
MAIS DE 85 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2021-2022 



CATÁLOGO DE PRODUTOS

MAIS DE 85 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA



IWI 
ISRAEL WEAPON 
INDUSTRIES
A Israel Weapon Industries (IWI), localizada no centro de Israel, é líder mundial 
na produção, comercialização, engenharia e desenvolvimento de armas sem 
igual há mais de 80 anos. Os produtos da IWI são utilizados pelas Forças de 
Defesa de Israel (IDF) e em diversos outros países. Todas as armas da IWI 
têm eficiência comprovada em combate, ao redor do mundo, em condições 
ambientais adversas e extremas.

A IWI é membro do SK Group, formado por empresas no ramo da defesa, e 
voltado para fabricação de diversos produtos exclusivos e inigualáveis ao 
redor do mundo.

Os sistemas de armamento da empresa incluem a inovadora família TAVOR de 
fuzis de assalto, o insuperável trio de calibres X95 (fuzil de assalto e SMG), a 
confiável família NEGEV de metralhadoras leves, a renomada família de fuzis 
de assalto GALIL ACE, o famoso fuzil GALIL SNIPER S.A., o novo fuzil sniper 
DAN Bolt Action, a lendária UZI SMG em sua mais recente forma - UZI PRO e 
as aclamadas pistolas JERICHO. Todas essas armas foram consideradas como 
o armamento preferido de entidades governamentais, militares e policiais,
assim como agências de segurança pública ao redor do mundo, junto com o
mercado civil.

As armas de fogo da empresa são desenvolvidas com estreita colaboração 
das Forças de Defesa de Israel (IDF). A IWI e as IDF estabeleceram equipes 

parceiras de Pesquisa e Desenvolvimento para desenvolver essas armas, 
cujas configurações finais são o produto de interação contínua, testes em 
campo e modificações, resultantes de experiência e exigências de combate.

Todos os sistemas de armamento da IWI estão em conformidade com os mais 
rígidos padrões militares (MIL-STD) e normas ISO 9000, aplicados pelas IDF.

A IWI US, uma empresa subsidiária, foi estabelecida nos EUA. A IWI US é ativa 
nos mercados governamental e comercial. Ela deu início às suas operações 
empresariais com sucesso e superou as expectativas; o fuzil de assalto TAVOR 
- somente no seu primeiro ano nos EUA - foi selecionado pela Associação
Nacional do Fuzil (NRA) e pela American Rifleman para o prestigioso prêmio
Golden Bullseye Award, como o Fuzil do Ano Esse prêmio é um símbolo de
excelência e inovação em armas de fogo.

A expansão é uma extensão natural da estratégia global da empresa. A 
IWI também se foca na atualização das plataformas militares existentes, 
adaptando tecnologias e o know-how às necessidades dos clientes. Assim, a 
empresa fornece soluções custo-eficientes e melhora suas capacidades. Como 
membro do SK Group, os clientes podem se beneficiar da grande sinergia 
entre as empresas; capazes de fornecer uma solução operacional completa 
para as demandas e necessidades de cada cliente.
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CARMEL®

5,56 x 45 mm | Fuzil de Assalto
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O fuzil de assalto IWI CARMEL é uma plataforma ACR (Adaptive Combat 
Rifle) - rifle de combate adaptativo pronto para a batalha, projetado para 
ser durável e robusto.

Construído com aço de qualidade superior, alumínio de uso aeronáutico 
e polímero modificado com alta resistência a impactos para desempenho 
excepcional em todas as condições ambientais.

O fuzil possui um sistema de ferrolho rotativo que garante máxima 
segurança ao usuário.

O IWI CARMEL pode ser facilmente modificado, dependendo dos requisitos 
operacionais, tarefas militares ou de aplicação da lei; uso e patrulha 
veicular, combates em espaços confinados, missões sigilosas, confrontos 
de curta e média distância, operações policiais personalizadas, segurança 
particular, etc.

O IWI CARMEL é uma plataforma completamente ambidestra, equipada 
com trilhos Picattiny padrão MIL 1913 em todos os lados, proporcionando 
100% de compatibilidade com todas as miras, dispositivos e acessórios 
disponíveis.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Projetado para exigir o mínimo de manutenção em nível do operador ou 

armeiro, reduzindo assim os custos de manutenção e do ciclo de vida
ʷ 100% de intercambialidade, reduzindo os custos totais do sistema
ʷ Todas as peças metálicas da arma são resistentes à corrosão
ʷ Corpo construído a partir de polímero modificado com alta resistência ao 

impacto 
ʷ Cano com remoção rápida: o cano pode ser substituído pelo usuário em 

poucos segundos
ʷ Compatível com qualquer carregador 5.56 de aço, alumínio

CARACTERÍSTICAS
ʷ Pistão a gás de curso curto
ʷ Regulador de gás de 3 posições: regular, extremo, supressor
ʷ Cano forjado a martelo, revestido de cromo, de livre flutuação para maior 

precisão e ciclo de vida
ʷ Trilho de alumínio monolítico anodizado duro padrão MIL 1913
ʷ O fuzil é equipado com um compensador de recuo eficiente para maior 

estabilidade do atirador
ʷ Trilhos para acessórios padrão MIL 1913 nas posições de 3, 6 e 9 horas

