξεί -
δω το α τσά λι 420. Η μια ά κρη του έ χει 5 α κί δες
για πε ρι με τρι κό α πο τέ λε σμα. Δια θέ τει 2 λα βές εκ
των ο ποί ων η μί α με ε νι σχυ μέ νο α ντιο λι σθη τι κό
υ λι κό. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 822 γρ. 
• Ολικό μήκος: 491 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 46 åõñþ
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ÖôõÜñé EF 802
Κωδικός: 5.0957

Το πο λυ χρη στι κό φτυά ρι α πό την Umarex δια θέ -
τει έ να κλασ σι κό φτυά ρι με α κο νι σμέ να τα ά κρα
του και στην μια πλευ ρά έ να κο φτε ρό τα το πριό νι.
Η συ σκευα σί α πε ρι λαμ βά νει και θή κη ζώ νης τύ -
που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 990 γρ. 
• Ολικό μήκος: 480 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 46 åõñþ

Ôóåêïýñé EF 803
Κωδικός: 5.0958

Το τσε κού ρι Tomahawk Elite Force 803 α πό την
Umarex έ χει ε ξαι ρε τι κό σχε δια σμό και εί ναι κα τα -
σκευα σμέ νο α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 420. Η λα βή
του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό ε νι σχυ μέ νο πο -
λυε στε ρι κό πο λυ με ρές υ λι κό. Το ο λι κό του μή κος
εί ναι 308 χιλ. και έ χει βά ρος 467 γρ. Τέ λος, συ νο -
δεύ ε ται α πό θή κη ζώ νης nylon.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 467 γρ. 
• Ολικό μήκος: 308 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ
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ÖôõÜñé EF 804
Κωδικός: 5.0959

Το φτυά ρι της σει ράς Elite Force α πό την
Umarex EF804 εί ναι ερ γα λεί ο πολ λα πλών χρή -
σε ων δια θέ το ντας τα ε ξής: φτυά ρι, πριό νι και
γυρ νώ ντας το α πό την άλ λη πλευ ρά γί νε ται α ξί -
να. Ε πί σης, εί ναι πτυσ σό με νο με ε λά χι στo ο λι κό
μή κος 19 εκ. ό που έ τσι κα θί στα ται εύ κο λο στην
με τα φο ρά. Δια θέ τει θή κη ζώ νης και εί ναι πλή ρως
με ταλ λι κή κα τα σκευ ή. Η τι μή του το κα θι στά κά τι
πα ρα πά νω α πό -value for money-προ ϊ όν.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 704 γρ. 
• Ολικό μήκος: 460 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 13 åõñþ

ÖôõÜñé EF 805
Κωδικός: 5.0960

Το φτυά ρι EF805 συ νο δεύ ε ται α πό νά ι λον θή κη
με τα φο ράς, εί ναι μι κρό στο μέ γε θος και χω ρά ει
στο πορ τ μπα γκάζ του αυ το κι νή του. Εί ναι πτυσ -
σό με νο με βαμ μέ νο α τσά λι και φέ ρει ο δο ντώ σεις
πριο νιού στη μια πλευ ρά του. Έ να βι δω τό δα κτυ -
λί δι α σφα λί ζει το φτυά ρι στην α νοι κτή θέ ση. Ε πί -
σης το φτυά ρι EF 805 μπο ρεί να α σφα λι στεί σε
δια φο ρε τι κές θέ σεις ού τως ώ στε να έ χει σχή μα
φτυα ριού, τσά πας κτλ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 1000 γρ. 
• Ολικό μήκος: 595 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 17,50 åõñþ



