COMUNICADO IMPORTANTE
CARABINA DE PRESSÃO CBC NITRO‐X

A Carabina de Pressão CBC NITRO‐X, a mais veloz do mundo, é resultado de um projeto que alia inovação,
alta tecnologia, desempenho e design. Em função da altíssima velocidade e energia da NITRO‐X, ressaltamos
a importância de serem observadas algumas recomendações de uso:
 ENGATILHAMENTO: Ao adquirir a NITRO‐X, o consumidor precisa estar ciente que para engatilhá‐la é
necessária a aplicação de uma força equivalente a 27kg. Em termos comparativos, uma Carabina CBC
Montenegro Standard, necessita de aproximadamente 18kg, ou seja, o engatilhamento da NITRO‐X exige 50%
mais força do que uma carabina com velocidade
convencional. Para utilização com segurança, é
fundamental realizar todo o movimento até o seu
curso final, evitando que o cano escape durante
este processo, pois caso isso aconteça, o mesmo
retornará à posição inicial de forma indevida,
podendo causar acidentes e entortará, o que
prejudica o desempenho / precisão da carabina.
 FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS (informações válidas para as carabinas NITRO‐X com número de série iniciado por JJB,
JJC, JJD, JJE, JJF, JJG, JJH, JJI ou JJJ): Para garantir o bom funcionamento da NITRO –X, recomendamos a revisão (e
reaperto, se necessário) dos parafusos de fixação a cada 100 disparos. Caso o consumidor prefira não realizar a
revisão / reaperto com esta frequência, disponibilizamos a alternativa de substituição dos parafusos por outros
com aplicação de fixador autotravante, que aumentam a resistência à soltura por vibração e cargas dinâmicas e
diminuem a periodicidade de revisão, que passa a ser “a cada 300 disparos”. Em breve, enviaremos às lojas e
assistências CBC Kits com estes parafusos. Para substituição dos parafusos na NITRO‐X, sugerimos que o
proprietário da carabina preferencialmente contate uma loja ou assistência técnica autorizada CBC, entretanto,
a troca pode ser realizada pelo próprio consumidor, sem perda da garantia do produto, desde que o
procedimento seja realizado de acordo com o manual que acompanhará o Kit Parafusos.

OBS: As carabinas NITRO‐X fabricadas a partir de novembro de 2010 possuem parafusos com nova tecnologia de
fixação autotravante, sendo a periodicidade de revisão / reaperto recomendada “a cada 300 disparos”.
 LUNETA: As NITRO‐X não acompanham Luneta de Precisão, pois também em função da grande potência desta
carabina, poderão ocorrer danos ao acessório.

OBS: O acessório Red Dot CBC (aparelho de mira eletrônica com projeção de ponto vermelho na lente) pode ser
utilizado normalmente nas Carabinas NITRO‐X.

Carabinas de Pressão de Alta Velocidade e Energia são produtos de grande valor agregado e requerem
atenção especial.
Estas recomendações visam garantir as características técnicas e a qualidade do produto CBC.
Pautados pelo compromisso CBC com a satisfação dos nossos clientes, esta ação preventiva é resultado de
levantamento realizado junto ao mercado e à nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada.
Ao surgimento de dúvidas ou outras ocorrências relacionadas à manutenção de carabinas, por favor, entre
em contato com a Assistência Técnica CBC mais próxima ou diretamente com nosso Departamento de
Assistência Técnica, pelo telefone (11) 2139‐8300 ou pelo email assistencia@cbc.com.br .
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