
CARABINAS DE PRESSÃO CBC



BEM-VINDO AO MUNDO DAS CARABINAS DE PRESSÃO CBC.

PREPARE-SE PARA EXPERIÊNCIAS EMOCIONANTES EM HARMONIA COM A NATUREZA.

INICIE SUA AVENTURA E PERCEBA COMO O EXERCÍCIO DE CONCENTRAÇÃO,

EQUILÍBRIO E CONFIANÇA É IMPORTANTE PARA A QUALIDADE DE VIDA.

É com grande alegria que apresentamos o portfólio de 

Carabinas de Pressão CBC: um universo de sensações, alto 

desempenho e a qualidade da marca CBC, com mais de 

nove décadas de história e uma ampla gama de produtos 

destinados à defesa, segurança, ao esporte e ao lazer.

Acesso o QR Code
e tenha uma

Experiência Inesquecível!

UM UNIVERSO DE SENSAÇÕES

Carabina de Pressão não é arma de fogo, portanto, não necessita de registro para compra. Venda permitida a maiores de 18 anos.



As Carabinas de Pressão 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.

CARABINAS CBC
A CBC oferece uma completa série de carabinas de pressão de alta 
performance e confiabilidade, resultado de constantes investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia e do relacionamento com 
seus clientes. 
O Portfólio de Carabinas CBC é composto por modelos nos calibres 
4,5mm, 5,5mm, 6mm e 6,35mm. São diversas opções para escolher, 
com coronha em madeira de lei, revelando robustez e tradição, ou em 
polipropileno de alta resistência, com variedade de cores especiais e um 
conceito de modernidade, principalmente na versão vazada Thumbhole. 
Todas as carabinas 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. Os modelos das séries Jade e 
Nitro possuem ainda a massa de mira e túnel removíveis, conferindo 
flexibilidade no uso do sistema de pontaria, tornando-o mais versátil para 
a utilização de aparelhos de mira óptica Red Dot e lunetas de pontaria.

Todas as Carabinas CBC possuem sistema de segurança, reflexo 
do compromisso CBC com o uso responsável de seus produtos.

Massa de mira com 
túnel de proteção.

Massa de mira sem a 
utilização do túnel.

Utilização do Red Dot 
sem massa de mira.

As imagens deste catálogo são ilustrativas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.



Tendências internacionais em cores, que conduzem a 

novas experiências. As cores Desert e Tan expressam 

conceitos de aventura, com um convite a novas 

sensações e desafios.

NOVAS CORESAS

PARA EXPERIÊNCIAS 
INESQUECÍVEIS, 

CORES QUE INSPIRAM 
NOVAS SENSAÇÕES. 

MAIS OPÇÕES DE CORES, NOVAS POSSIBILIDADES PARA VOCÊ!



MOLA CONVENCIONAL 
OU MOLA NITRO

O sistema mola NITRO garante força de engatilhamento mais constante, ao 

contrário das molas convencionais que exigem aumento gradual da força. 

Proporciona também menor recuo e ruído, pela ausência de ondas de choque 

após o disparo. A mola NITRO tem maior vida útil que as convencionais e suas 

características proporcionam maior conforto e melhor desempenho de precisão.

Agora também disponível nos modelos:

IMPORTANTE: A Nitro não é uma carabina por ação de gás comprimido (CO
2
), mas sim por ação de ar comprimido 

(mola pneumática). A mola pneumática “Gás Ram” possui maior vida útil do que a mola de ação convencional “espiral” 
e não necessita de reposição de gás como ocorre com cilindro de CO

2
, utilizado em carabinas por ação de gás comprimido.

CANO DE AÇO COM  

REVESTIMENTO  

EM POLÍMERO

Cano em aço
Revestimento em 
polipropileno para 
proteção do cano

O cano das Carabinas Jade 
e Nitro Advanced possui 
acabamento sobreinjetado, 
que proporciona maior 
resistência e protege contra 
a oxidação.

PROTEÇÃO EXTRA

Mola convencional Mola Nitro



APARELHO 
DE PONTARIA 
REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira
fixa protegida
por túnel

O portfólio de Carabinas de Pressão CBC, é 
composto por modelos de alta performance e 
confiabilidade. São diversas opções para você 
escolher, sendo indicadas tanto à iniciação do 
Tiro Esportivo quanto ao Lazer!