SOBRE O 
CARMEL®
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CARMEL 5,56 x 45 mm
FUZIL DE ASSALTO MODULAR ALTAMENTE EFICIENTE E CONFIAVEL

O CARMEL da IWI é uma plataforma totalmente ambidestra, equipada com trilhos Picatinny MIL-STD 1913 em todos os 
lados para permitir 100% de compatibilidade com quaisquer miras, dispositivos ou acessórios disponíveis.

CORES DISPONÍVEIS:

Preto       Areia     

CARMEL 10.5
Fuzil de assalto 5,56 X 45 mm
Comprimento do cano de 267 mm

CARMEL 12
Fuzil de assalto 5,56 X 45 mm
Comprimento do cano de 305 mm

CARMEL 14.5
Fuzil de assalto 5,56 X 45 mm
Comprimento do cano de 369 mm

CARMEL 16
Fuzil de assalto 5,56 X 45 mm
Comprimento do cano de 406 mm
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CARMEL
DESENHO COM ERGONOMIA OTIMIZADA
ʷ Coronha de polímero dobrável e retrátil: a arma pode ser disparada com a coronha dobrada
ʷ Apoio facial ajustável
ʷ Punho de pistola altamente ergonômico
ʷ Arma completamente ambidestra: alavanca de segurança[1},{2] trava do carregador, retém do 

ferrolho, cabo de carregamento não recíproco que pode ser trocado em segundos pelo usuário 
de lado a lado

ʷ Guarda-mato do gatilho ampliado para facilidade de acesso durante o uso com luva 
ʷ Três pontos de encaixe para correia QD ou Cord
ʷ Quatro comprimentos de cano diferentes disponíveis: 10,5”, 12”, 14,5”, 16”

CARMEL | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Passo de 
raiamento

Comprimento 
do cano (mm)

Comprimento 
do fuzil  (mm)

Comprimento 
total coronha 
estendida (mm)

Peso
(aprox. kg)
(Sem carregador e 
sem miras)

Cadência de 
tiro  (tiros/
minuto)

CARMEL 10.5 5,56 x 45 mm 6 raias a direita, 
paso 1:7

267 (10.5") 541 807 3,27 700~1000

CARMEL 12 5,56 x 45 mm 6 raias a direita, 
paso 1:7

305 (12") 579 845 3,31 700~1000

CARMEL 14.5 5,56 x 45 mm 6 raias a direita, 
paso 1:7

369 (14.5") 643 909 3,38 700~1000

CARMEL 16 5,56 x 45 mm 6 raias a direita, 
paso 1:7

406 (16") 681 947 3,44 700~1000

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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ARAD®

5,56 x 45 mm | 300 Blackout
Fuzil de assalto / Espingarda 
multicalibre
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FUZIL DE COMBATE MODULAR ALTAMENTE CONFIÁVEL

Fuzil de combate ARAD da IWI, projetado para uso em infantaria, Forças 
Especiais e Forças Policiais em conformidade com os padrões mais rigorosos 
da OTAN para armas de pequeno porte, incluindo padrões ambientais.

O ARAD da IWI é especialmente projetado para todos os tipos de cenários de 
combate, com sua capacidade de mudar de calibres.

O ARAD da IWI é equipado com um trilho Picatinny para permitir o uso de uma 
variedade de visores e outros acessórios. O trilho Picatinny é parte integral 
da armação superior do fuzil. Além disso, existem trilhos M-LOK nas posições 
3, 6 e 9 horas ao longo do guarda-mão. Inclui uma coronha telescópica 
que permite aos usuários ajustar o comprimento para suas necessidades 
específicas, de forma individual.

A estrutura modular do fuzil permite ao usuário desmontar e substituir o 
barril de forma fácil. A arma é totalmente ambidestra, com controles ambos 
os lados do fuzil.

O fuzil de assalto ARAD da IWI é operado a gás com sistema de funcionamento 
short stroke gas piston (de curso curto) com um regulador que permite 
operação constante em todas as condições ambientais..

