Informações Técnicas

UM CALIBRE QUE VOCÊ NUNCA VIU.
UMA EMOÇÃO COMO VOCÊ NUNCA SENTIU.

Mola de ação “Gás Ram” - Pistão de Nitrogênio

Gatilho Nitro-Six

Muzzle Break

Soleira de elastômero com tecnologia Tube

• Força de engatillhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

Garantia de disparos mais precisos: a regulagem
de força trigger pull permite o ajuste da sensibilidade
do gatilho e os dois estágios possibilitam maior
controle e exatidão no momento do disparo.

Proporciona maior ergonomia e engatilhamento
mais suave.

Permite o deslocamento de ar em função dos vãos
em forma tubular, garantindo maior absorção do recuo.

Imagens ilustrativas

Nitro-Six 6.0 mm
Calibre

6 mm (.236)

Sistema

Engatilhamento por alavanca
acionada pelo basculamento do cano
Tiro individual de chumbinhos

Coronha

Thumbhole em polipropileno de alta resistência

Mola*

”Gás Ram” - pistão de nitrogênio (Nitro)

Gatilho

Ajustável de dois estágios

Trava de segurança

Automática acoplada ao gatilho

Velocidade na boca do cano

850 pés/seg (260 metros/seg)

Energia na boca do cano

45 joules

Força para engatilhar

22 kg

Distância máxima do tiro**

440 metros

Comprimento do cano

20 polegadas (51 cm)

Comprimento total

47 polegadas (120 cm)

Peso

3,8 kg

Carabina de Pressão não é arma de fogo,
portanto não necessita de registro para compra.
Venda permitida para maiores de 18 anos.

A primeira Carabina de Pressão calibre 6 mm.
* A Nitro-Six não é uma carabina por ação de gás comprimido
(CO2), mas sim por ação de ar comprimido (mola pneumática).
A mola pneumática “Gás Ram” possui maior vida útil em
relação à mola de ação convencional “espiral” e não necessita
de reposição de gás como ocorre com cilindro de CO2, utilizado
em carabinas por ação de gás comprimido.
** Valor teórico considerando o cano inclinado em 30º.
		
Sempre utilize chumbinhos de boa qualidade e do mesmo
calibre de sua Carabina de Pressão.

ATENÇÃO: Carabina de Pressão não é brinquedo.
Guarde-a em local seguro, fora do alcance de crianças
e de pessoas não autorizadas.

Performance elevada à máxima potência.
Somente um dos maiores líderes mundiais em fabricação de munição, com capacitação
tecnológica e expertise conquistadas em seus mais de 80 anos de história, poderia inovar com o
lançamento da Nitro-Six, a primeira carabina de pressão calibre 6 mm. Com design moderno, seu
projeto exclusivo garante alta velocidade e potência, com ênfase no desempenho e segurança.
Só a CBC para proporcionar tamanha emoção.
• Aparelho de pontaria com fibra óptica, •
massa de mira e túnel de proteção removíveis

Calibre: 6 mm (.236)
Acabamento Oxidado Negro
Coronha Preta
Cód. 10004841

• Soleira com
tecnologia Tube

• Coronha
Thumbhole

• Gatilho de 2 estágios,
regulagem de força (trigger pull)
e trava de segurança ambidestra
acoplada
• Grip
antiderrapante

• Muzzle Break

Design sob medida para você.
Com as versões de acabamento oxidado negro ou cromado, a Nitro-Six oferece duas opções de cores para a arrojada
coronha thumbhole: preta ou cinza.

Precisão que se adapta ao seu estilo.
A Carabina Nitro-Six é equipada com 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 da Nitro-Six, tornando-a mais versátil para
utilização de aparelho de mira óptica Red Dot.

Massa de mira
com túnel de proteção.

Massa de mira sem
a utilização do túnel.

Acabamento Oxidado Negro • Coronha Preta • Cód. 10004841

Acabamento Cromado • Coronha Preta • Cód. 10004856

Acabamento Oxidado Negro • Coronha Cinza • Cód. 10004857

Acabamento Cromado • Coronha Cinza • Cód. 10004858

Utilização do Red Dot,
sem massa de mira.