ÌáôóÝôá EF 712
Κωδικός: 5.0961

Η μα τσέ τα της Elite Force 712 έ χει έ ναν α συ νή θι -
στο σχε δια σμό ό ντας ε ξαι ρε τι κά γω νιώ δης. Δια -
θέ τει λά μα πά χους 3,8 χιλ. Εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό μαυ ρι σμέ νο α νο ξεί δω το α τσά λι που την
κα θι στά κα τάλ λη λη για κο πή χόρ των μέ σα στη
βλά στη ση. Στην πά νω πλευ ρά υ πάρ χουν ο δο -
ντώ σεις για χρή ση πριο νιού. Η ερ γο νο μι κή λα βή
εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό συν θε τι κό υ λι κό και
δια θέ τει προ στα σί α δα κτύ λων. Τέ λος, συ νο δεύ ε -
ται α πό θή κη και κορ δό νι με τα φο ράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 1045 γρ. 
• Μήκος λάμας: 440 χιλ.
• Ολικό μήκος: 610 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 49 åõñþ
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Ìá÷áßñé EF 713
Κωδικός: 5.0965

Το EF713 ο φεί λει την ε ντυ πω σια κή εμ φά νι σή του
κυ ρί ως στη λε πί δα του. Ό πως έ νας μπαλ τάς κρέ -
α τος, πα ρά γει την α ντο χή του α πό το βά ρος του
και α πό το με γά λο κο πτι κό του ά κρο. Το κέ ντρο
βά ρους αυ τού του μα χαι ριού 235 γραμ μα ρί ων εί -
ναι α κρι βώς στην λε πί δα, κα θι στώ ντας το πο λύ
α πο τε λε σμα τι κό για με γά λες ερ γα σί ες. Η ερ γο νο -
μι κή του λα βή η ο ποί α κα τα λή γει σε δα κτυ λί δι
προ σφέ ρει δυ να τό κρά τη μα. Η προ ε ξέ χου σα λε -
πί δα προ στα τεύ ει τα δά χτυ λά σας ό ταν κό βε τε.
Τέ λος, συ νο δεύ ε ται α πό θή κη για α σφα λή με τα -
φο ρά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 235 γρ. 
• Μήκος λάμας: 105 χιλ.
• Ολικό μήκος: 228 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 714
Κωδικός: 5.0966

Τα μα χαί ρια στο λαι μό πα ρέ χουν α σφά λεια και
μπο ρούν να δια τη ρη θούν κο ντά στο χέ ρι για ά με -
ση χρή ση. Α σφα λώς κλει σμέ νη στη θή κη τύ που
Kydex, η λε πί δα τύ που drop εί ναι έ τοι μη για χρή -
ση α νά πά σα στιγ μή. Οι κλί μα κες χει ρο λα βής έ -
χουν ε σο χές για ά νε τη λα βή και μπο ρούν α κό μη
και να ξε βι δω θούν.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 40 γρ. 
• Μήκος λάμας: 55 χιλ.
• Ολικό μήκος: 125 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï EF 800
Κωδικός: 5.0999

Νέ ο και πο λύ χρή σι μο πο λυερ γα λεί ο α πό την
Umarex. Δια θέ τει τα βα σι κά κα τσα βί δια. Έ χει ε -
σω τε ρι κό μα γνή τη για την σω στή το πο θέ τη ση
του α νταλ λα κτι κού κα τσα βι διού. 
Δια θέ σι μα α νταλ λα κτι κά: Allen 1.5χιλ. - Torx
TX8Slot - SL 3.5mm -Cross PH1

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 25 γρ. 
• Ολικό μήκος: 92 χιλ.
• Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 9 åõñþ

Ìá÷áßñé EF 715
Κωδικός: 5.0967

Το ε ντυ πω σια κό μα χαί ρι Elite Force 715 δια θέ τει
σχε δια σμό karambit. Η λά μα εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440. Η ε ντυ πω -
σια κή λα βή του κα τα σκευα σμέ νη α πό υ λι κό G10
φέ ρει ε γκο πές προ σφέ ρο ντας στα θε ρό πιά σι μο. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 220 γρ. 
• Μήκος λάμας: 100 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ



ÓïõãéÜò Elite Force Mission Knife
Κωδικός: 5.0990-1

Αυ τή η κομ ψή μαύ ρη κάρ τα "ει δι κών α πο στο -
λών" με τα μορ φώ νε ται σε έ να πρα κτι κό μα χαί -
ρι. Με λά μα μή κους 65χιλ. κα τα σκευα σμέ νη α -
πό χει ρουρ γι κό α τσά λι γί νε ται έ νας βο λι κός
σου γιάς μή κους 140χιλ μέ σα σε δευ τε ρό λε -
πτα… ό ταν με τα τρέ πε ται σε κάρ τα η λά μα α -
σφα λί ζε ται α πό έ ναν μο χλό. Δεν συ νί στα ται για
τα ξί δι σε α ε ρο πλά νο, αλ λά εί ναι πο λύ χρή σι μο
κα θη με ρι νά στο πορ το φό λι μας δί πλα στις πι -
στω τι κές μας κάρ τες…

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 15 γρ. 
• Μήκος λάμας: 62 χιλ.
• Ολικό μήκος: 144 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 5 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 150
Κωδικός: 5.1301

Ο σου γιάς EF 150 εί ναι πραγ μα τι κά ε ντυ πω σια -
κού σχε δια σμού. Η λε πί δα ξε χω ρί ζει για το κα -
μπύ λο της σχή μα και την ε ξαι ρε τι κά με γά λη ε πι -
φά νεια της κό ψης. Η λα βή του α πό υ λι κό G10
δια θέ τει α σφά λεια τύ που liner - lock που δια τη ρεί
τη λε πί δα στη θέ ση της. Οι ε σο χές των δα κτύ λων
και η ε πι φά νεια με υ φή ε ξα σφα λί ζουν α ξιό πι στο
κρά τη μα α νά πά σα στιγ μή. Το EF 150 δια θέ τει
κλιπ ζώ νης για να το με τα φέ ρε τε πα ντού μα ζί
σας. Μπο ρεί τε ε πί σης να το πο θε τή σε τε έ να κορ -
δό νι στην ο πή που δια θέ τει.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 116 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 35 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 151
Κωδικός: 5.1302

Μια μα τιά εί ναι αρ κε τή και θα κα τα λά βε τε ό τι ο
σου γιάς EF 151 εί ναι έ να μα χαί ρι tactical. Η λογ -
χο ει δής λε πί δα του προ ε ξέ χει κα τευ θεί αν α πό τη
με ταλ λι κή λα βή. Η α σφά λεια τύ που liner-lock
κρα τά ει τη λε πί δα κα λά στη θέ ση της και έ νας
πρό σθε τος α πο σπώ με νος πεί ρος ε πι τρέ πει γρή -
γο ρο ά νοιγ μα με έ να χέ ρι. Ο αν θε κτι κός σχε δια -
σμός του EF151 εί ναι ι διαί τε ρα αι σθη τός στη λα -
βή. Το βά ρος εί ναι συ γκε ντρω μέ νο ε δώ για να
σας πα ρέ χει α ξιό πι στες ε πι δό σεις και α πό λυ το έ -
λεγ χο α νά πά σα στιγ μή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 175 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 200 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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ÓïõãéÜò EF 152
Κωδικός: 5.1303

Το EF152 ε πι δει κνύ ει τα πλε ο νε κτή μα τα του
στην κα θη με ρι νή χρή ση, ό που οι συ μπα γείς δια -
στά σεις του εί ναι ι διαί τε ρα χρή σι μες. Α νοίξ τε το
για να δεί τε το πλή ρες δυ να μι κό του: η λε πί δα τύ -
που drop, μή κους μό λις 70 mm, έ χει μια γκρι ε πί -
στρω ση τι τα νί ου και πα ρα μέ νει στα θε ρή στη θέ -
ση της με κλεί δω μα πλαι σί ου. Ο πεί ρος σας ε πι -
τρέ πει να το α νοί ξε τε με έ να μό νο χέ ρι, αλ λά
μπο ρεί ε πί σης να α πο σπα στεί α νά πά σα στιγ μή.
Αυ τό το ερ γα λεί ο α πό μέ ταλ λο ζυ γί ζει μό λις 71
γραμ μά ρια, κα θι στώ ντας εύ κο λη τη με τα φο ρά
του για με γά λο χρο νι κό διά στη μα στο κλιπ ζώ -
νης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 71 γρ. 
• Μήκος λάμας: 68,5 χιλ.
• Ολικό μήκος: 153 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 153
Κωδικός: 5.1304

