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O máximo em poder de parada.

MUNIÇÕES GOLD HEX CBC .38 SPL E .380 AUTO

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.
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caRacTeRísTicas e iNfORMaÇÕes TÉcNicas

A nova geração de munições Gold possui projétil com geometria especial, que potencializa 
sua efi cácia.

Os projéteis Gold Hex possuem ponta oca, camisa de tombak (liga de cobre e zinco) e 
confi guração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação 
entre expansão e penetração ideal, sem transfi xação 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.
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O máximo em stopping power

A expansão do projétil Gold Hex CBC causa alta transferência de energia sufi ciente para 
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).
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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 identifi cadas por apresentarem:
• Estojo de latão;
• Projétil ponta oca com camisa de tomback (liga de cobre e zinco) e confi guração hexagonal no interior 
de seu orifício, que possui a cor chumbo.
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Tabela balísTica

Para tirar o máximo proveito da altíssima performance das munições Gold Hex CBC, deve-se utilizá-las em armas que sejam 
compatíveis com esse tipo de munição e que estejam em boas condições de uso.  Em caso de dúvidas, recomenda-se uma 
consulta prévia ao fabricante da arma.

Velocidade (V) e Energia (E), expressas em valores nominais, medidas na boca do cano e obtidas em provetes.

*Provete ventilado.

Calibre Projétil Velocidade (m/s) Energia 
(joules) Provete (cm) 

Tipo Peso (grains) 
.380 Auto +P 

EXPO 
85 330 300 9,5 

.38 SPL +P+ 125 310 389 10,2 – V* 
ˆ

Munições e cartuchos devem ser estocados em sua embalagem original da fábrica, em local adequado, ventilado e nas seguintes 
condições:
• Temperatura 25ᵒC, com oscilações não superiores a 15ᵒC. 
• Umidade relativa: 65-75%.
• Em ambiente com atmosfera isenta de agentes corrosivos, como por exemplo: solventes orgânicos, produtos de    
petróleo, amônia, ar salino, etc.
• Separados de líquidos inflamáveis, de sólidos inflamáveis ou explosivos e de materiais oxidantes.

RecOMeNDaÇÕes De aRMaZeNaGeM

• Guarde as armas e as munições em lugares separados. 
• Coloque sua arma fora do alcance de crianças e adolescentes e fale com eles sobre o cuidado que se deve ter. É melhor mantê-los informados, 
fazendo-os entender que não devem mexer em armas, do que simplesmente escondê-la e ignorar o assunto.
• Não utilize armas sem ler na íntegra o manual do proprietário e, na dúvida, sempre procure um serviço autorizado. 
• Sempre aponte o cano da arma para uma direção segura e só coloque o dedo no gatilho no momento do disparo. Nunca dispare em rocha, água 
ou quaisquer superfícies nas quais os projéteis possam ricochetear. 
• Use somente munições e cartuchos de procedência confiável e do mesmo calibre de sua arma. 
• Tenha certeza de que o cano de suar arma não está obstruído antes de municiar sua arma. 
• Se a arma não disparar quando o gatilho for acionado, ela deve ser mantida apontada para um local seguro. Para evitar acidentes, não se 
exponha à culatra. Espere 30 segundos e descarregue a arma com cuidado.
• Não modifique ou altere sua arma e teste-a regularmente. Troque a munição a cada seis meses para garantir o bom funcionamento. 
• Durante a prática do tiro, use sempre equipamentos de segurança, como óculos de proteção e protetores de ouvidos.
• Nunca utilize armas sob o efeito do álcool ou substâncias que prejudiquem sua capacidade motora e/ou de raciocínio.
• Evite a contaminação da mistura iniciadora e/ou pólvora do cartucho com óleos lubrificantes, pois a contaminação poderá inutilizar o cartucho. 
Não utilize óleo lubrificante em excesso, nem lubrifique a arma que já está municiada.

RecOMeNDaÇÕes De seGURaNÇa
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Com o objetivo de proteger seus clientes de falsificações e fraudes, a CBC criou o blíster, uma embalagem 
inviolável contendo 10 munições. As munições para pistolas e revólveres CBC são caracterizadas por 
possuírem espoleta em latão na cor dourada; nessa espoleta é estampada em baixo relevo a letra “V” 
permitindo a identificação fácil e rápida das munições originais de fábrica. Comprando o blister CBC e 
verificando o “V” da espoleta, o consumidor pode ter certeza de que está adquirindo munições originais de 
fábrica, de alta qualidade. As munições Gold Hex CBC são comercializadas ao varejo especializado, em 
embalagens blísters com 10 (dez) unidades. 
Para os demais segmentos autorizados, a munição é fornecida em caixetas com 50 unidades.

iNfORMaÇÕes GeRais

Para saber onde comprar ou informações adicionais acesse: www.cbc.com.br

Av. Humberto de Campos, 3220 
09426-900 - Ribeirão Pires / SP

Tel.: +11 2139 8300
Fax: +11 2139 8340

www.cbc.com.br