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Projetado para manutenção mínima feita pelo operador ou armeiro, 

reduzindo assim os custos de manutenção e do ciclo de vida
ʷ 100% de intercambialidade, reduzindo os custos gerais do sistema
ʷ Todas as peças de metal da arma são resistentes à corrosão
ʷ Cano forjado martelado (hammer-forged) e free-floating para maiores 

precisão e ciclo de vida
ʷ O cano removível rapidamente pode ser substituído com facilidade pelo 

usuário, sem desmontar o punho de assalto
ʷ Usa quaisquer carregadores de aço, alumínio ou polímero OTAN \ MIL STD 

5.56

CARACTERÍSTICAS
ʷ Operação a gás com sistema de funcionamento Short Stroke gas Piston
ʷ Regulador de gás com 3 posições – condições regular, silenciado e 

extrema
ʷ Opcional: trilhos acessórios nas posições 3, 6 e 9 horas MIL-STD 1913 / 

M-LOK
ʷ Trilho de alumínio monolítico anodizado rígido MIL-STD 1913 na armação 

superior

SOBRE A 
ARAD®
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ARAD 5,56 x 45 mm | 300 Blackout
O ARAD da IWI foi especialmente projetado para todos os tipos de cenários de combate, com sua capacidade 
para mudar de calibres

CORES DISPONÍVEIS:

Preto       Areia     

FUZIL DE ASSALTO / ESPINGARDA MULTICALIBRE COM SUPRESSOR

ARAD 11.5
Fuzil de assalto 5,56X45 mm 
Cano com comprimento de 292 mm

ARAD 14.5
Fuzil de assalto 5,56X45 mm
Cano com comprimento de 368 mm

ARAD 300 BLACKOUT
Fuzil de Assalto 300 Blackout
Cano com comprimento de 241 mm
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ARAD
DESIGN ERGONÔMICO OTIMIZADO
ʷ Coronha retrátil de polímero
ʷ Punho altamente ergonômico da pistola
ʷ Arma totalmente ambidestra: alavanca de segurança, liberação do carregador, trava do ferrolho, 

alça de carregamento
ʷ Guarda mato ampliado para facilitar o acesso usando luvas
ʷ 4 pontos ao longo do rifle para desconexão rápida ou acessórios de correias
ʷ 3 comprimentos de cano diferentes: 9,5", 11,5” ,14,5”

ARAD | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento
Comprimento 
do cano (mm)

Comprimento 
total (aprox. mm) 
coronha retraída

Comprimento total 
(aprox. mm) 
Coronha estendida

Peso (aprox 
kg)Sem 
carregador e sem 
miras

cadência de tiro  
(aprox. tiros/min)

ARAD 11.5 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, 
1:7” torção

292 (11,5") 720 800 2,98 700~1100

ARAD 14.5 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, 
1:7” torção

368 (14,5") 790 875 3,07 700~1100

ARAD 300 
Blackout 300 Blackout 5 raias à direita, 

1:7” torção
241 (9,5") 625 710 2,78 700~1100

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE P.108
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TAVOR®    TS12 
FUZIL TÁTICO
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O fuzil tático TAVOR TS12, fuzil tático de calibre 12, é um fuzil com desing 
bullpup regulado a gás que pode ser encomendado para ejeção e operação 
pelo  lado direito ou esquerdo.

A alimentação é feita através de um dos três tubos de carregador que podem 
conter quatro cartuchos de 3 polegadas para fuzis ou cinco cartuchos de 2 ¾ 
polegadas. Isso significa que a capacidade potencial do carregador é de 15 
balas mais uma bala adicional na câmara.

O fuzil tático TAVOR TS12 tem um recurso exclusivo que automaticamente 
carrega balas na câmara depois que o tubo subsequente carregado é girado e 
posicionado. Ele pode ser alimentado e descarregado pelos dois lados.

Apesar do fuzil tático TAVOR TS12 ter um cano de 470 mm, o comprimento 
total é de apenas 720 mm. Atualmente, o fuzil tático TAVOR TS12 está sendo 
oferecido em preto com as seguintes versões oferecidas em verde e marrom 
médio-escuro.

Para um fuzil compacto e versátil, usado em esporte ou defesa doméstica, o 
fuzil tático TAVOR TS12 é inovador e otimizado para qualquer aplicação que 
você precisar..

