
Sistema de funcionamento Bolt Action, cano de 20” ou 24”, disponível nos modelos Turqua Walnut (coronha em madeira nobre do tipo 
Monte Carlo) e Turqua Laminated (coronha em madeira laminada), trava de segurança manual de 3 estágios, gatilho ajustável dois 
estágios, receptáculo em aço, cabo do ferrolho ergonômico e acabamento oxidação negra fosco. Possui trilho do tipo picatinny para 
fixação de acessórios ópticos e parafuso para suporte da bandoleira integrado à coronha. Conta com 1 carregador destacável de 3 disparos 
e 1 carregador destacável de 5 disparos. Acompanha elegante e exclusivo case em camurça com detalhes em couro, capa protetora em 
tecido para arma, espaçador de soleira e um brinde exclusivo.

TURQUA WALNUT 

Sistema de funcionamento Bolt Action, cano de 20” ou 24”, Coronha em Polímero com almofada de regulagem ajustável, trava de 
segurança manual de 3 estágios, gatilho ajustável dois estágios, receptáculo em aço, cabo do ferrolho ergonômico e acabamento 
oxidação negra fosco. Possui trilho do tipo picatinny para  fixação de acessórios ópticos e parafuso para suporte da bandoleira integrado à 
coronha. Conta com 1 carregador destacável de 3 disparos e 1 carregador destacável de 5 disparos. Acompanha elegante e exclusivo case 
em couro com detalhes em couro, capa protetora em tecido para arma, espaçador de soleira e um brinde exclusivo.

PRODUTOS IMPORTADOS PELA CBC PARA COMERCIALIZAÇÃO AO MERCADO CIVIL BRASILEIRO,  CONSULTE DISPONIBILIDADE.
A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de 
crianças e de pessoas não autorizadas. Imagens são ilustrativas. Pode ocasionalmente, haver diferença com o produto físico tanto em acabamento quanto em composição de acessórios. Os dados técnicos, bem como as características, 
foram informados pelo fabricante e são passíveis de mudança sem aviso prévio.

Cal .308 Win 
Cód. CBC: 10025786 (20”)
Cód. CBC: 10025789 (24”)
Passo de raia: 1:11”

Cal .243 Win 
Cód. CBC: 10025792 (20”)
Passo de raia: 1:10”

Cal 6,5 Creedmoor
Cód. CBC: 10025796 (20”)
Passo de raia: 1:8”

TURQUA LAMINATED 

TURQUA ADJUSTABLE SYNTHETIC BLACK

Cal .308 Win 
Cód. CBC: 10025787 (20”)
Cód. CBC: 10025790 (24”)
Passo de raia: 1:11”

Cal .243 Win 
Cód. CBC: 10025793 (20”)
Cód. CBC: 10025794 (24”)
Passo de raia: 1:10”

Cal 6,5 Creedmoor
Cód. CBC: 10025797 (20”)
Cód. CBC: 10025798 (24”)
Passo de raia: 1:8”

Cal .308 Win 
Cód. CBC: 10025785 (20”)
Cód. CBC: 10025788 (24”)
Passo de raia: 1:11”

Cal .243 Win 
Cód. CBC: 10025791 (20”)
Passo de raia: 1:10”

Cal 6,5 Creedmoor
Cód. CBC: 10025797 (20”)
Passo de raia: 1:8”

byRIFLE BOLT ACTION ATA 

Ferrolho 
Monobloco com cabo do 

ferrolho integrado. 

Coronha 
Almofada de regulagem ajustável, 

oferecendo ergonomia para 
disparos mais precisos (somente na 

versão com coronha em polímero). 

Gatilho Ajustável
Dois estágios, com 
ajuste de peso. 

Trava de Segurança
A trava de segurança 
possui 3 estágios.

Ferrolho 60 graus
A ação de 60 graus é curta em 
comparação com o modelo 
tradicional de 90 graus e  
permite manobras mais 
rápidas.  

A CBC, pautada no compromisso de disponibilizar ao mercado produtos de altíssima qualidade, apresenta uma nova 
linha de produtos premium, fruto de mais uma importante parceria internacional: a CBC by ATA Arms. Em seus quase 
50 anos história, a ATA Arms pertence a um dos maiores e mais tradicionais grupos fabricantes de armas da Turquia e 
sempre teve uma visão inovadora, contribuindo significativamente para o desenvolvimento produtivo de armas de 
fogo no país, reconhecidamente um novo polo mundial do setor. Artesão habilidoso e muito conhecido na Turquia, o 
fundador da ATA Arms - mestre artesão Celal Yollu, demonstra todo o seu talento na produção de armas especiais.
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