
RIFLES DE PRECISÃO

Patriot Synthetic ™ 

Cód.: 10026780 | Calibre .308 Win Cód.: 10026783 | Calibre 6,5 Creedmoor

Modelo Patriot™ Synthetic, bolt action, cano de 22”, comprimento total 1086 mm, peso 2,9 Kg, capacidade de 5+1 disparos, 
coronha em polímero, suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos, suporte para fixação de bandoleira integrado à 
coronha e trava de segurança manual.

Patriot Youth Super Bantam™ 

Cód.: 10026779 | Calibre .308 Win Cód.: 10026782 | Calibre 6,5 Creedmoor

Modelo Patriot™ Youth Super Bantam, bolt action, cano de 20”, comprimento total 978 mm, peso 3,4 Kg, capacidade de 5+1 
disparos, coronha em polímero com prolongador que possibilita o ajuste do LOP (Length of Pull) – distância da soleira até o 
gatilho, possibilitando disparos mais confortáveis e precisos. Conta com suporte para fixação de bandoleira integrado à 
coronha e trava de segurança manual. Acompanha luneta com objetiva de 40mm, lentes que possibilitam a regulagem de 3 a 
9 aumentos e ajuste de parallax.

Patriot Walnut™ 

Cód.: 10026781 | Calibre .308 Win Cód.: 10026784 | Calibre 6,5 Creedmoor

Modelo Patriot™ Walnut, bolt action, cano de 24”, comprimento total 1137 mm, peso 3,3 Kg, capacidade de 5+1 disparos, 
coronha em madeira nobre com trabalho de grip em estilo clássico, suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos, 
suporte para fixação de bandoleira integrado à coronha e trava de segurança manual.
* Sendo a coronha deste modelo em madeira natural, apresenta-se entre as peças diferenças de tonalidade e veios, tornando cada rifle um produto único.

CONFIÁVEL, ATEMPORAL, FEITO PARA DURAR.

Rifles já estão no Brasil, com faturamento a partir da última semana de janeiro/21. As quantidades são limitadas e em função do cenário atual, neste momento o 
fabricante não confirma previsão de novos embarques. Condição especial de preço de venda (pedido importado com taxa cambial inferior à atual). 

A aquisição de armas de fogo e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação.  
Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. Imagens ilustrativas.

Munições 6,5 Creedmoor: a CBC já possui desenvolvidas munições neste calibre, aguardando homologação do Exército Brasileiro (ReTEx) para disponibilização dos produtos no Brasil. Está em curso 
importação pela CBC de munições S&B 6,5 Creedmoor, com previsão de chegada de lote inicial e comercialização no mercado brasileiro em março de 2021.