Apresentamos a Carabina de Pressão JADE 
NEW, com coronha em polipropileno de alta 
resistência, aparelho de pontaria regulável 
com fibra óptica e sistema de segurança que 
impede o disparo com o cano aberto.

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO 

DA CATEGORIA

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA
INTEGRADO À CORONHA

Trava de segurança ergonômica, com 
acionamento automático a cada 
engatilhamento

GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA 
AMBIDESTRA ACOPLADA

Coronha em polipropileno que
proporciona leveza e resistência.
Design arrojado com guarda-mato
integrado e grip antiderrapante
que possibilita melhor “pega”
da coronha, evitando que a mão
escorregue

CORONHA COM GUARDA-MATO INTEGRADO 
E GRIP ANTIDERRAPANTE

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O
DISPARO COM O CANO ABERTO

Além do design moderno 
que este tipo de 

acabamento confere ao 
produto, ele protege da 
formação de ferrugem

CANO EM AÇO COM
ACABAMENTO SOBREINJETADO

PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO

CALIBRE 5,5 mm (.22) 
VELOCIDADE 450 pés/seg (137 m/s)
cód. 10028186

CALIBRE 4,5 mm (.177) 
VELOCIDADE 600 pés/seg (183 m/s)
cód. 10028185

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO



DISPONÍVEIS NAS CORES

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA 
INTEGRADO À 
CORONHA

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O
DISPARO COM O CANO 
ABERTO

CORONHA COM 
GUARDA-MATO INTEGRADO E 
GRIP ANTIDERRAPANTE

TRILHO PICATINNY

GATILHO AJUSTÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA ACOPLADA 

JADE MAIS

SURPREENDE

Possibilita o acoplamento de 
diversos tipos de acessórios 
ópticos em padrão universal

Gatilho especial com ajuste de curso, possibilitando aumentar ou 
diminuir sua trajetória. Esta característica permite a customização 
do gatilho e confere ao atirador maior controle nos disparos, 
resultando em ganho de performance.

A JADE MAIS é uma carabina leve, silenciosa 
e fácil de engatilhar. Com disparos suaves e 
precisos e compacta coronha em polipropileno 
de alta resistência, possui todos os 
diferenciais da Carabina JADE NEW, contando 
ainda com trilho picatinny, gatilho ajustável 
e novas opções de cores de coronha. Uma 
excelente opção para iniciação e adaptação no 
Esporte do Tiro!

DESERT PRETA

CANO EM AÇO 
COM ACABAMENTO SOBREINJETADO
PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de 
proteção removíveis

CALIBRE 5,5 mm (.22)

VELOCIDADE 550 pés/seg (168 m/s)
cód. tan 10018607 | cód. desert  10018611 
cód. preta 10010931

CALIBRE 4,5 mm (.177) 

VELOCIDADE 700 pés/seg (213 m/s)
cód. tan 10018606 | cód. desert 10018610 
cód. preta 10010930

COR: TAN



TRILHO PICATINNY

DISPONÍVEIS NAS CORES

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA 
INTEGRADO À 

CORONHA

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O
DISPARO COM O CANO 
ABERTO

COR: DESERT

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de 
proteção removíveis

A MAIOR VELOCIDADE

DA CATEGORIA

A Carabina JADE MAIS NITRO possui 
todos os diferenciais da JADE MAIS e 
sistema Mola Nitro, que proporciona mais 
velocidade e mais energia, com a mesma 
facilidade de engatilhamento. 
A Mola Nitro possui maior vida útil e suas 
características proporcionam conforto e 
melhor desempenho de precisão.

CALIBRE 5,5 mm (.22)

VELOCIDADE 600 pés/seg (183 m/s)
cód. tan 10018609 | cód. desert 10018613  
cód. preta 10018605

CALIBRE 4,5 mm (.177) 

VELOCIDADE 800 pés/seg (244 m/s)
cód. tan 10018608 | cód. desert  10018612  
cód. preta 10018604

GATILHO  AJUSTÁVEL 
COM TRAVA DE SEGURANÇA

AMBIDESTRA ACOPLADA

PRETA TAN

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 

CORONHA COM 
GUARDA-MATO INTEGRADO E 

GRIP ANTIDERRAPANTE

CANO EM AÇO COM ACABAMENTO 
SOBREINJETADO
PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO



COR: TAN

DISPONÍVEIS NAS CORES

CANO EM AÇO 
COM ACABAMENTO SOBREINJETADO

PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO

DESEMPENHO 

E DESIGN

A JADE PRO é uma carabina de alta 
velocidade, energia e precisão. Entre seus 
diferenciais, possui design arrojado, com 
coronha em polipropileno e soleira com 
tecnologia Tube, garantindo maior absorção 
de recuo e conforto no disparo. 
Um produto especial, que alia modernidade 
e leveza à desempenho e alta resistência. 

