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Voor het identificeren van een patroon is infor-
matie nodig over de fabrikant. We beschikken 
over meer dan 2.000 grote en kleine fabrieken, importeurs 
met merknamen en andere relevante adressen uit heden 
en verleden. Ons CartWinPro-Team zoekt op tentoon-
stellingen, zoals de SHOT Show®, IWA® en andere voor 
nieuwe bedrijven. Sommige bestaan slechts een paar jaar, 
anderen blijven voor eeuwig. Wij leveren de gegevens van 
het adres, telefoon, fax, website, e-mail, merknamen, fo-
to’s van het logo en de eventuele opvolger of voorganger.

Vanuit het record van een fabrikant, is één muisklik vol-
doende om alle bodemstempels of de patronen, die met 
deze producent verbonden zijn, te zien.

Welk kaliber is het en voor welk soort van 
vuurwapens is het bedoeld?
Eenvoudig te beantwoorden als het om één van de spe-
cifieke patronen gaat.

Maar er bestaan zoveel soorten. Het CartWinPro-
Team kijkt uit voor nieuwe en vreemde kalibers. We 
hadden de 10 x 22 Rubber in onze database zodra het 
verscheen in 2004. De database varieert van 2 mm Pen-
vuur tot 44 mm Flashball. Meer dan 3.000 voorbeelden 
van vuurwapens zijn bij de verschillende kalibers op-
genomen.

Voer gewoon de hulslengte en de projectieldiameter in. 
In de software vindt u alle kalibers binnen de tolerantie 
die u hebt opgegeven. U kunt ook de zoekopdracht be-
perken door met nog meer parameters te werken. 

U kunt ook het kaliber van een vuurwapen identifice-
ren met het maken van een kamer-afgietsel.

Updates
Wij bieden regelmatig updates met extra records en 
foto’s.

Eenheden
Alle maten kunnen worden weergegeven in metrische- of 
Engelse eenheden.

Talen
CartWinPro kan worden geschakeld met verschillende 
talen: Engels (US), Engels (Brits), Spaans, Frans, Tsje-
chisch, Portugees, Portugees (Braziliaans), Italiaans, Ne-
derlands en Duits. 

Systeemvereisten
CartWinPro draait op ‘normale’ kantoorcomputers die 
werken onder van Windows XP® tot Windows 10®, 10 Gb 
schijfruimte is nodig voor de installatie. Het programma 
wordt verstrekt op een installatie-dvd. Eenmaal geïnstal-
leerd, draait het vanaf de harde schijf.



Bodemstempels Collectie Kleurcode’s

De meest gebruikte zoekopdracht in CartWinPro is voor 
bodemstempels. Onze database met meer dan 23.000 bo-
demstempels is ongeëvenaard. Het bestaat niet alleen uit 
codes met Latijnse (westerse) letters en getallen, maar ook 
Cyrillisch, Arabisch, Grieks en daarnaast nog een veel-
heid aan symbolen. Centraalvuur-, randvuur-, penvuur- 
en hagelpatronen zijn inbegrepen. Het bodemstempel is 
afgebeeld met een door de computer ontwikkelde teke-
ning en in veel gevallen met een foto van een monster.

Het CartWinPro-Team streeft er naar de gegevens zo 
nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te maken. Wereld-
wijde contacten met munitiefabrikanten en specialisten 
dragen hier aan bij, evenals een gedocumenteerde verwij-
zing naar de literatuurbronnen.

Het werken met de zoekopdracht vereist geen extra com-
puterkennis. Voer gewoon een paar van de verschillende 
codes die u ziet op de huls in en de software vindt het 
voor u.

Stel u hebt alleen maar een afgevuurde kogel. Zou 
het niet geweldig zijn om te weten waar het van-
daan komt? Met de collectie database kunt u het vinden. 
Aleen het projectiel is al gedefinieerd met zo’n 30 door-
zoekbaare velden. Vanaf diameter, gewicht, markeringen, 
magnetische eigenschappen, aantal groeven, rillen en 
zelfs de vorm van de basis of de afstanden van de basis 
tot groef. Het is allemaal opgeslagen in de CartWinPro 
database. De volledige patroon is te zien in een gekleurde 
tekening op schaal, met maten en is vaak vergezeld van 
foto’s van de patroon, bodemstempel, projectiel, kruit, 
doosjes en andere details in verschillende weergaven.

Voer gewoon in wat het pro-
jectiel u vertelt en de soft-
ware zal vinden wat past bij 
deze beschrijving 
in de database.
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Het hebben van een patroon met een tip-kleur betekent 
meestal veel bureauwerk; het doornemen van de litera-
tuur en het proberen om tot een juiste juridische kwa-
lificatie te komen. De kleurcode’s in CartWinPro zijn 
niet beperkt tot de tip alleen. De database bevat gege-
vens van kleuren en vorm op het projectiel, slaghoedje, 
annulusring,  hulsbodem of op de huls zelf.

Een rode tip is niet altijd een lichtspoor en met de an-
nulusring-kleur op een Winchester 9 mm Luger kan 
men al dan niet een loodvrije patroon identificeren. 
CartWinPro hoeft alleen maar het kaliber en de kleur 
type te weten en u krijgt een lijst van de variaties in de 
database. Het kennen van het land van herkomst (via 
het bodemstempel) maakt het zoekresultaat kleiner.
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