
A Non Toxic Ammunition – NTA representa alto desenvolvimento 

tecnológico e visa a proteção da saúde e do meio ambiente, o que é 

uma tendência mundial.

- Munição destinada a treinamento.

- Não gera gases ou resíduos tóxicos durante o disparo, pois possui 

projétil totalmente encapsulado, mistura iniciadora livre de metais 

pesados e pólvora química sem fumaça.

ALTO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO,
PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE.MUNIÇÕES NTA

A mais moderna família de munições operacionais expansivas 

para pistolas e revólveres, em diferentes calibres e pesos de 

projéteis, estão disponíveis na linha Bonded CBC. De alta 

velocidade e energia, estas munições oferecem resultado superior 

em retenção de massa do projétil com excelente poder de parada, 

devido ao seu avançado processo de produção.

EstaEsta nova tecnologia garante a unificação da camisa metálica e 

núcleo de chumbo por meio de um processo de solda química na 

fabricação, evitando sua fragmentação em disparos diretos ou 

indiretos (anteparos barricados), garantindo uma maior 

transferência de energia ao alvo.  

AsAs munições Bonded CBC apresentam excelente resultado 

balístico e efeito terminal, seguindo os parâmetros do protocolo 

de testes do FBI.

MUNIÇÃO DE ALTA PERFORMANCE

EXCELENTE RESULTADO BALÍSTICO
NO PROTOCOLO DE TESTES DO FBI.

O teste com gelatina balística é utilizado para realização de ensaios 
balísticos por renomados institutos de pesquisa em todo o mundo. 
Por reproduzir os resultados de expansão mais próximos à realidade, 
é o método para comparação da performance de munições nos testes 
balísticos do FBI.

Munição 9mm Bonded +P 124gr

MUNIÇÕES BONDED
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CANO DE 19”

ESPINGARDA PUMP MILITARY 3.0 (16’’ 19” E 24’’)

A PUMP MILITARY 3.0 CBC foi a primeira espingarda calibre 12 homologada pelo 
Exército Brasileiro como MEM – Material de Emprego Militar.
A certificação MEM é composta por vários critérios e etapas de avaliação, abrangendo 
rigorosos testes de desempenho e de resistência em condições extremas, previstos 
em Portarias do Exército Brasileiro. Esta expressiva conquista atesta que o 
armamento CBC atende plenamente às exigências para emprego nos diversos cenários 
e ambientes operacionais das complexas operações e missões militares.

A CBC possui uma completa série de 
Cartuchos cal. 12 para cada necessidade
de aplicação.

COLETES BALÍSTICOS

QUALIDADE E CONFIABILIDADE
TESTADAS E APROVADAS

PensarPensar em coletes à prova de balas é pensar em segurança e 

confiabilidade. Com alta resistência balística, os coletes CBC 

oferecem essas características e suprem necessidades diversas, 

que variam de acordo com as classes de risco nas quais se inserem 

diferentes tipos de policiais e militares.

Contate o consultor de vendas CBC e confira todo o nosso portfólio de coletes balísticos.

Informações / Condições de venda:

A aquisição de uma arma depende de autorização concedida por autoridade competente. Sua utilização exige treinamento e equilíbrio
emocional. Guarde sua arma em local seguro e fora do alcance de crianças. Observe a Legislação. Imagens ilustrativas.
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