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האיזון המושלם בין בטיחות לביצועים.

להב הסכין אינה מסוגלת לגרום לחתכים ומעבירה זרם 

חשמלי הגורם לכאב מקומי, אך לא לפציעה או שיתוק.

ל-SK2 ישנן ארבע דרגות עוצמה כשהגבוהה ביותר מעבירה 

זרם של 7,500V ופחות מ-1 מיליאמפר.

על ידית האחיזה נמצא כפתור ההפעלה אשר מאפשר 

למשתמש לקבוע מתי יופעל הזרם החשמלי.

האם סכין האימונים שלך מסוגלת ליצור את הפחד והמתח הנדרשים 

לאימון מציאותי?! אם לא, אתה לא מכין כראוי את המתאמנים שלך 

לשרוד התקפה באמצעות נשק חד.

לאימון בהתגוננות מול איום נשק חד בחר בסכין ה-  שלנו.

לקבל  שלך  למתאמנים  מגיע  אמיתי,  באימון  כשמדובר 
ביותר. המתקדמת  להכשרה  ביותר  הטובים  הכלים  את 

כמה אמיתי האימון שלך?!

להב,  חד  נשק  באמצעות  מותקף  כשאדם 

הוא עובר שינויים גופניים ונפשיים שאין הוא 

שולט בהם על מנת לשרוד. שינויים אלו משפיעים באופן דרמטי על יכולתו 

לבצע מיומנויות שבוצעו בקלות יתר כאשר לא היה תחת אותו לחץ.

וכל  “נחתך”  גורמת למוח לחשוב שהגוף  ה-  שלנו  סכין 

זאת על ידי שימוש בגירוי חשמלי ומבלי לפגוע אפילו בעור.

אם אתה לא משתמש בסכין שלנו, אתה חייב לשאול את עצמך:

לחץ...
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1. פתח אויר - נועד למנוע מהסכין ליצור קצר כתוצאה 
מחשיפה לזיעה.

2. גירוי חושים - כשמופעלת, הסכין מפיקה רעש 
וניצוצות התוקפים את החושים ויוצרים פחד ומתח 

בצד המותקף.
3. אלקטרוניקה חדשה ומשופרת - 

אלקטרוניקה משופרת עם הגנת היפוך קוטביות
4. גומי מגן - הגומי הרך מגן על התוקף מהשוק 

החשמלי

5. כפתור ויסות עוצמה - מאפשר וויסות בין 4 מצבים: 
נמוך/בינוני/גבוה/קיצוני. הכפתור שקוע לתוך הידית 

למניעת החלפת עוצמה בלתי רצונית.
6. כפתור הפעלה - כפתור בולט, במיקום נוח 

המאפשר אחיזות שונות בסכין והפעלת השוק 
החשמלי בעת הצורך.

7. ציפוי הידית - הידית מצופה בחומר מונע החלקה 
המאפשר אימון אגרסיבי מבלי שהסכין תחליק מהיד

9V 8. תא הסוללה - הסכין משתמשת בסוללת
עם גישה נוחה להחלפה
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כמה אמיתי
האימון שלכם

SHOCKNIFE INC.
1080 Kingsbury Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R2P 1W5

Toll Free: 1-866-353-5055 | Ph: (204) 336-0011 | Fax: (204) 586-2049
Email: info@shocknife.com
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