CALIBRE 5,5 mm (.22)

VELOCIDADE 700 pés/seg (213 m/s)
cód. tan 10018615 | cód. desert 10018619
cód. preta 10015591

CALIBRE 4,5 mm (.177) 

VELOCIDADE 900 pés/seg (274 m/s)
cód. tan 10018614 | cód. desert 10018618
cód. preta 10015593

GATILHO AJUSTÁVEL 
COM REGULAGEM DE CURSO

Gatilho especial que garante disparos 
mais precisos. Conta com regulagem 
de curso, possibilitando aumentar ou 
diminuir o tempo de sua trajetória.

TRILHO PICATINNY

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA 
INTEGRADO À 

CORONHA

CORONHA COM 
GUARDA-MATO 

INTEGRADO E GRIP 
ANTIDERRAPANTE

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O
DISPARO COM O CANO 
ABERTO

SOLEIRA DE 
ELASTÔMERO COM 
TECNOLOGIA TUBE

GATILHO  AJUSTÁVEL 
COM TRAVA DE SEGURANÇA
AMBIDESTRA ACOPLADA

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de 
proteção removíveis

PRETA DESERT



COR: DESERT

CANO EM AÇO 
COM ACABAMENTO SOBREINJETADO

PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO

TRILHO PICATINNY

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA 
INTEGRADO À 
CORONHA

CORONHA COM 
GUARDA-MATO INTEGRADO E 
GRIP ANTIDERRAPANTE

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O
DISPARO COM O CANO 
ABERTO

GATILHO AJUSTÁVEL  COM TRAVA DE
SEGURANÇA AMBIDESTRA ACOPLADA

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de 
proteção removíveis

Possibilita o acoplamento de
diversos tipos de acessórios
ópticos em padrão universal

Gatilho especial com ajuste de curso,
possibilitando aumentar ou diminuir sua trajetória. 
Esta característica permite a customização do gatilho 
e confere ao atirador maior controle nos disparos, 
resultando em ganho de performance

Garante maior absorção 
de recuo e conforto
no disparo

Toda velocidade e potência da JADE PRO 
agora com sistema Mola Nitro, que garante 
maior facilidade de engatilhamento e 
menor recuo e ruído no disparo, resultando 
em maior conforto e desempenho de 
precisão.
Desenvolvida para quem quer alto 
desempenho, a JADE PRO NITRO possui 
também novas cores de coronha Desert e 
Tan, que valorizam seu design especial.

PRECIOSIDADE 

EM TODOS OS DETALHES

CALIBRE 5,5 mm (.22)
VELOCIDADE 800 pés/seg (244 m/s)
cód. tan 10018617 | cód. desert 10018621 
cód. preta 10018902

CALIBRE 6,35 mm (.25)
VELOCIDADE 574 pés/seg (175 m/s)
cód. preta 10025883

CALIBRE 4,5 mm (.177) 
VELOCIDADE 1000 pés/seg (305 m/s)
cód. tan 10018616 | cód. desert 10018620 
cód. preta 10018518

MAIS VELOCIDADE E MAIS ENERGIA 
COM MENOR ESFORÇO NO ENGATILHAR

SOLEIRA DE 
ELASTÔMERO COM 
TECNOLOGIA TUBE

DISPONÍVEIS NAS CORES

PRETA TAN

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 

* Calibre 6,35 disponível apenas na cor preta.

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO



• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 

A Carabina NITRO ADVANCED 
reúne design, segurança, conforto 
e alta performance em velocidade e 
precisão. Coronha Thumbhole com 
almofada regulável, cano em aço 
com acabamento sobreinjetado em 
polímero, muzzle break e o gatilho 
especial com regulagem de força e de 
curso são detalhes que surpreendem 
e fazem a diferença.

