
KNOCK DOWN
12 | 16 | 20Calibres

A alta performance dos Cartuchos CBC Knock Down é resultante de 

sua confi guração especialmente desenvolvida para atingir o máximo 

em desempenho. Seu projétil possui linhas progressivas em formato 

helicoidal aerodinâmico acoplado à bucha plástica. A bucha plástica conta 

com sistema pneumático para amortecimento e excelente sistema de 

vedação, garantindo melhor aproveitamento dos gases gerados pelo 

propelente no interior do cano da arma. Estas características reunidas proporcionam maior estabilidade e 

uniformidade balística, resultando em maior velocidade e potência para disparos de longa distância.

O cartucho Knock Down é uma ótima opção para caça de animais de grande porte com carapaças 

resistentes, como o Javali.

MAIS VELOCIDADE, 
POTÊNCIA E PRECISÃO 

EM DISPAROS DE 
LONGA DISTÂNCIA.

KNOCK DOWNKNOCK DOWN

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.



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.
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Na versão Knock Down 
Sabot, com projétil mais 
leve e de menor diâmetro, 
revestido pela própria bucha 
plástica. Esta confi guração 
especial confere a este 
cartucho maior poder de 
penetração e altíssima 
velocidade.

INFORMAÇÕES BALÍSTICAS

Calibre Câmara
(mm)

Projétil Cód.
Produto

Carga
(gramas)

Veloc.
(m/s)

Energia
(joules)

12 70 Knock Down 10001212 32 420 2.822

12 70 Knock Down Sabot 10008000 28,5 500 3.564

12 76,2 Knock M3” Down 10007997 40 400 3.200

16 70 Knock Down 10001339 28,5 410 2.395

20 70 Knock Down 10001342 25,5 420 2.249

	  

NOC

Linhas progressivas 

em formato 
helicoidal para 

maior estabilidade e 

precisão.

Bucha pneumática 

integrada ao projétil, 

proporciona maior 
estabilidade e precisão. 

Seu sistema de vedação 

contribui para um maior 

aproveitamento dos gases 

durante a propulsão.

Na versão com câmara 
de 3”,  Knock M3” Down, 
projétil de 40 gramas 
com alto impacto e energia.

NO CALIBRE 12, 
A CBC APRESENTA AS 

SEGUINTES NOVIDADES

Na versão com câmara 

ALTA 
PRECISÃO

ALTA ALTA ALTA 

Velocidade e Energia medidas na boca do cano. O Provete varia de 26” (66 cm) a 30” (76,2 cm) de acordo com as especifi cações SAAMI.

ATENÇÃO: O Cartucho Knock M3” Down deve ser utilizado apenas em armas com câmara de 3” (76,2 mm), pois o uso em armas com câmara de 

tamanho convencional pode causar sérios acidentes.


