
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As novas munições Gold Hex CBC têm desempenho premium e atingem o máximo em poder de 
parada (stopping power). Seu projétil expansivo de ponta oca (EXPO) aliado à alta velocidade 
permite extraordinária expansão e energia. 
Este é mais um produto de alto desempenho desenvolvido em conjunto com as Forças Policiais 
brasileiras e que passa a integrar a linha Police Defense CBC. 
 
 
CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
A nova geração de munições Gold possui projétil com geometria 
especial, que potencializa sua eficiência. 
 
Os projéteis Gold Hex possuem ponta oca, camisa de tombak  
(liga de cobre e zinco) e configuração hexagonal em seu  
interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação  
entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo. 
 
Entre as principais características das munições Gold Hex CBC, podemos destacar sua excelente 
expansão quando do impacto (formação do “cogumelo”), garantindo completa e total transferência 
de sua energia balística ao alvo. 

 
 
O máximo em stopping power 
A expansão do projétil Gold Hex CBC causa choque 
traumático capaz de incapacitar instantaneamente o oponente. 
 
 
 
 
 
 

 

O teste com gelatina balística, reproduzido no Laboratório Balístico CBC, foi desenvolvido pelo FBI 
(Federal Bureau of Investigation) para realização de ensaios balísticos, sendo o mais utilizado por 
renomados institutos de pesquisa balística em todo mundo. Por espelhar os resultados de expansão mais 
próximos à realidade, é o principal método de comparação do poder de parada (stopping power) de 
projeteis de armas de fogo. 
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IDENTIFICAÇÃO 
 
Embora as gravações nas bases dos estojos (culotes) sejam, nos mesmos 
calibres, idênticas às de outros tipos de munição, as munições Gold Hex 
podem ser facilmente identificadas por apresentarem: 
• estojo de latão; 
• projétil ponta oca com camisa de tomback (liga de cobre e zinco) e 
configuração hexagonal no interior de seu orifício, que possui a cor do 
chumbo do núcleo. 
 
 

BALÍSTICA 
 
As munições Gold Hex CBC são comercializadas para as forças policiais e fornecidas embaladas 
em caixetas com 50 (cinquenta) unidades.  
 

Projétil 
Calibre 

Tipo Peso (grains) 

Velocidade na 
boca 
(m/s) 

Energia na boca 
(joules) 

Provete 
(cm) 

9mm Luger + P+ 115 405 610 10,2 

.40 S&W 155 364 665 10,2 

.45 Auto +P 185 345 712 12,7 

.380 Auto +P 85 330 300 9,5 

.38 SPL +P+ 

EXPO 

125 310 389 10,2 V 
 

EXPO – Expansivo Ponta Oca. V – Provete Ventilado. Velocidade e Energia medidas à distância de 4,6 metros.       
 

RECOMENDAÇÕES DE USO E SEGURANÇA 
 

• As munições Gold Hex CBC são fabricadas de acordo com as normas internacionais e em 
conformidade com a especificação técnica do calibre. Devem ser utilizadas em armas em boas 
condições de uso e compatíveis com a munição. Em caso de dúvida, consulte o fabricante da arma. 
• A CBC não se responsabiliza pelo uso incorreto desta munição, bem como de munições 
recarregadas utilizando estojos CBC. 
• As munições originais CBC para armas curtas (pistolas e revólveres) são identificáveis pelo 
símbolo “V” gravado nas espoletas, sendo que estas possuem a cor natural do latão. 
• A venda de munição recarregada é proibida pelo Decreto 3665/00 (R105) do Exército Brasileiro. 
• Antes de municiar sua arma, certifique-se que o cano esteja desobstruído. 
• Se a arma falhar, mantenha o cano apontado para local seguro, aguarde 30 segundos, 
descarregue cuidadosamente, evitando se expor à culatra da arma. 
• Durante a prática do tiro, use sempre protetor auricular e óculos de segurança. 
• Não tome bebidas alcoólicas antes ou durante o tiro. 
• Nunca atire em água, rocha ou qualquer superfície nas quais os projéteis possam ricochetear. 
• Para que a munição não seja inutilizada, evite a contaminação da espoleta e/ou da pólvora. 
Assim, não utilize óleo lubrificante em excesso e jamais lubrifique o tambor do revólver ou o carregador 
da pistola quando estes já estiverem municiados. 
• Mantenha as munições sempre protegidas da variação de temperatura e umidade.  
• Mantenha armas e munições guardadas separadamente e fora do alcance de crianças e 
pessoas não habilitadas. 
 
Quaisquer informações sobre o desempenho deste  
produto poderão ser fornecidas pela Central de  
Atendimento ao Consumidor CBC. 
Tel.: +11 2139 8300 
Fax: +11 2139 8340 
www.cbc.com.br 

Companhia Brasileira 
de Cartuchos 
Av. Humberto de Campos 3220
09426-000 Ribeirão Pires SP 
www.cbc.com.br 

Detalhe da configuração 
hexagonal do projétil Gold Hex  