ALTA PERFORMANCE

CALIBRE 4,5 mm (.177)
VELOCIDADE 1000 pés/seg (305 m/s)
cód. 10008986

CALIBRE 5,5 mm (.22)
VELOCIDADE 800 pés/seg (244 m/s)
cód. 10008629

SUPORTE PARA BAN  
DOLEIRA 
INTEGRADO À CORONHA

SOLEIRA DE ELASTÔMERO 
COM TECNOLOGIA TUBE

ALMOFADA COM
REGULAGEM DE ALTURA

GATILHO COM REGULAGEM DE CURSO E FORÇA, COM 
TRAVA DE SEGURANÇA ACOPLADA

Gatilho com ajuste de força, proporcionando a personalização 
do esforço a ser empregado para o disparo. Conta também com 
regulagem de curso de gatilho, possibilitando aumentar ou 
diminuir o tempo de sua trajetória.
Estas características permitem a customização do gatilho e 
conferem ao atirador maior controle nos disparos, resultando em 
ganho de performance.

CANO EM AÇO COM ACABAMENTO 
SOBREINJETADO
PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO

SISTEMA INTERNO DE
SEGURANÇA QUE IMPEDE O

DISPARO COM O CANO ABERTO

MUZZLE BREAK
Acessório que privilegia a ergonomia, 
aumentando a área de ‘pega’ no 
momento do engatilhamento, o que, 
consequentemente, torna-o mais 
suave.

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL COM FIBRA 
ÓPTICA
Massa de mira e túnel de proteção removíveis



APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL
COM FIBRA ÓPTICA

1000

velocidade
pés/seg

força em kg para engatilhar

900

22 27

NITRO-X SOFT ACTION

NITRO-X SOFT ACTION NITRO-X

NITRO-XALTA VELOCIDADE COM MENOR 
ESFORÇO NO ENGATILHAR

COM APENAS

MENOR
ESFORÇO

PARA ENGATILHAR
20 10DE

REDUÇÃO
NA VELOCIDADE

MAIS CONFORTO E PRECISÃO

Com ação mais suave pelo ganho 
expressivo em menor esforço para o 
engatilhamento, a Carabina NITRO-X 
SOFT ACTION se destaca pela 
excelente equação entre conforto, alta 
performance e precisão.

CALIBRE 5,5 mm (.22)
VELOCIDADE 900 pés/seg (275 m/s)
cód. preta 10006724 | cód. cromo 10006725

MUZZLE BREAK

SUPORTE PARA BANDOLEIRA 
INTEGRADO À CORONHA

SOLEIRA DE ELASTÔMERO 
COM TECNOLOGIA TUBE

CORONHA 
THUMBHOLE

GRIP 
ANTIDERRAPANTE

GATILHO DE 2 ESTÁGIOS, REGULAGEM 
DE FORÇA E TRAVA DE SEGURANÇA 
AMBIDESTRA ACOPLADA

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 



GATILHO DE 2 ESTÁGIOS, REGULAGEM DE FORÇA E TRAVA 
DE SEGURANÇA ACOPLADA
Este gatilho especial possui características que 
garantem disparos mais precisos:
- Regulagem de força: permite ajuste da sensibilidade 
do gatilho.
- Dois estágios: possibilitam maior controle e exatidão 
no momento do disparo.
O primeiro estágio possui curso mais longo e leve, já o 
segundo tem um curso mais curto e definido.

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 

SUPORTE PARA 
BANDOLEIRA 

INTEGRADO À CORONHA

SOLEIRA DE ELASTÔMERO 
COM TECNOLOGIA TUBE

CORONHA 
THUMBHOLE

MUZZLE BREAK

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL COM 
FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de proteção removíveis

TECNOLOGIA, DESEMPENHO 

E BELEZA
A Carabina NITRO-X é resultado de 
um projeto especial que alia alta 
tecnologia, desempenho e beleza.
Entre os seus diferenciais, estão 
o gatilho de dois estágios com 
regulagem de força e a arrojada 
coronha vazada Thumbhole, 
projetada para proporcionar uma 
ergonomia de tiro perfeita.