Στι βα ρό εί ναι η λέ ξη που πε ρι γρά φει τέ λεια το EF
153. Η ι σχυ ρή λε πί δα σας ε πι τρέ πει να κά νε τε
με γά λες, ευ θεί ες το μές και να ε λέγ χε τε εύ κο λα.
Το κλεί δω μα πλαι σί ου συ γκρα τεί τη λε πί δα κα λά
στη θέ ση της και έ νας α πο σπώ με νος πεί ρος
χρη σι μεύ ει ως πρό σθε το βο ή θη μα α νοίγ μα τος.
Στα 184 γραμ μά ρια, το EF153 εί ναι έ να τε ρά στιο
ερ γα λεί ο. Με το με ταλ λι κό σχε δια σμό και την ε πί -
στρω ση με γκρι τι τά νιο, ται ριά ζει τέ λεια στο χέ ρι
σας. Συ νο δεύ ε ται α πό κλιπ ζώ νης για να το έ χε -
τε πά ντα μα ζί σας…

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 184 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 205 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ



ÓïõãéÜò EF 154
Κωδικός: 5.1305

Το EF 154, με ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί ου, συν δυά -
ζει έ να λε πτό σχέ διο με με γά λη λε πί δα και ε ξαι -
ρε τι κή λα βή. Με ε ντυ πω σια κό μή κος 204χιλ., εί -
ναι εύ κο λο στη χρή ση. Το κλει δω μα πλαι σί ου
δια τη ρεί τη λε πί δα αυ τού του σου γιά στα θε ρά
στη θέ ση της. Η λα βή, η ο ποί α έ χει μια ο πή για
κορ δό νι, σας προ σφέ ρει στα θε ρό κρά τη μα, και οι
ε σο χές των δα κτύ λων πα ρέ χουν πρό σθε τη στή -
ρι ξη. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 87 γρ. 
• Μήκος λάμας: 89 χιλ.
• Ολικό μήκος: 204 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ

ÓïõãéÜò EF 155
Κωδικός: 5.1306

Συ μπα γής και κομ ψός, ο σου γιάς EF 155 ζυ γί ζει
μό νο 56 γραμ μά ρια και δια θέ τει ό μορ φο ξύ λι νο
τμή μα στη λα βή. Λί γο με γα λύ τε ρο α πό το κλιπ
ζώ νης, μπο ρεί να με τα φερ θεί δια κρι τι κά ο που δή -
πο τε κι αν πά τε. Η λε πί δα τύ που drop 55χιλ. α -
σφα λί ζει με κλεί δω μα πλαι σί ου. Μι κρές ε σο χές
σας βο η θούν να το κα θο δη γή σε τε στα θε ρά με το
χέ ρι σας. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 56 γρ. 
• Μήκος λάμας: 55 χιλ.
• Ολικό μήκος: 130 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 23 åõñþ
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Ìá÷áßñé Alpina Sport Ancho 
Κωδικός: 5.0998-3

Το μα χαί ρι Ancho δια θέ τει λά μα α πό α νο ξεί δω το
α τσά λι 420 που μπο ρεί πο λύ εύ κο λα να α κο νι -
στεί ξα νά και ξα νά. Εί ναι έ να αν θε κτι κό τα το μα -
χαί ρι τό σο κα λά κα τα σκευα σμέ νο που σχε δόν
δεν μπο ρεί να κα τα στρα φεί. Η α ντιο λι σθη τι κή λα -
βή του εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πο λυ με ρι κό υ -
λι κό με έν θε τα TPR. Ε πί σης η πλα στι κή θή κη του
κρα τά ει το μα χαί ρι με α σφά λεια και μπο ρεί να το -
πο θε τη θεί στην ζώ νη σας. Τα χρώ μα τα που πα -
ρά γε ται εί ναι μαύ ρο, πρά σι νο και πορ το κα λί.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 134 γρ. 
• Μήκος λάμας: 109 χιλ.
• Ολικό μήκος: 241 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 420

