IMPORTAÇÃO DE RIFLE PLATAFORMA AR
Escrito em 11/05/2020 por Côrtes

Caso você esteja pensando em importar um

COMO ESCOLHER MEU RIFLE NA PLATAFORMA AR?
Olá pessoal! Tudo bem? Agora que podemos ter o prazer de importar nosso AR, nasceu um
grande grande problema, qual marca, modelo e calibre vou importar? Este é o problema
que sempre quisermos ter, não é? O intuito é tentar direcionar você caro amigo a uma
compra segura e que atenderá seus desejos . Vamos lá?
Antes de iniciar o maravilhoso mundo dos Ars, vamos a algumas definições: Dentro da
plataforma AR vão de PISTOL( não são pistolas, são somente rifle curtos que vem sem a
coronha) , os SBRs( Short- Barreled Rifle) rifle de cano curto geralmente rifle com cano
menor que 16 polegadas ou no comprimento total abaixo de 26 polegadas e tem o modelos
normais de 16, 18 e 20 polegadas. Os dois primeiros não são diferenciados pela legislação
brasileira, são considerados rifles porém na hora da importação deverá sempre definir com
seu consultor e loja exportadora as especificações do rifles
Dentre os milhões de modelos e marcas no mercado , vamos a pergunta simples: Para o
qual finalidade quero meu AR? Temos Ar de uso civil simples porém de excelente qualidade
e custo baixo , como temos rifles de características militares, temos os Ars desenvolvido
especialmente para o tiro e temos os rifles de marcas top de mercado para uso misto. Então,
Are you ready ? Let´s go.....
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Fonte: Daniel Defence
VAMOS COMEÇAR PELO DANIEL DEFENSE! Esta marca é muito conceituada no mundo das
armas no EUA e no mundo. . A DD para os íntimos tem rifles Ars para os gostos , já os preços
são acimas dos U$ 1.700,00 dólares.. A marca utiliza o termo Modern Sport Rifles para seus
modelos semiautomáticos.
Dentre os modelos vamos viajar do DD4V7 , passando pelo SBR DD4 PDW 300 BLK( Que
vem com supressor , somente pode ser comprado de acordo com nossa legislação se
comprovado para uso desportivo e o supressor estiver na regra) e chegando ao DD5V5
HUNTER. Temos os calibre de 6.5 , 260 rem, 556 , 300 BLK entre outros.

VAMOS FALAR DE
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Fonte: HK
Agora vamos falar um pouco de uma arma que a marca não nos deixa tentar fugir do
conceito de excelência. Este rifle acima é o HK MR762A1 LRP II. Usado dentro da força
policias e militares, agora disponível para nós os mortais, digo para aqueles mortais que
desejam pagar a bagatela de entre U$ 5.500,00 a 7.500,00 dólares, depende do que oo
cliente vai querer colocar na criança. Este fuzil tem uso misto e atende muito bem as
situações, caça, precisão e se quiser o esporte. Vem equipado no calibre 308 WIN com luneta
Leupold , cano de 16,5 polegadas , bipé ,case pelican.
Temos clientes para estas armas. Sim, temos e muitos.
ALGUÉM CONHECE O PATRIOT ORDNANCE FACTORY?

RIFLE POF ROGUE MILSPECS Fonte Patriot Ordance
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A resposta deverá ser , sim! Temos grandes encomendas destes ARS.

RIFLE POF ROGUE PISTOL Fonte: Patriote mordance
Os rifles POF são ambidestros, o Rogue pistol da foto está no calibre 308 WIN .
O projeto “Rogue” foi para transformar a plataforma Revolution no mais leve fuzil semiautomático 308 do mercado e fazê-lo sem cortes desnecessários de “raio”. Tudo isso
enquanto entregava um rifle a um preço acessível para atiradores sérios. O resultado é um
rifle sub .308, repleto de inovações proprietárias e patenteadas. Graças ao seu peso
ridiculamente leve, o semi-automático .308 nunca foi uma opção mais realista para levar em
campo, não importando a distância da viagem. O Rogue possui um conjunto de receptores
forjados estilizados, barril de aço inoxidável, KeyLock DI BCG, seletor ambidestro, vários
pontos de fixação de linga QD . tudo com o freio de boca Micro B
AGORA DENTRO DO ESPORTE VAMOS SO F 1 FIREARMS.
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RIFLE F1 FIREARMS Fonte: F1 Firearms
Este sim, é um AR fabricado para os amantes do tiro prático. construído para ser uma arma
leve, resistente e preciso. Vem com designe diferenciado , evoluído, aliviado? Custo dele
começa em 2.900 dólares antes de começar a colocar no site o que deseja no rifle.
Já vem preparado par competição, ângulos de entrada de carregadores, botões alongados ,
handguard alongado, aceita modificações milspecs DPMS entre outra melhorias para
utilização do rifle na prova. No site do fabricante , você poderá montar e modificar seu AR. Só
depende de você. Assim que estiver pronto para fazer a configuração é só pedir para seu
consultor ajuda e depois enviá-lo para seu exportador para finalizar seu pedido.
Logo , logo estará com a formula 1 do tiro em casa. Temos clientes no Brasil que já estão em
processo de finalização da importação. Essas pinturas estarão no IPSC, Tri Gun e MultiGun
em breve em terras brasileiras.
Sobre valores, lembre-se de quando for escolher o rifle que a tributação muda de até os
3.000 dólares e acima disso será outra alíquota. Tudo isso influencia no preço da
armazenagem e seguros de viagem do produto. Temos produtos dee 350 , 450 550 dólares,
para aqueles que desejam somente ter seu AR com qualidade , que o uso seja diversão no
estande, vale a pena pegar estes mais baratos, equipá-los e trazer uns 03 a 04 modelos
diferentes em uma mesma importação. Para os clientes que desejam o mais caro, faça o
modelo de bagagem desacompanhada, assim a tributação será somente 50% do valor da
mercadoria.
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Fonte Guns & Ammo
O mais importante, escolha com cuidado, tenha um consultor e exportador de confiança e
melhorr ainda, indicados por amigos. Assim, sua importação por ser um processo longo ,
será uma importação sem dor de cabeça, sem surpresas.
Estamos a disposição,
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