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Fallkniven DC4
Dimanta/Keramiskā galodiņa divpusēja galodiņa ar dimanta
skaidu galodu (25 mikroni) no
vienas puses un keramisko
galodu (5-8 mikroni) no otras
puses.

Apraksts
Fallkniven DC4 ir divpusēja galodiņa ar dimanta skaidu galodu (25 mikroni)
no vienas puses un keramisko galodu, kas pagatavota no sintētiskā safīra
(5-8 mikroni), no otras puses. Šo materiālu priekšrocība ir tajā, ka galoda
paliks plakana, neskatoties uz nolietojuma pakāpi, kas ir ļoti svarīgi naža
asināšanā. Tas notiek pateicoties tam, ka šie materiāli ir vieni no
cietākajiem, ko piedāvā Fallkniven, līdz ar to ar šo galodu Jūs spēsiet
noasināt pat ļoti cietus asmeņus. Galodas lietošanai nav nepieciešams
lietot jebkādu lubrikantu. Tīrīšana jāveic ar siltu ūdeni un, pēc
nepieciešamības, ar šķidrām ziepēm.
Šī galoda ir paredzēta līdzi ņemšanai ceļojumā, pārgājienā vai medībās, un
ļaus Jums atgūt naža asumu ārpus mājas apstākļos.
Galoda ir komplektā ar ādas maku.
Izmēri: 32 x 100 mm
Valsts - Zviedrija.
Kā lietot Fallkniven DC galodas:
Ja nazis ir palicis neass, tad asināšanu ieteicams veikt ar dimanta galodas
pusi. Līdz ko ar to ir panākta asmens atjaunošana, naža asināšanu var
turpināt ar keramisko galodas pusi, lai panāktu augstas pakāpes asumu.
Galoda jālieto bez lubrikatoriem, t.sk. eļļa vai ūdens.
Asināšanu veicama šādi: novietojiet guļus naža asmeni uz galodas, paceliet
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naža asmens muguru augstumā, kas aptuveni atbilst asmens biezumam, un tad
sāciet riņķveida kustības ar nazi pa galodu.
Tintes triks:
Nokrāsojiet asmens maliņu ar marķieri. Tādā veidā Jūs varat novērot, cik
precīzi Jūs asināt asmeni.
Naža asuma pārbaude:
Lai pārbaudītu naža asumu, ļoti viegli uzlieciet asmeni uz naga un viegli
velciet nazi, tā it kā Jūs gribētu griezt. Ja asmens bez piepūles griež
nagu, tas noteikti ir pietiekami ass vairums uzdevumiem.
Iestrādes periods:
Jauna galoda sākotnēji liksies ļoti raupja. Raupjums noņemsies pirmajā
asināšanas reizē.
Piezīme: Lai labotu nažus vai pārasinātu tos, dariet to mājas apstākļos,
kas dos Jums labāku asināšanas kontroli, un ar lielāka izmēra akmeņiem, kas
dos labāku asināšanas efektivitāti. Mazie asināšanas instrumenti tam nav
paredzēti.
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