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Localização
do número
de lote

1016-02107

Referência global de excelência e sucesso, a CBC possui mais de nove décadas de história 
e foco estratégico em P&D, aplicando todo seu conhecimento no desenvolvimento e 
fabricação de seus produtos, com um completo portfólio voltado à defesa, à segurança, ao 
esporte e ao lazer.

Com fábricas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, 
Estados Unidos e Europa, CBC Global Ammunition é o maior fabricante mundial de 
munições para armas curtas. A confi abilidade de seus produtos é atestada por 130 países,
nos 5 continentes.

Por sua vez, a Eley é referência na fabricação de cartuchos .22 LR de alta precisão desde 
1828. Todo conhecimento da Eley, um dos mais antigos fabricantes de munições no mundo, 
é voltado para a fabricação de produtos de alto desempenho, com rigorosos processos e 
metodologia de fabricação e controle de qualidade. Os cartuchos Eley são mundialmente 
utilizados por atiradores desportivos em treinamentos e competições
de alto rendimento e já conquistaram mais de 100 medalhas Olímpicas.

CBC e Eley, aliando seu know how com uma experiência combinada de mais de 280 anos na 
fabricação de munições, apresentam a linha Eley by CBC. 

Por meio desta importante parceria, o mercado brasileiro tem acesso ao cartucho .22 LR 
mais preciso do mundo, tornando sua experiência de tiro única.

Cada lote de fabricação dos Cartuchos Eley é testado 
em sofi sticados laboratórios, com sistemas de 
inspeção e medição de última geração. Para se ter uma 
ideia da alta precisão dos Cartuchos Eley, confi ra a 
seguir o agrupamento de dois lotes de produção das 
linhas TENEX e MATCH, testados em alvos eletrônicos 
a 50m de distância.

Cada imagem a seguir, em tamanho real, representa 
a sobreposição de 200 disparos, realizados em 20 
alvos e 4 provetes diferentes, o que além de comprovar 
a extrema precisão dos Cartuchos Eley, demonstra 
também toda consistência balística destes produtos:

Para consultar as informações referentes ao lote dos Cartuchos .22 
Eley by CBC que você adquiriu é muito simples:

Acesse o site www.myeley.com/lot-analyser

Insira o número do lote no campo ‘your lot number’ e clique no botão ‘search’

Em apenas duas etapas, você terá acesso as principais informações de cada lote, 
como velocidade, data de carregamento, curvas de trajetória e agrupamento em 
alvos eletrônicos.

Todos os Cartuchos .22 Eley by CBC têm o
lote de produção gravado na lateral da caixeta, 
composto por um conjunto de números.

Ao inserir o número de lote no site,  
lembre-se sempre de incluir o hífen
que separa os dois grupos de números.
Sem ele, o site não irá reconhecer o lote.

CONHECIMENTO
E INOVAÇÃO 

PRECISÃO CONSULTE AS INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO 
DO LOTE DE SEUS CARTUCHOS .22 ELEY BY CBC

 PARA CONSULTAR AS INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO LOTE DOS 
CARTUCHOS .22 ELEY BY CBC QUE 
VOCÊ ADQUIRIU É MUITO SIMPLES:

Testes em alvo eletrônico, realizado em lote de cada respectivo produto. 
Sobreposição de 200 disparos, em 20 alvos e 4 provetes direrentes.

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 deste catálogo foram gentilmente cedidas pela Eley. Imagens ilustrativas. 

Os resultados publicados em www.myeley.com/lot-analyzer são produzidos usando a 
metodologia de teste ELEY e são exclusivos para cada lote. Os resultados do produto podem 
diferir devido à capacidade, confi guração do teste, qualidade da arma de fogo, comprimento 
do cano, distância do disparo, entre outros aspectos. 

ELEY

1.
2.

your lot number:  XXXX-XXXXX search



CARTUCHO ELEY .22 LR TENEX CARTUCHO ELEY .22 LR MATCH 
COD: 10022528 COD: 10022531

Com linhas de fabricação dedicadas, 
sistemas de inspeção visual eletrônica de 
última geração e equipamentos de medição 
fi namente calibrados, cada cartucho 
produzido é verifi cado por um conjunto de 
processos analíticos e rigorosa metodologia 
de fabricação e controle de qualidade.

Seu projétil ponta plana de geometria 
patenteada, aliado aos rigorosos controles 
em todas as etapas de produção, resultam em 
características balísticas aprimoradas, para 
um desempenho vencedor em precisão e alta 
consistência balística.

TENEX E MATCH

LINHA RIFLE

Projétil de ponta plana: seu design 
exclusivo e patenteado garante 
maior estabilidade aerodinâmica e, 
consequentemente, alta precisão. 

Headstamp Eley
A marca da qualidade.Composição de iniciador

EleyPrime para ignição 
consistente.

Estojo com rigoroso controle de 
comprimento e “corte de boca” para 
assentamento ideal de projéteis.