GRIP  
ANTIDERRAPANTE

CALIBRE 5,5 mm (.22)
VELOCIDADE 1000 pés/seg (305 m/s)
cód. preta 10003752

CALIBRE 6,35 mm (.25)
VELOCIDADE 672 pés/seg (205 m/s)
cód. preta 10025884

CALIBRE 4,5 mm (.177) 
VELOCIDADE 1300 pés/seg (400 m/s)
cód. preta 10003334

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

Garante maior absorção
de recuo e conforto no disparo

Acessório que privilegia a ergonomia,
aumentando a área de ‘pega’ no momento

do engatilhamento, o que, consequentemente,
torna-o mais suave



CALIBRE 6 mm (.236)
VELOCIDADE 850 pés/seg (260 m/s)
cód. oxi preta 10004841

MUZZLE BREAK

SUPORTE PARA BANDOLEIRA 
INTEGRADO À CORONHA

SOLEIRA DE ELASTÔMERO 
COM TECNOLOGIA TUBE

CORONHA 
THUMBHOLE

GRIP
ANTIDERRAPANTE

Somente um dos maiores líderes 
mundiais em fabricação de munição, 
com capacitação tecnológica e 
expertise, poderia desenvolver 
a NITRO-SIX, uma carabina de 
pressão 6mm de alta potência. 
Seu projeto exclusivo garante alta 
velocidade e precisão, com ênfase 
no desempenho e segurança. Com 
as versões de acabamento negro ou 
cromado a NITRO-SIX oferece duas 
opções de cores de coronha: preto ou 
cinza.

PERFORMANCE ELEVADA

À MÁXIMA POTÊNCIA

GATILHO DE 2 ESTÁGIOS, REGULAGEM DE FORÇA E 
TRAVA DE SEGURANÇA ACOPLADA

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira e túnel de proteção removíveis

A NITRO-SIX CONTA TAMBÉM 
COM ACABAMENTO CROMADO

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 

A PRIMEIRA CARABINA DE PRESSÃO 
CALIBRE 6mmMOLA DE AÇÃO  

“GÁS RAM” 
PISTÃO DE NITROGÊNIO:

• Força de engatilhamento constante.

• Menor recuo e  
ruído no disparo.

• Maior vida útil,  
conforto e precisão.



ROBUSTA ALÇA DE MIRA METÁLICA 
COM REGULAGEM MICROMÉTRICA

B19-X

B19-Z
NITRO

CORONHA EM MADEIRA DE LEI, 
TIPO MONTE CARLO

GATILHO AJUSTÁVEL
COM REGULAGEM

DE CURSO

CORONHA EM MADEIRA DE LEI, 
VAZADA, TIPO MONTE CARLO

Um clássico está de volta, em novas 
versões especiais: B19-X e B19-Z NITRO! 
Todo desempenho das Carabinas B19 com 
coronha em madeira nobre tipo Monte Carlo, 
tradicional ou vazada. Ambos modelos 
possuem gatilho ajustável com regulagem 
de curso. A Carabina B19-Z NITRO possui 
sistema Mola Nitro.

CALIBRE 4,5 mm (.177) 
B19-X | VELOCIDADE 810 pés/seg (247 m/s)
cód. 10019091
B19-Z NITRO | VELOCIDADE 810 pés/seg (247 m/s)
cód. 10019093

CALIBRE 5,5 mm (.22)
B19-X | VELOCIDADE 650 pés/seg (198 m/s)
cód. 10019092
B19-Z NITRO | VELOCIDADE 650 pés/seg (198 m/s)
cód. 10019094

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL 
COM FIBRA ÓPTICA

Massa de mira fixa 
protegida por túnel

TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL 
AMBIDESTRA LOCALIZADA NO GATILHO

• Força de engatilhamento constante.
• Menor recuo e ruído no disparo.
• Maior vida útil, conforto e precisão.

SISTEMA MOLA NITRO 



Com sistema de funcionamento PCP, a 
Carabina B57 possui alta velocidade e 
energia. Seu mecanismo garante precisão 
superior, pela ausência de vibração nos 
disparos. 
A B57 conta com coronha de design 
elegante em madeira de lei com detalhes 
em relevo e suporte para bandoleira. 
Possui capacidade de até 60 disparos sem 
que necessite de carregamento do cilindro 
de ar.

TRAVA DE SEGURANÇA AMBIDESTRA MANUAL 
ACOPLADA NO GATILHO

CORONHA EM MADEIRA
DE LEI

SISTEMA DE FUNCIONAMENTO PCP por ação de ferrolho
CALIBRE 4,5 mm (.177) 5,5 mm (.22)
ENERGIA (J) 20 27
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) 2.000
AUTONOMIA DE DISPAROS 60
CAPACIDADE DE DISPAROS Tiro individual de chumbinhos
COMPRIMENTO DO CANO (POL) 22
COMPRIMENTO TOTAL (CM) 102
PESO (KG)  3,4
VELOCIDADE E ENERGIA MEDIDAS NA BOCA DO CANO.