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 136 åõñþ
(σετ 16 μαχαιριών)

52



Ðïëõåñãáëåßï Walther PRO ToolTac M
Κωδικός: 5.1991

Η σει ρά Pro πο λυ σου γιά δων α πό την Walther
πε ρι λαμ βά νει το πο λυερ γα λεί ο Walther ToolTac
Pro Μ που εί ναι ου σια στι κά έ να ε ξαι ρε τι κά μι -
κρό ερ γα στή ριο στην τσέ πη σας. Εί ναι χρή σι -
μο, πρα κτι κό και δια θέ τει ό τι ερ γα λεί ο χρειά ζε -
στε κά θε μέ ρα. Τα 12 ερ γα λεί α του εί ναι πτυσ -
σό με νη πέν σα με κό φτη κα λω δί ου, πριό νι ξύ -
λου, α νοι κτή ρι μπου κα λιού, κα τσα βί δι κα νο νι κό
(ί σιο), κα τσα βί δι τύ που Philips (σταυ ρω τό),
προ ε κτει νό με νος κό φτης ζώ νης, λά μα με 2 λε -
πί δες και φυ σι κά λά μα μα χαι ριού κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α τσά λι 12C27 υ ψη λού ε πι πέ δου α -
ντο χής (α πό την ε ξει δι κευ μέ νη Σου η δι κή
Sandvik.) Ση μειω τέ ον ό τι ό λα τα ερ γα λεί α έ -
χουν ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί ου. Τέ λος, συ νο δεύ -
ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 187 γρ. 
• Μήκος λάμας: 57 χιλ.
• Ολικό μήκος: 157 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 64 åõñþ
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Ðïëõåñãáëåßï Walther PRO ToolTac S
Κωδικός: 5.1992

Η σει ρά Pro πο λυ σου γιά δων α πό την Walther
πε ρι λαμ βά νει το πο λυερ γα λεί ο Walther ToolTac
Pro S που εί ναι ου σια στι κά έ να ε ξαι ρε τι κά μι -
κρό ερ γα στή ριο στην τσέ πη σας. Εί ναι χρή σι -
μο, πρα κτι κό και δια θέ τει ό τι ερ γα λεί ο χρειά ζε -
στε κά θε μέ ρα. Τα 12 ερ γα λεί α του εί ναι πτυσ -
σό με νη πέν σα με κό φτη κα λω δί ου, πριό νι ξύ -
λου, α νοι κτή ρι μπου κα λιού, κα τσα βί δι κα νο νι κό
(ί σιο), κα τσα βί δι τύ που Philips (σταυ ρω τό),
προ ε κτει νό με νος κό φτης ζώ νης, λά μα με 2 λε -
πί δες και φυ σι κά λά μα μα χαι ριού κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α τσά λι 12C27 υ ψη λού ε πι πέ δου α -
ντο χής (α πό την ε ξει δι κευ μέ νη Σου η δι κή
Sandvik). Ση μειω τέ ον ό τι ό λα τα ερ γα λεί α έ -
χουν ε πι κά λυ ψη γκρι τι τα νί ου. Τέ λος, συ νο δεύ -
ε ται α πό θή κη ζώ νης τύ που cordura.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 78 γρ. 
• Μήκος λάμας: 40 χιλ.
• Ολικό μήκος: 104 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik 

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ

Ìá÷áßñé Walther Pro FBK
Κωδικός: 5.2010

Mα χαί ρι Walther με σχέ διο λά μας σε στιλ λόγ χης.
Λό γω της με ρι κής ο δό ντω σης στο πά νω μέ ρος
της λά μας κα θί στα ται ε ξαι ρε τι κά χρή σι μος κά τω
α πό ό λες τις συν θή κες . Συ νο δεύ ε ται με θή κη για
κού μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι -
λο γή. Η συ σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή,
κα τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο
της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 254 γρ. 
• Μήκος λάμας: 109 χιλ.
• Ολικό μήκος: 235 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 67,50 åõñþ
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Ìá÷áßñé Walther Pro TFK II
Κωδικός: 5.2011

