
KNOCK STEEL
Os Cartuchos Knock Steel CBC apresentam uma composição especial entre 

Balote (Foster) e esfera de aço carbono de alta dureza.

O Balote proporciona grande impacto e a esfera de aço maior penetração.

A esfera de aço unifica-se ao balote impedindo sua fragmentação e a perda 

de massa no disparo, aumentando a efetividade do cartucho.

ALTA 
PENETRAÇÃO 

E IMPACTO

12 | 36Calibres

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.

KNOCK STEEL
Comparativo penetração
KNOCK STEEL VERSUS KNOCK SLUG (BALOTE CONVENCIONAL)20m

Disparos realizados em plastilina, material utilizado em testes balísticos para 
verificação da cavidade temporária.

Dimensões plastilina: 65 x 30 x 25 cm

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

12 · Knock Steel

40 cm

12 · Knock Slug Balote

26 cm

PENETRAÇÃO

54%
SUPERIOR

INFORMAÇÕES BALÍSTICAS

Calibre Câmara
(mm) Projétil Cód.

Produto
Carga
(gramas)

Veloc.
(m/s)

Energia
(joules)

12 70 Knock Steel - Balote Foster +  aço 10008285 34 420 2.999

36 63,5 Knock Steel - Balote Foster +  aço 10008342 7,2 472 802