MASSA DE MIRA FIXA
PROTEGIDA POR TÚNEL

APARELHO DE PONTARIA REGULÁVEL COM 
FIBRA ÓPTICA

CALIBRE 4,5 mm (.177) 
VELOCIDADE 930 pés/seg (283 m/s)
cód. 10019529

CALIBRE 5,5 mm (.22)
VELOCIDADE 800 pés/seg (244 m/s)
cód. 10019530



Esses diferenciais, aliados às suas características geométricas, resultam em excelente performance de velocidade e precisão. 
Os chumbinhos Nitro CBC são produzidos pelo processo de injeção de alta pressão e possuem também maior dureza, o que 
reduz a sua deformação no momento do disparo e proporciona melhor deslizamento nas raias do cano da carabina. 

OS CHUMBINHOS CBC SÃO SUBMETIDOS A UM RIGOROSO 

CONTROLE DE QUALIDADE, O QUE LHES ASSEGURA EXCELENTE 

ESTABILIDADE DIMENSIONAL E DE MASSA.

CHUMBINHOS 
PONTA PLANA
Sua ponta plana confere 
disparos de grande precisão 
e alto impacto. Em alvo de 
papel, proporciona um orifício 
com circunferência uniforme,  
facilitando a visualização da 
pontuação durante competições 
e no lazer.

CHUMBINHOS POINTED
Sua aerodinâmica pontiaguda 
dá a este chumbinho elevado 
poder de penetração e maior 
alcance.

CHUMBINHOS GOLD
Revestido por uma camada de 
latão que diminui o atrito com o 
raiamento do cano, resultando em 
aumento da velocidade, alcance e 
energia de impacto.

CHUMBINHOS 
EXPANSIVOS
Possui alta velocidade e energia de 
impacto, sua configuração Ponta 
Oca (hollow point) proporciona 
efeito expansivo.

CHUMBINHOS
4,5 • 5,5 • 6mm

As embalagens dos Chumbinhos 
CBC contam com rótulo inviolável 
e suporte para fixação no cinto.
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A SISTEMA DE ENGATILHAMENTO POR ALAVANCA ACIONADA PELO

BASCULAMENTO DO CANO.TIRO INDIVIDUAL DE CHUMBINHOS. JADE NEW JADE MAIS JADE MAIS 
NITRO JADE PRO JADE PRO 

NITRO NITRO ADVANCED

CORONHA
Polipropileno

Convencional ü ü ü ü ü -
Thumbhole - - - - - ü

Cor preta preta, tan
ou desert preta, tan ou  desert preta, tan 

ou desert
preta, tan ou desert

Calibre 6,35 disponível 
apenas na cor preta.

preta

Madeira de Lei - tipo Monte Carlo
Convencional - - - - - -
Thumbhole - - - - - -

ACABAMENTO (Composição do Cilindro e Cano: Aço)
Oxidado negro 

(cano com acabamento 
sobreinjetado em 

polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

MOLA
Nitro ("Gás Ram") - - ü - ü ü
Convencional em Aço ü ü - ü - -

GATILHO

Convencional ü - - - - -
Ajustável com regulagem de curso - ü ü ü ü -
Ajustável com regulagem de força e de curso - - - - - ü
Ajustável (regulagem de força) de dois estágios - - - - - -

SISTEMA DE 
SEGURANÇA

Trava ambidestra automática localizada no cilindro - - - - - -

Trava ambidestra automática localizada no gatilho ü ü ü ü ü ü
Trava ambidestra manual localizada no gatilho - - - - - -
Sistema que impede o disparo com o cano aberto ü ü ü ü ü ü

APARELHO DE 
PONTARIA COM FIBRA 

ÓPTICA

Alça de mira com regulagem horizontal e vertical ü ü ü ü ü ü

Massa de mira fixa protegida por túnel ü - - - - -

Massa de mira removível e túnel em aço removível - ü ü ü ü ü

ACESSÓRIOS
Trilho Picatinny - ü ü ü ü -
Muzzle Break - - - - - ü

Comprimento do cano 
polegadas 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17

centímetros 44 44 44 44 44 43

Comprimento total centímetros 103 103 103 112 112 110

Força necessária para engatilhar kg 8,5 9 10 17 13,5 15

Peso kg 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 3

CAL. 4,5 mm (.177) ü ü ü ü ü ü

Velocidade*
pés/seg 600 700 800 900 1000 1000
metros/seg 183 213 244 274 305 305

Energia* joules 8 11 15 19 23 23
Distância máxima do tiro ** metros 200 237 270 305 340 340