Ο σου γιάς Traditional Folding Knife II Pro της
Walther εί ναι πο λύ βο λι κός για να μπαί νει στην
τσέ πη. Η κα τα σκευ ή του έ χει γί νει για κα θη με ρι -
νή χρή ση. Η λε πί δα του που εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 12C27 έ χει ε πί στρω -
ση τι τα νί ου και έ χει αυ λα κώ σεις ού τως ώ στε να
α νοί γει με τα 2 χέ ρια.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 126 γρ. 
• Μήκος λάμας: 78 χιλ.
• Ολικό μήκος: 177 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 39 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Rescue Yellow
Κωδικός: 5.2012

Σου γιάς διά σω σης - Rescue. Δια θέ τει προ ε κτει -
νό με νο κό φτη ζώ νης-ι μά ντα. Εί ναι εύ κο λος στη
χρή ση με το έ να χέ ρι α κό μα φο ρώ ντας και γά -
ντια. Δια θέ τει πτε ρύ γιο για πε ρισ σό τε ρη προ στα -
σί α του δα κτύ λου. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού -
μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή.
Στο πί σω μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα -
σκευα σμέ νη α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α
χρη σι μεύ ει στη θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα -
σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α -
πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 208 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 218 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ



ÓïõãéÜò Walther Pro Rescue Black
Κωδικός: 5.2013

Σου γιάς διά σω σης - Rescue. Δια θέ τει προ ε κτει -
νό με νο κό φτη ζώ νης-ι μά ντα. Εί ναι εύ κο λος στη
χρή ση με το έ να χέ ρι α κό μα φο ρώ ντας και γά -
ντια. Δια θέ τει πτε ρύ γιο για πε ρισ σό τε ρη προ στα -
σί α του δα κτύ λου. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού -
μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή.
Στο πί σω μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα -
σκευα σμέ νη α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α
χρη σι μεύ ει στη θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα -
σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α -
πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 208 γρ. 
• Μήκος λάμας: 90 χιλ.
• Ολικό μήκος: 218 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 48 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Pro Black Tac
Κωδικός: 5.2014

Ο κλα σι κός σου γιάς της Walther με α πο σπώ με -
νο βο η θό α νοίγ μα τος της λά μας. Η έκ δο ση Pro
συ νο δεύ ε ται με θή κη για κού μπω μα ζώ νης κά θε -
το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι λο γή. Στο πί σω μέ ρος της
λά μας φέ ρει μια μύ τη κα τα σκευα σμέ νη α πό καρ -
βί διο βολ φρα μί ου η ο ποί α χρη σι μεύ ει στη θραύ -
ση κρυ στάλ λου. Η συ σκευα σί α του εί ναι ά κρως
ποιο τι κή, κα τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με το
λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 190 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Black Tac Tanto
Κωδικός: 5.2015

Σου γιάς Walther με σχέ διο λά μας τύ που Tanto.
Λό γω της με ρι κής ο δό ντω σης κα θί στα ται ε ξαι ρε -
τι κά χρή σι μος. Δια θέ τει α πο σπώ με νο βο η θό α -
νοίγ μα τος της λά μας. Συ νο δεύ ε ται με θή κη για
κού μπω μα ζώ νης κά θε το και ο ρι ζό ντιο κατ' ε πι -
λο γή. Στο πί σω μέ ρος της λά μας φέ ρει μια μύ τη
κα τα σκευα σμέ νη α πό καρ βί διο βολ φρα μί ου η ο -
ποί α χρη σι μεύ ει στη θραύ ση κρυ στάλ λου. Η συ -
σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή, κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό τυ πο της
Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 190 γρ. 
• Μήκος λάμας: 87 χιλ.
• Ολικό μήκος: 209 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ



Ðïëõåñãáëåßï Walther Pro Multi Tac
Κωδικός: 5.2016

Η λά μα και τα ερ γα λεί α του εί ναι κα τα -
σκευα σμέ να α πό α νο ξεί δω το α τσά λι
sandvik 12c27. Η λα βή του έ χει ε πι κά λυ ψη
α ντιο λι σθη τι κού ε λα στι κού υ λι κού. Ε πί σης,
δια θέ τει 18 δια φο ρε τι κές λει τουρ γί ες. Οι
δα γκά νες του έ χουν 3 ερ γα λεί α (Κό φτη, ο -
δο ντω τή τα νά λια και λά μα). Μπο ρούν να
υ πο στούν δύ να μη βά ρους 56 κι λών! Τα υ -
πό λοι πα ερ γα λεί α εί ναι μα χαί ρι, ψα λί δι, α -
νοι κτή ρι, κα τσα βί δι, κό φτης ζώ νης α σφα -
λεί ας, θραύ στης κρυ στάλ λου. Συ νο δεύ ε ται
α πό θή κη τύ που cordura με θη λιές για κά -
θε τη ή ο ρι ζό ντια το πο θέ τη ση στη ζώ νη. Η
συ σκευα σί α του εί ναι ά κρως ποιο τι κή κα -
τα σκευα σμέ νη α πό α λου μί νιο με το λο γό -
τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 236 γρ. 
• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 195 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 67 åõñþ
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ÓïõãéÜò Walther Pro Ceramic
Κωδικός: 5.2018

Κε ρα μι κός σου γιάς α πό την Walther. H λά μα του
κα τα σκευά ζε ται α πό υ ψη λής τε χνο λο γί ας κε ρα μι -
κά υ λι κά και ό χι α τσά λι ε ξα σφα λί ζο ντας με γά λη
α ντο χή στο χρό νο κα θώς και τρο με ρή κό ψη...

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 92 γρ. 
• Μήκος λάμας: 66 χιλ.
• Ολικό μήκος: 164 χιλ.
• Υλικό λάμας: Κεραμικό

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Pro Survival 
Κωδικός: 5.2017

Ο σου γιάς ε πι βί ω σης της Walther εί ναι έ να νέ ο προ ϊ όν
με ε ξαι ρε τι κή ποιό τη τα. Δια θέ τει πτυσ σό με νη λά μα η ο -
ποί α έ χει α κο νι στή μα χαι ριών κα θώς και σπιν θη ρι στή
για φω τιά ο ο ποί ος γρή γο ρα πα ρά γει έ ντο νους σπιν θή -
ρες. Ε πί σης, η λά μα του μα χαι ριού εί ναι κα τα σκευα σμέ -
νη α πό α τσά λι 12C27 Sandvik με ε πί στρω ση τι τα νί ου
και δια θέ τει έ να αμ βλύ ση μεί ο για την πα ρα γω γή φω -
τιάς. Τέ λος, το σχέ διο του πριο νιού το κα θι στά ι κα νό τα -
το για την κο πή κλα διών κτλ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 304 γρ. 
• Μήκος λάμας: 85 χιλ.
• Ολικό μήκος: 210 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27 Sandvik

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 57 åõñþ



ÓïõãéÜò Walther Pro SOK
Κωδικός: 5.2019

Το μα χαί ρι της Walther Pro SOK εί ναι έ νας σου -
γιάς υ ψη λής ποιό τη τας με πτυσ σό με νη λά μα. Το
κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό του εί ναι το κου μπί α πε -
λευ θέ ρω σης της λά μας με την βο ή θεια ε λα τη ρί ου
το ο ποί ο εί ναι σχε δια σμέ νο για τον α ντί χει ρα.

