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ALTA PRECISÃO PARA EMPREGO TÁTICO 

MUNIÇÕES SNIPER 1 CBC 
.308  WIN MATCH HPBT

PROJÉTIL DE 168 GR OU 175 GR

  

Com o compromisso de atender com eficácia as operações táticas das Forças Armadas e Policiais de nosso país, a 
CBC apresenta suas munições de alta precisão da série Sniper 1 CBC: .308  Win Match HPBT.

Estas munições são produzidas sob rigoroso controle de qualidade, recebendo em sua composição projéteis do 
tipo HPBT (Hollow Point Boat Tail) de 168 gr ou 175 gr, fabricados com estreitas tolerâncias de variações de peso, 
visando garantir alta uniformidade no desempenho. 

Produtos de alta performance, desenvolvidos em conjunto com Grupos Especiais das Forças Policiais Brasileiras.

Os projéteis HPBT (Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica 
construtiva, na qual o núcleo de chumbo é colocado pela ponta da camisa 
metálica, garantindo medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem 
como uma base perfeitamente plana. 

O formato “boat tail” do projétil reduz seu arraste (redução do air drag) na 
trajetória, permitindo que ele mantenha sua velocidade e energia por maior 
tempo, tornando-o ideal para disparos diretos de alta precisão a longas 
distâncias.

CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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A maior velocidade e energia do projétil de 175 gr com relação ao de 168 gr a altas distâncias, está diretamente 
relacionada ao seu coeficiente balístico, que permite que durante a trajetória de voo, seja garantida maior conservação 
do desempenho balístico do projétil.

O Coeficiente Balístico (CB) é um valor numérico que representa a habilidade de um projétil em vencer a resistência 
do ar. Em termos gerais, quanto maior o coeficiente balístico, menor será a perda de velocidade do projétil durante 
o voo, bem como a interferência do vento sob sua trajetória. Desta forma, Coeficiente Balístico traduz-se como um 
coeficiente que define a eficiência aerodinâmica do projétil.

COEFICIENTE BALÍSTICO

Em testes de precisão realizados à distância de 500 metros, as munições .308 Win Match HPBT CBC apresentaram 
excelentes resultados, conforme tabela a seguir: 

AGRUPAMENTO
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Projétil Resultados a 500 m (1 MOA = 14,5 mm)

Tipo Peso (gr) Distância máxima entre os 
impactos* (cm) MOA

HPBT 168 14,5 1,00
HPBT 175 12,1 0,83

* Média de 10 séries com 5 disparos cada.
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BALISTICA

Projétil Velocidade (m/s) Energia (joule)
Coeficiente 

Balístico Provete (cm)
Tipo Peso 

(gr) Boca 500 m 800 m Boca 500 m 800 m

HPBT 168 803 499 336 3.508 1.353 614 0,447 61
HPBT 175 800 529 386 3.628 1.586 845 0,496 61



Os gráficos a seguir demonstram resultados de precisão de séries individuais realizadas com as Munições 
.308 Win Match HPBT CBC com projétil de 168 gr e 175 gr, à distância de 500 m:
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É muito comum definir os agrupamentos dos disparos em minutos de ângulo (MOA). 
Um (1) MOA para uma distância de 100 jardas, equivale a uma distância entre centros de impactos dos tiros de 
1,05 de polegada, na prática, considerado por todos como uma polegada (25,4 mm). Portanto, nessa distância, um 
agrupamento com 30 mm corresponderá a 1,18 MOA (30 ÷ 25,4) e outro com 40 mm corresponderá a 1,57 MOA 
(40 ÷ 25,4).
            
Caso a distância até o alvo for aumentada, o MOA também o será na razão direta da distância: para 200 jardas, 
um (1) MOA é igual a 50,8 mm (2 x 25,4 mm); para 300 jardas, 1 MOA equivale a 76,2 mm (3 x 25,4 mm) e assim 
sucessivamente.

Utilize as tabelas abaixo para converter os resultados em jardas ou metros e em polegadas ou centímetros.

MOA (minuto de ângulo)

1) Distância em jardas

Distância (jardas) 100 200 300 400 500 600 800

Distância (metros) 91,44 182,88 274,32 365,76 457,2 548,64 731,52

MOA (polegadas) 1,05 2,09 3,14 4,19 5,24 6,28 8,38

MOA (cm) 2,66 5,32 7,98 10,64 13,30 15,96 21,28

2) Distância em metros

Distância (metros) 100 200 300 400 500 600 800

MOA (polegadas) 1,15 2,29 3,14 4,58 5,73 6,87 9,16

MOA (cm) 2,91 5,82 8,73 11,64 14,54 17,45 23,27
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INFORMAÇÕES GERAIS

RECOMENDAÇÃO DE ARMAZENAGEM

Estas munições de uso restrito, somente poderão ser adquiridas pelas Instituições de Segurança Pública, Forças 
Armadas e através de Clubes ou Federações de Tiro, por atiradores devidamente autorizados, de acordo com a 
legislação em vigor.

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.

• 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.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

www.cbc.com.br
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