CAL. 5,5 mm (.22) ü ü ü ü ü ü

Velocidade*
pés/seg 450 550 600 700 800 800
metros/seg 137 168 183 213 244 244

Energia* joules 8,5 13 15 20 27 27
Distância máxima do tiro ** metros 152 186 203 237 270 270

CAL. 6,0 mm (.236) - - - - - -

Velocidade*
pés/seg - - - - - -
metros/seg - - - - - -

Energia* joules - - - - - -
Distância máxima do tiro ** metros - - - - - -

CAL. 6,35 mm (.25) - - - - - -

Velocidade*
pés/seg - - - - 574 -
metros/seg - - - - 175 -

Energia* joules - - - - 19 -
Distância máxima do tiro ** metros - - - - 168 -

* Valores obtidos na boca do cano utilizando-se chumbinho diabolô com peso de: cal. 4,5 mm: 0,5 gramas / cal. 5,5 mm: 0,9 gramas / cal 6,0 mm: 1,3 gramas  |  ** Valor teórico calculado considerando o cano a uma inclinação de 30º.
Sempre utilize chumbinhos de boa qualidade e do mesmo calibre de sua Carabina ou Pistola de Pressão.  Estes produtos não foram desenvolvidos para o uso em competições esportivas de tiro, sendo indicados para o lazer e para iniciação no tiro esportivo. 



SISTEMA DE ENGATILHAMENTO POR ALAVANCA ACIONADA PELO
BASCULAMENTO DO CANO.TIRO INDIVIDUAL DE CHUMBINHOS. JADE NEW JADE MAIS JADE MAIS 

NITRO JADE PRO JADE PRO 
NITRO NITRO ADVANCED

CORONHA
Polipropileno

Convencional ü ü ü ü ü -
Thumbhole - - - - - ü

Cor preta preta, tan
ou desert preta, tan ou  desert preta, tan 

ou desert
preta, tan ou desert

Calibre 6,35 disponível 
apenas na cor preta.

preta

Madeira de Lei - tipo Monte Carlo
Convencional - - - - - -
Thumbhole - - - - - -

ACABAMENTO (Composição do Cilindro e Cano: Aço)
Oxidado negro 

(cano com acabamento 
sobreinjetado em 

polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

Oxidado negro 
(cano com acabamento 

sobreinjetado em 
polímero)

MOLA
Nitro ("Gás Ram") - - ü - ü ü
Convencional em Aço ü ü - ü - -

GATILHO

Convencional ü - - - - -
Ajustável com regulagem de curso - ü ü ü ü -
Ajustável com regulagem de força e de curso - - - - - ü
Ajustável (regulagem de força) de dois estágios - - - - - -

SISTEMA DE 
SEGURANÇA

Trava ambidestra automática localizada no cilindro - - - - - -

Trava ambidestra automática localizada no gatilho ü ü ü ü ü ü
Trava ambidestra manual localizada no gatilho - - - - - -
Sistema que impede o disparo com o cano aberto ü ü ü ü ü ü

APARELHO DE 
PONTARIA COM FIBRA 

ÓPTICA

Alça de mira com regulagem horizontal e vertical ü ü ü ü ü ü

Massa de mira fixa protegida por túnel ü - - - - -

Massa de mira removível e túnel em aço removível - ü ü ü ü ü

ACESSÓRIOS
Trilho Picatinny - ü ü ü ü -
Muzzle Break - - - - - ü

Comprimento do cano 
polegadas 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17

centímetros 44 44 44 44 44 43

Comprimento total centímetros 103 103 103 112 112 110

Força necessária para engatilhar kg 8,5 9 10 17 13,5 15

Peso kg 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 3

CAL. 4,5 mm (.177) ü ü ü ü ü ü

Velocidade*
pés/seg 600 700 800 900 1000 1000
metros/seg 183 213 244 274 305 305

Energia* joules 8 11 15 19 23 23
Distância máxima do tiro ** metros 200 237 270 305 340 340

