LANÇAMENTO!

Pump 12 Military 3.0
A Pump Military 3.0 CBC calibre 12 é a arma ideal para uso de forças policiais e militares, defesa residencial e patrimonial, em
serviços de segurança privada, no transporte de valores, guarda patrimonial e proteção de autoridades ou de executivos, sendo
insuperável em situações em que a conﬁabilidade e agilidade operacional são fundamentais. A eﬁciência desse tipo de arma é
reconhecida internacionalmente, sendo adotada com pleno êxito pelas Forças Policiais de inúmeros países e também bastante
utilizada pelas Forças Armadas.
Possui coronha em polipropileno convencional ou retrátil de 6 posições, possibilitando o ajuste do comprimento da arma e
sistema interno de amortecimento que reduz em até 50% o recuo. Com Câmara de 3”, proporciona alto poder de fogo, rapidez
de tiro, maior capacidade de cartuchos e facilidade de acionamento, devido ao sistema por ação deslizante. Em sua versão com
cano de 24 polegadas, a Pump CBC é liberada para o uso civil.
A Pump Military 3.0 CBC foi a primeira espingarda calibre 12 homologada pelo Exército Brasileiro como MEM – Material de
Emprego Militar. Esta importante certiﬁcação é composta por vários critérios e etapas de avaliação, abrangendo rigorosos
testes de desempenho e de resistência em condições extremas.

Pump coronha retrátil
Cód. 10010932

CORONHA RETRÁTIL
DE 6 POSIÇÕES
com soleira removível
em elastômero.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO
DE RECUO
reduz em até 50% o impacto*.

*quando comparado com os modelos anteriores.

Pump coronha convencional
Cód. 10018811

Ho m o lo g a ç ã o MEM
O alto desempenho e resistência da Pump Military 3.0 CBC foram comprovados nos testes do processo de certiﬁcação MEM,
realizados por várias Organizações Militares localizadas em diferentes regiões do País, em condições adversas e em diversos
tipos de ambiente operacional, como selva e caatinga. Nos variados cenários onde a espingarda foi empregada, constatou-se
a manutenção de seu bom funcionamento, integridade física e funcional.
TESTES TÉCNICOS REALIZADOS PARA CERTIFICAÇÃO MEM

Inspeção visual e funcional • Inspeção metrológica • Teste de funcionamento com vários tipos de cartuchos (5.000 disparos)
Testes de sobrepressão • Teste de queda (2 metros) • Teste de precisão e justeza • Teste de alcance útil • Teste de resistência
Teste de resistência no disparo em seco (3.000 disparos) • Teste de névoa salina • Teste de poeira • Teste de areia
Teste de imersão em água doce e salgada • Teste de alta temperatura • Teste de baixa temperatura • Teste de chuva.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS MEM

Nos 80 Requisitos da avaliação MEM consideramos fundamentais para o bom funcionamento operacional
da arma, a PUMP MILITARY 3.0 CBC obteve nota máxima: grau de conformidade 10*.
*O critério para estabelecer se o MEM está conforme o requisito é que o grau de conformidade seja maior ou igual a 5.
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In f o rm a ç õ e s Té c ni c as

12

3”

Compr.
Cano

24”

Capacidade

Coronha

Com cartucho câmara 70mm (2¾”):
8 (7 no depósito + 1 na câmara)

Em alumínio revestida de pp,
retrátil do tipo telescópica com 6
posições e sistema de
amortecimento de recuo,
empunhadura Pistol Grip.

Com cartucho câmara 76,2mm (3”):
7 (6 no depósito + 1 na câmara)

Aparelho
de Pontaria

Massa de
mira em latão

Choke

Cilíndrico

Em pp convencional

Compr.
Total

Peso

1060 mm com a coronha
totalmente retraída
1160 mm com a coronha
totalmente estendida

3,40 kg

1115 mm

3,08 kg

Sistema de ação Pump Action. PP = polipropileno com fibra de vidro de alta resistência.

DISPOSITIVO PARA
DESMUNICIAMENTO

• Receptáculo em alumínio de alta resistência;
• Telha fabricada em polipropileno com ﬁbra de vidro, com
ranhuras transversais que diﬁcultam o escorregamento da mão
tanto no disparo, quanto na ciclagem de alimentação;

sem a necessidade de realizar
golpes de carregamento.

• O choke cilíndrico da Pump CBC propicia maior dispersão dos
bagos de chumbo e reduz seu alcance, ampliando as
possibilidades de acerto;

DISPOSITIVO PARA
ABERTURA DE ARMA
sem a necessidade de
acionamento do gatilho.

• A Pump CBC é uma arma bastante versátil, pois pode operar com
os mais variados tipos de cartuchos de 2 ¾ ou 3”, carregados
com esferas de chumbo de diversos diâmetros ou com balote
(projétil singular).

TRAVA DE SEGURANÇA
ambidestra, tipo botão.

Cartuchos 12 CBC
Câmara

Calibre

Série

Projétil / Chumbo

Carga
gramas

Velocidade
m/s

Energia
joules

Velox

3,5,7,9
3T
AEL - 3,6
AEL - 7, 5, 3T
SG
BALOTE KNOCK SLUG - Foster
BALOTE KNOCK DOWN
KNOCK PLUS - balote SG1 + 3 esferas SG
KNOCK PLUS - balote Foster + 3 esferas SG
BALOTE KNOCK DOWN SABOT
BALOTE KNOCK STEEL
BALOTE KNOCK HEX
3T
SG
KNOCK M3”PLUS - balote SG1 + 6 esferas SG
BALOTE KNOCK M3” DOWN

32
32
36
36
32
28,4
32
40
39
28,5
34
32
42,5
42,5
50
40

360
430
420
420
430
450
420
400
350
500
420
400
380
380
360
400

2,074
2.957
3.175
3.175
2.957
2.870
2.822
3.200
2.389
3.564
2.999
2.560
3.068
3.068
3.240
3.200

Super Velox
2

(70mm)

12
Knock Velox

Super Velox M3”
3” (76,2mm)

Knock Velox M3”

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

ALTA VERSATILIDADE
22 TIPOS DE CARTUCHOS
CBC NO CALIBRE 12.

CARTUCHOS POR MÊS,

200 VOCÊ PODE COMPRAR

CARTUCHO ORIGINAL – Os cartuchos originais de fábrica são fornecidos com espoletas niqueladas sem nenhuma gravação. Essa
diferenciação protege os consumidores de falsiﬁcação e fraudes, evitando que eles sejam expostos aos riscos da utilização de munição
recarregada. A CBC fornece, para venda avulsa, as espoletas 209, que são utilizadas para a recarga de cartuchos, marcados com a letra “R”
(Recarga). Isso visa facilitar a identiﬁcação dos cartuchos originais de fabricação quando comparados com os cartuchos recarregados.

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 aqui informada é por arma registrada, com apresentação do registro (Por 12 COLOG/09). A Pump 24’’é fornecida com cadeado, que previne o uso da arma por crianças ou pessoas não autorizadas. Imagens ilustrativas. Não jogue este impresso em via pública.

Calibre Câmara

Desenvolvida e produzida sob rigoroso protocolo de qualidade: testes com 10.000 disparos.

