Cartuchos .22 CBC |
A CBC apresenta diferentes tipos de projéteis nos Cartuchos .22, incluindo as versões Subsônica e ponta oca Hyper-Velocity, ampliando a versatilidade deste calibre.
Os Cartuchos .22 CBC possuem dois níveis de desempenho: Standard e Precision.
Os Cartuchos Precision possuem performance superior e são ideais para situações onde se exige alta uniformidade balística.
O Cartucho .22 CHOG Standard pode ser encontrado também em embalagens lata hermeticamente fechada, contendo 30 alvos de papel e 300 unidades
do Cartucho .22 LR CHOG, que é a quantidade mensal autorizada para compra deste calibre.
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CARTUCHOS POR MÊS,
VOCÊ PODE COMPRAR!

O .22 é um calibre utilizado em
modalidade olímpica de tiro,
esporte que trouxe ao Brasil
a primeira medalha de ouro
olímpica, conquistada por
Guilherme Paraense em 1920,
nas Olimpíadas da Antuérpia.

CURTA A CBC NO FACEBOOK:
facebook.com/cbcoficial
www.cbc.com.br

PRODUTO
NACIONAL

A aquisição de armas de fogo depende de autorização concedida por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. A quantidade autorizada para aquisição de cartuchos aqui informada é por arma registrada, com
apresentação do registro (Portaria 12 COLOG/09). Guarde sempre as armas de fogo e munições separadamente, em local seguro e fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. Observe a legislação. Imagens ilustrativas.

RIFLES.22

RIFLES.22

Com alta precisão, baixo estampido e recuo praticamente imperceptível, os
Rifles .22 CBC são a opção ideal para o lazer, para as emocionantes sessões informais
de tiro conhecidas como Plinking (tiro em latinhas) e iniciação no Esporte do Tiro.
Sua versatilidade permite também que sejam utilizados na caça de pequenos animais.

8122 Bolt Action |

• Sistema de ação por ferrolho mais suave.
• Cano com 23" de comprimento.

O Rifle 8122 CBC possui sistema de repetição por ferrolho,
reconhecido pela excelente precisão nos disparos.

Cód: 10015740

7022 Semiautomático |

8122 | Coronha vazada em polipropileno

coronha com design tático

• Arrojada coronha thumbhole (vazada) em polímero
Cód: 10010922

O 7022 CBC é um rifle semiautomático,
com alta velocidade de disparo.

disponível também
na cor rosa
Cód: 10015361

7022 Way | Coronha vazada em polipropileno

• Arrojada coronha thumbhole (vazada) em polímero (polipropileno, enriquecido
com fibra de vidro) – confere grande leveza e resistência à arma.
• Trilho tipo picatinny no receptáculo e na coronha, possibilita o acoplamento
de diversos tipos de acessórios ópticos. Possui também o tradicional sistema
de fixação "rabo de andorinha".
• Novo cabo do ferrolho mais robusto para facilitar seu manejo,
além de reforçar o design tático do 7022 Way.
• Suporte da bandoleira integrado à coronha.

7022 | Coronha em madeira

MODELO CALIBRE CAPACIDADE

8122

MODELO CALIBRE CAPACIDADE
7022
Way
7022

.22 LR

10
disparos

CORONHA
Thumbhole (vazada) em
polipropileno com reforço
de fibra de vidro na cor
preta ou rosa
Madeira de lei tipo
Monte Carlo

COMPR. COMPR.
CANO ARMA (cm)

PESO (kg)

• Tradicional coronha em madeira de lei do tipo Monte Carlo,
tratada em estufa com acabamento em verniz.

• Sistema de fixação do tipo "rabo de andorinha" para

100,3

1,97

102

2,65

21”

Cód: 10002292

.22 LR

10
disparos

CORONHA
Thumbhole (vazada) em
polipropileno com reforço
de fibra de vidro na cor preta
Madeira de lei tipo
Monte Carlo

8122 | Coronha em madeira

• Tradicional coronha em madeira de lei do tipo Monte Carlo, tratada
em estufa com acabamento em verniz.
• Sistema de fixação do tipo "rabo de andorinha" para acessórios ópticos.
• Suporte da bandoleira fixado à coronha.

(polipropileno, enriquecido com fibra de vidro) – confere grande
leveza e resistência à arma.
• Trilho tipo picatinny na coronha, possibilita o acoplamento de
diversos tipos de acessórios ópticos. Possui também o
tradicional sistema de fixação "rabo de andorinha".
• Suporte da bandoleira integrado à coronha.

O sistema de repetição por
ferrolho deslizante, de fácil
e segura operação, permite
rapidez de municiamento e
excelente precisão do tiro.

PESO (kg)

104,5

2,1

104

2,23

23”

lancamento!
Cód: 10016248

acessórios ópticos.
• Suporte da bandoleira fixado à coronha.

AÇÃO POR FERROLHO

COMPR. COMPR.
CANO ARMA (cm)

Os Rifles CBC 7022 e 8122 possuem aparelho de pontaria dotado de fibra
óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal,
que possibilita um ajuste fino e preciso.
A massa de mira e o túnel de proteção são removíveis e conferem
flexibilidade no uso do sistema de pontaria dos rifles, tornando-os mais
versáteis para utilização de Red Dots e lunetas de pontaria.
Todos os modelos possuem trava de segurança e são fornecidos com
2 carregadores de 10 disparos.