CAL. 5,5 mm (.22) ü ü ü ü ü ü

Velocidade*
pés/seg 450 550 600 700 800 800
metros/seg 137 168 183 213 244 244

Energia* joules 8,5 13 15 20 27 27
Distância máxima do tiro ** metros 152 186 203 237 270 270

CAL. 6,0 mm (.236) - - - - - -

Velocidade*
pés/seg - - - - - -
metros/seg - - - - - -

Energia* joules - - - - - -
Distância máxima do tiro ** metros - - - - - -

CAL. 6,35 mm (.25) - - - - - -

Velocidade*
pés/seg - - - - 574 -
metros/seg - - - - 175 -

Energia* joules - - - - 19 -
Distância máxima do tiro ** metros - - - - 168 -

IMPORTANTE: A Nitro não é uma carabina por ação de gás comprimido (CO
2
), mas sim por ação de ar comprimido (mola pneumática). A mola pneumática “Gás Ram” possui maior vida útil em relação à mola de ação convencional “espiral” e não necessita de reposição de 

gás como ocorre com cilindro de CO
2
, utilizado em carabinas por ação de gás comprimido.

SISTEMA DE ENGATILHAMENTO POR ALAVANCA ACIONADA PELOBASCULAMENTO DO CANO.            
TIRO INDIVIDUAL DE CHUMBINHOS.

NITRO-X SOFT 
ACTION NITRO-X NITRO-SIX B19-X B19-Z NITRO B57

CORONHA
Polipropileno

Convencional - - - - - -
Thumbhole ü ü ü - - -

Cor preta preta preta - - -

Madeira de Lei - tipo Monte Carlo
Convencional - - - ü - ü
Thumbhole - - - - ü -

ACABAMENTO (Composição do Cilindro e Cano: Aço) Oxidado negro Oxidado negro Oxidado negro Oxidado negro Oxidado negro Oxidado negro

MOLA
Nitro ("Gás Ram") ü ü ü - ü -
Convencional em Aço - - - ü - -

GATILHO

Convencional - - - - - ü
Ajustável com regulagem de curso - - - ü ü -
Ajustável com regulagem de força e de curso - - - - - -
Ajustável (regulagem de força) de dois estágios ü ü ü - - -

SISTEMA DE 
SEGURANÇA

Trava ambidestra automática localizada no cilindro - - - - - -
Trava ambidestra automática localizada no gatilho ü ü ü - - -
Trava ambidestra manual localizada no gatilho - - - ü ü ü
Sistema que impede o disparo com o cano aberto - - - - - -

APARELHO DE 
PONTARIA COM FIBRA 

ÓPTICA

Alça de mira com regulagem horizontal e vertical ü ü ü ü ü ü
Massa de mira fixa protegida por túnel - - - ü ü ü
Massa de mira removível e túnel em aço removível ü ü ü - - -

ACESSÓRIOS
Trilho Picatinny - - - - - -
Muzzle Break ü ü ü - - -

Comprimento do cano 
polegadas 20 20 20 16,5 16,5 22

centímetros 51 51 51 42 42 56

Comprimento total centímetros 119 119 119 108 108 102

Força necessária para engatilhar kg 22 27 27 15 15 -

Peso kg 3,8 3,8 3,8 3 2,9 3,4

CAL. 4,5 mm (.177) - ü - ü ü ü

Velocidade *
pés/seg - 1300 - 810 810 930
metros/seg - 400 - 247 247 283

Energia * joules - 39 - 15 15 20
Distância máxima do tiro ** metros - 440 - 275 275 270

CAL. 5,5 mm (.22) ü ü - ü ü ü

Velocidade *
pés/seg 900 1000 - 650 650 800
metros/seg 275 305 - 198 198 244

Energia * joules 34 42 - 17 17 27
Distância máxima do tiro ** metros 305 340 - 220 220 270

CAL. 6,0 mm (.236) - - ü - - -

Velocidade *
pés/seg - - 850 - - -
metros/seg - - 260 - - -

Energia * joules - - 45 - - -
Distância máxima do tiro ** metros - - 288 - - -

CAL. 6,35 mm (.25) - - - - - -

Velocidade*
pés/seg - 672 - - - -

metros/seg - 205 - - - -

Energia* joules - 33 - - - -

Distância máxima do tiro ** metros - 220 - - - -

ATENÇÃO: Carabinas e Pistolas de Pressão não são brinquedos, guarde em local seguro, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas.
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