
CARTUCHOS CARREGADOS
16 | 20Calibres

Mais impacto nos calibres 16 e 20: cartuchos carregados com 

bagos múltiplos dos novos chumbos grossos: SSG (diâmetro de 

6,9 mm) e SG spl (diâmetro de 7,6 mm).

Até então nos cartuchos calibres 16 e 20, o maior chumbo 

disponível era o tamanho 3T (diâmetro 5,5 mm).

ESFERAS DE 
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Calibres

Cartuchos Knock Velox
e Knock Velox M3” Excelentes opções para caça de animais de maior porte, como o Javali, e para quem busca cartuchos com desempenho premium.
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Conheça também outros lançamentos em
www.cbc.com.br

200 CARTUCHOS POR MÊS
VOCÊ PODE COMPRAR

A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação. Guarde armas e munições em local seguro e fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas. 
A quantidade autorizada para aquisição de cartuchos informada é por arma registrada com apresentação do registro (Port.12 COLOG/09). O abate do Javali está liberado em todo território nacional (IN 03 Ibama/13). O Cartucho ideal é defi nido por variáveis como o porte 
do animal, calibre utilizado e condições do disparo, devendo o usuário avaliar a opção mais adequada para cada utilização. Imagens ilustrativas.

O novo cartucho 
cal. 20 SSG 

também está 

disponível na 

versão com 

câmara de 3”.

Disparo Cartucho cal. 20 ch SSG a 20 metros. 
Dimensões alvo silhueta Javali: 1,28 x 0,74m.

TTT
5,5 mm

SSG
6,9 mm

SG spl
7,6 mm

SG
8,4 mm
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Velocidade e Energia medidas na boca do cano. O Provete varia de 26” (66 cm) a 28” (71,1 cm) de acordo com as especifi cações SAAMI.

ATENÇÃO: Os Cartuchos KNOCK VELOX M3” devem ser utilizados apenas em armas com câmara de 3” (76,2 mm), pois o uso em armas com câmara de 

tamanho convencional pode causar sérios acidentes.
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INFORMAÇÕES BALÍSTICAS

Calibre Câmara
(mm)

Chumbo Cód.
Produto

Carga
(gramas)

Veloc.
(m/s)

Energia
(joules)

16 70 SG special 10008248 24 400 1.920

20 70 SSG 10008247 23 400 1.840

20 76,2 SSG 10008313 36 360 2.333