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 45 åõñþ

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 96 γρ. 
• Μήκος λάμας: 72,5 χιλ.
• Ολικό μήκος: 185 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 12C27

Sandvik

Ìá÷áßñé Walther Tactical P99
Κωδικός: 5.2179

Το tactical μα χαί ρι της Walther P99 εί ναι έ να ε -
ξαι ρε τι κό μα χαί ρι γε νι κής χρή σης. Η λογ χο ει δής
λά μα του έ χει μή κος 130χιλ. και εί ναι κα τα σκευα -
σμέ νη α πό α νο ξεί δω το α τσά λι 440C. Οι με ρι κές
πριο νω τές ο δο ντώ σεις στην ά νω πλευ ρά της λά -
μας το κα θι στούν πο λυ λει τουρ γι κό. Η λα βή του
εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό ε λα στι κό τύ που
Kraton εγ γυώ ντας έ να σί γου ρο πιά σι μο. Στην ά -
κρη της δια θέ τει ο πή για πέ ρα σμα κορ δο νιού. Τέ -
λος, συ νο δεύ ε ται α πό συν θε τι κή θή κη ώ μου με -
γά λης α ντο χής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 280 γρ. 
• Μήκος λάμας: 140 χιλ.
• Ολικό μήκος: 275 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 56 åõñþ
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Ìá÷áßñé Walther La Chasse
Κωδικός: 5.2180

Το κυ νη γε τι κό μα χαί ρι La Chasse της Walther εί -
ναι έ να μα χαί ρι για ό λες τις δρα στη ριό τη τες. Η
λά μα του μή κους 12εκ. εί ναι η πλέ ον κα τάλ λη λη
για την α φαί ρε ση των ε ντέ ρων και του δέρ μα τος
του ό ποιου θη ρά μα τος. Η συν θε τι κή και ερ γο νο -
μι κή λα βή του δια θέ τει αυ λα κώ σεις για τα δά κτυ -
λα και εγ γυά ται έ να ά νε το πιά σι μο. Οι κου κί δες
στη λα βή πα ρέ χουν α σφα λές πιά σι μο κά τω α πό
ό λες τις συν θή κες. Το μα χαί ρι La Chasse εί ναι
κα τάλ λη λο για ό λες τις κυ νη γε τι κές και υ παί θριες
δρα στη ριό τη τες. Στην συ σκευα σί α πα ρέ χε ται μια
πλή ρως ρυθ μι ζό με νη συν θε τι κή θή κη.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Βάρος: 320 γρ. 
• Μήκος λάμας: 119 χιλ.
• Ολικό μήκος: 245 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 46 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther P99 Laser Cut
Κωδικός: 5.8212

Σου γιάς με λά μα τύ που tanto και διά τρη το σχέ διο
του πυ ρο βό λου P99 της Walther. Η λα βή του δια -
θέ τει κου μπί α πε λευ θέ ρω σης του κλει δώ μα τος
της λά μας σε α νοι κτή θέ ση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440C

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 22 åõñþ



ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 52 åõñþ

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 60 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Serator
Κωδικός: 5.8206

Σου γιάς με λά μα τύ που drop με ρι κώς ο δο ντω τή.
Η λα βή του δια θέ τει α γκρά φα ζώ νης και α νά γλυ -
φο φω σφο ρί ζον λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ. 
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440 

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Serator Junior
Κωδικός: 5.8209

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440
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ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 42 åõñþ

ËéáíéêÞ ÔéìÞ: 55 åõñþ

ÓïõãéÜò Walther Illuminator 
Drop Point
Κωδικός: 5.8208

Σου γιάς με λά μα τύ που drop. Η λα βή του δια θέ -
τει α γκρά φα ζώ νης και α νά γλυ φο φω σφο ρί ζον
λο γό τυ πο της Walther.

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 95 χιλ.
• Ολικό μήκος: 220 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440

ÓïõãéÜò Walther Illuminator Drop Point Junior
Κωδικός: 5.8211

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Μήκος λάμας: 80 χιλ.
• Ολικό μήκος: 190 χιλ.
• Υλικό λάμας: Ανοξείδωτο ατσάλι 440
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