Rifles CBC

Os Rifles CBC são ideais
para iniciação no Esporte do
Tiro, que trouxe ao Brasil a
primeira medalha de ouro
olímpica, conquistada em
1920, nas Olimpíadas da
Antuérpia.

PERFORMANCE E
VERSATILIDADE EM
TODOS MOMENTOS
Com alta precisão, baixo estampido e recuo praticamente
imperceptível, os Rifles CBC são a opção ideal para o lazer,
para as emocionantes sessões informais de tiro conhecidas
como Plinking (tiro em latinhas) e iniciação no Esporte do Tiro.
Sua versatilidade permite também que sejam utilizados na caça
de pequenos animais.

Os Rifles CBC Semiautomáticos possuem alta velocidade de
disparo, podendo disparar 10 tiros em menos de 2 segundos.
Já os modelos Bolt Action possuem sistema de repetição por
ferrolho, reconhecido pela excelente precisão nos disparos.

Todos possuem as opções de coronha tradicional em madeira de
lei tipo Monte Carlo ou em polímero, que garante grande leveza e
resistência à arma, nas versões convencional
e a arrojada thumbhole (vazada).

Os Rifles CBC possuem aparelho de pontaria dotado
de fibra óptica e alça de mira com regulagem
micrométrica vertical e horizontal, que possibilita um
ajuste fino e preciso.
A massa de mira e o túnel de proteção são removíveis
e conferem flexibilidade no uso do sistema de pontaria
dos rifles, tornando-os mais versáteis para utilização
de Red Dots e lunetas de pontaria.
Todos os modelos possuem trava de segurança e são
fornecidos com 2 carregadores.

A aquisição de armas de fogo depende de autorização concedida por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Guarde sempre as armas de fogo
e munições separadamente, em local seguro e fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. Observe a legislação. As imagens desse catálogo são ilustrativas.

SEMIAUTOMÁTICO

RIFLES CBC

Alta velocidade de disparo

TRADICIONAL
EM POLIPROPILENO
7022 CORONHA
• Calibre .22 LR.
• Moderna coronha em polímero (polipropileno
enriquecido com fibra de vidro), com grip
antiderrapante.
• Trilho tipo Picatinny no receptáculo possibilita
o acoplamento de diversos tipos de acessórios
ópticos. Possui também o tradicional sistema
de fixação "rabo de andorinha".
• Cabo do ferrolho, robusto para facilitar
seu manejo.
• Suporte de bandoleira fixado à coronha.
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• Calibre .22 LR.
• Tradicional coronha em madeira de lei do
tipo Monte Carlo, tratada em estufa com
acabamento em verniz.
• Sistema de fixação do tipo “rabo de
andorinha”, para acessórios ópticos.
• Suporte da bandoleira fixado à coronha.

Disponível
também
na cor rosa
Cód. 10015361

VAZADA
EM POLIPROPILENO
7022 WAY CORONHA

Grip
antiderrapante

Coronha com
design tático

LANÇAMENTO

EM MADEIRA
7022 CORONHA
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Código
CBC

Modelo

10022278

7022

10010922

7022 Way

Calibre

7022 Way

10002292

7022

Coronha

Compr.
Cano (pol)

Polipropileno com reforço de fibra de vidro
.22 LR

10015361

Capacidade
Disparos

• Calibre .22 LR.
• Arrojada coronha Thumbhole (vazada) em polímero
(polipropileno enriquecido com fibra de vidro), com
grip antiderrapante.
• Trilho tipo Picatinny no receptáculo e na coronha,
possibilita o acoplamento de diversos tipos de acessórios
ópticos. Possui também o tradicional sistema de fixação
“rabo de andorinha”.
• Cabo do ferrolho robusto para facilitar seu manejo.
• Suporte da bandoleira integrado à coronha.

Thumbhole (vazada) em polipropileno com
reforço de fibra de vidro na cor preta
10 disparos
Thumbhole (vazada) em polipropileno com
reforço de fibra de vidro na cor rosa
Madeira de lei tipo Monte Carlo

Comp.
Total (mm)

Peso
(kg)

996

1,95

1.003

1,97

1.003

1,97

1.012

2,65

21"
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Coronha em
madeira de lei
tipo Monte Carlo

BOLT ACTION

Sistema de repetição por ferrolho
e excelente precisão nos disparos

8117

CORONHA TRADICIONAL
EM POLIPROPILENO
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Calibre .17 HMR

VAZADA
EM POLIPROPILENO
8122 CORONHA
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• Calibre .17 HMR.
• Moderna coronha em polímero
(polipropileno enriquecido com fibra
de vidro), com grip antiderrapante.
• Suporte de 21mm, tipo Weaver, para
fixação de acessórios ópticos.
• Suporte de bandoleira fixado à coronha.

• Calibre .22 LR.
• Arrojada coronha Thumbhole (vazada) em
polímero (polipropileno enriquecido com
fibra de vidro), com grip antiderrapante.
• Suporte de bandoleira integrado à coronha.
• Sistema de fixação do tipo “rabo de
andorinha” para acessórios ópticos.

EM MADEIRA
8122 CORONHA
• Calibre .22 LR.
• Tradicional coronha em madeira de lei do
tipo Monte Carlo, tratada em estufa com
acabamento em verniz.
• Sistema de fixação do tipo “rabo de
andorinha”, para acessórios ópticos.
• Suporte de bandoleira fixado à coronha.

RIFLES CBC

Cabo do
ferrolho

Coronha em
madeira de lei
tipo Monte Carlo
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Grip
antiderrapante
Cabo do
ferrolho
Coronha
Thumbhole

LANÇAMENTO

Código
CBC

Modelo

Calibre

Capacidade
Disparos

10023237

8117

.17 HMR

5 disparos

10022279

Coronha
Polipropileno com reforço de fibra de vidro

Compr.
Cano(pol.)

Comp.
Total (mm)

Peso
(kg)

21"

978

1,95

1.045

2,10

1.040

2,23

1.029

2,00

Thumbhole (vazada) em polipropileno com
reforço de fibra de vidro na cor preta

10015740
10016248

TRADICIONAL
EM POLIPROPILENO
8122 CORONHA

8122

.22 LR

10 disparos Madeira de lei tipo Monte Carlo
Polipropileno com reforço de fibra de vidro

23"

LANÇAMENTO

• Calibre .22 LR.
• Moderna coronha em polímero
(polipropileno enriquecido com fibra
de vidro), com grip antiderrapante.
• Possui tradicional sistema de
fixação "rabo de andorinha".
• Suporte de bandoleira
fixado à coronha.
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Compartilhe
esse material
com seus amigos