Lubrifi cante a 
base de cera de 
abelha no projétil.

O cartucho .22LR mais preciso do mundo. 
Desenvolvido para atletas profi ssionais e de elite, 
além de atiradores que buscam altíssima precisão.

Código  Produto Qtd 
Embal. Tipo Proj. Peso Proj. (gr)

Velocidade* (m/s) Energia* (joules) Categoria 
Eley Utilização em Modalidades de Tiro

boca 50m 100m boca 50m 100m

10022528 CART ELEY BY CBC .22 LR TENEX
50 Ponta Plana 40 331 303 282 142 118 102 Rifl e

Carabina Deitado, Carabina 3 posições, Pistola 50m, Benchrest

10022531 CART ELEY BY CBC .22 LR MATCH Carabina Deitado, Carabina 3 posições, Pistola 50m, Benchrest

Cartucho de competição de alto desempenho. 
Desenvolvido para atletas de alto nível e atiradores 
que buscam alta precisão.

CARTUCHOS

* Velocidade e Energia podem variar conforme especifi cação dos produtos. Consulte o desempenho de cada lote em http://www.myeley.com/lot-analyser.



CARTUCHO ELEY .22 LR TENEX PISTOL CARTUCHO ELEY .22 LR TENEX SLOW PISTOL

CARTUCHO ELEY .22 LR MATCH PISTOL CARTUCHO ELEY .22 LR MATCH SLOW PISTOL

COD: 10022529 COD: 10022530

COD: 10022532 COD: 10022533

Décadas de melhoria contínua resultaram 
nos cartuchos .22 LR perfeitos para pistola. 
Extensas pesquisas e testes técnicos em 
balística e em ciclagem semiautomática, entre 
outros, aprimoraram o know how da Eley para o 
desenvolvimento da Linha Pistol.

O projétil, produzido com ponta ogival em liga 
especial de chumbo e antimônio, reduz os danos 
nas raias do cano da arma, além de facilitar a 
alimentação em pistolas e rifl es semiautomáticos.

Técnicas precisas de fabricação resultaram em 
estojos de comprimento uniforme a partir de uma 
liga de latão rigidamente controlada. Isso garante 
que cada carga do propulsor seja queimada em 
um volume uniforme, fornecendo uma energia 
consistente para cada projétil e um padrão de 
recuo controlado, para rápida recuperação da 
visada de tiro. 

Precisão excepcional em pistolas.

Desenvolvido para atletas profi ssionais 
e de elite, além de atiradores que 
buscam altíssima precisão.

Altíssima precisão com menor recuo.

Cartucho de velocidade reduzida, 
garantindo controle máximo.

Desenvolvido para atletas profi ssionais 
e de elite, além de atiradores que 
buscam altíssima precisão.

Cartucho de alto desempenho para 
pistolas.

Desenvolvido para atletas de alto nível 
e atiradores que buscam alta precisão.

Cartucho de alto desempenho com 
recuo mínimo.

Cartucho de velocidade reduzida, 
garantindo controle máximo e 
proporcionando sensação suave nos 
disparos.

Desenvolvido para atletas de alto nível 
e atiradores que buscam alta precisão.

PISTOLPISTOL SLOW PISTOLSLOW PISTOL

LINHA PISTOL

TENEX PISTOL
MATCH PISTOL
TENEX SLOW PISTOL
MATCH SLOW PISTOL

CARTUCHOS

CARTUCHOS CARTUCHOS

Projétil de ponta ogival para 
aprimorar a alimentação 
na arma.

Headstamp Eley
A marca da qualidade.Composição de iniciador

EleyPrime para ignição 
consistente.

Estojo com rigoroso controle de 
comprimento e “corte de boca” para 
assentamento ideal de projéteis.

Lubrifi cante a 
base de cera de 
abelha no projétil.

* Velocidade e Energia podem variar conforme especifi cação dos produtos. Consulte o desempenho de cada lote em http://www.myeley.com/lot-analyser.

Código   Produto  Qtd 
Embal. Tipo Proj. Peso Proj.

(gr)

Velocidade* (m/s) Energia* (joules) Categoria 
Eley Utilização em Modalidades de Tiro

boca 25m 50m boca 25m 50m

10022529 CART ELEY BY CBC .22 LR TENEX PISTOL 

50 Ogival 40

326 304 291 137 119 110

Pistol

Pistola de Tiro Rápido, Pistola 25m

10022530 CART ELEY BY CBC .22 LR TENEX SLOW PISTOL 311 296 284 125 112 104 Pistola 25m

10022532 CART ELEY BY CBC .22 LR MATCH PISTOL 326 304 291 137 119 110 Pistola Tiro Rápido, Pistola 25m

10022533 CART ELEY BY CBC .22 LR MATCH SLOW PISTOL 311 296 284 125 112 104 Pistola 25m, Pistola 50m
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