CARACTERÍSTICAS
ʷ As roscas internas da boca do cano compatível com choques Beneli e 

Beretta. Um choque será incluído com cada fuzil
ʷ Possui um trilho superior padrão Picatinny 1913 de uma peça de 

comprimento total na arma. Receptáculos M-LOK são incorporados em 
cada lado do antebraço do corpo do fuzil

ʷ Sistema tubular do carregador (5 - 2 ¾"ou 4 - 3") com capacidade total de 
15 balas

ʷ Fuzil semiautomático sem raias de calibre 12 operado a gás com ajuste de 
regulação de gás integral

ʷ Sistema de ferollho "Bullhead" patenteado exclusivo, projetado 
especialmente para ser usado com o fuzil tático TAVOR TS12

ʷ Segurança tipo cross bolt
ʷ Desmontagem pela parte traseira sem necessidade de ferramentas 

especiais
ʷ 4 pontos de fixação da correia

SOBRE O
FUZIL TÁTICO 
TAVOR®  TS12 
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FUZIL TÁTICO TAVOR TS12

CANO COM COMPRIMENTO de 70 mm
UM TRILHO SUPERIOR PADRÃO PICATINNY 1913 DE UMA PEÇA DE 
COMPRIMENTO TOTAL

SEGURANÇA TIPO CROSS BOLT
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TAVOR TS12 | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Comprimento do 
Cano (mm)

Comprimento 
total (mm)

Peso
(aprox. kg)
(só a arma)

Fuzil Tático TAVOR Sistema de carregadores tubular (5 - 2 ¾” ou 4 - 3”)
Capacidade total de 15/12 balas

470 (18,5") 720 3,6

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE P.108

SISTEMA DE CARREGADORES TUBULAR, 
15 BALAS CAPACIDADE TOTAL

RECEPTÁCULOS M-LOK
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TAVOR®

5,56 x 45 mm | Fuzil de Assalto
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Devido às mudanças dinâmicas no campo de batalha, às ameaças de 
terrorismo global e às situações de combate exigentes, surgirá a necessidade 
de armamentos tecnologicamente avançados, inovadores e versáteis.

Com a complexidade e diversidade de desafios de segurança e defesa 
crescendo a uma velocidade sem precedentes, a IWI se dedicou a projetar, 
testar e comprovar o melhor fuzil de assalto.

O fuzil de assalto TAVOR foi criado para responder a essas adversidades.

O fuzil de assalto TAVOR foi desenvolvido em estreita colaboração com as 
Forças de Defesa de Israel (IDF) e, atualmente, todas as unidades de infantaria 
das IDF e das Forças Especiais empregam o TAVOR como fuzil de assalto 
primário. A linha de fuzis de assalto TAVOR também é usada por entidades 
governamentais, militares e unidades policias ao redor do mundo.

O TAVOR passou por um teste de resistência, realizado pelas IDF, em todos 
os terrenos, com desempenho excelente e comprovado no campo de batalha, 
com alta precisão, confiabilidade e ergonomia humana superior. Assim, ele se 
destaca como a melhor arma do século XXI.

Em 2014, o fuzil de assalto TAVOR foi selecionado pela Associação Nacional 
do Fuzil (NRA) e pela American Rifleman para o prestigioso prêmio Golden 
Bullseye Award, como o Fuzil do Ano. Esse prêmio é um símbolo de excelência 
e inovação em armas de fogo.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Configuração “Bullpup”
ʷ Desenho com ergonomia otimizada
ʷ Centro de gravidade traseiro
ʷ Carregador NATO com capacidade para 30 cartuchos
ʷ Conversão de óptica diurna-noturna sem calibragem
ʷ Completamente ambidestro
ʷ Miras de apoio dobráveis, que incluem trítio para combate noturno
ʷ Versões com trilho picatinny extenso
ʷ Fabricado a partir de polímero modificado com alta resistência a impactos, 

oferecendo assim uma estrutura robusta, porém leve
ʷ 6 pontos de apoio: estável para atirar de bruços, sentado, ajoelhado e de 

pé, com disparo sob o braço e a partir da cintura
ʷ Mínima exigência de manutenção do operador e armeiro, custo-eficiente

RECURSOS
ʷ Desmontagem em campo simples, em apenas 2 partes, sem necessidade 

de ferramentas especiais
ʷ Retém o ferrolho no último disparo
ʷ Peças metálicas resistentes à corrosão
ʷ 100% intercambiável
ʷ Mira de apoio tipo flip-up
ʷ Também disponível na versão Semiautomática
ʷ Mira Reflex integrada (opcional)
ʷ Disponível em calibres 9 x 19 mm e 5,45 x 39 mm

SOBRE O 
TAVOR®
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MODELOS TAVOR
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TAVOR TAR FLATTOP
Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm

TAVOR CTAR FLATTOP
Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm

TAVOR TAR INTEGRAL 
Fuzil de assalto 5,56 x 45 mm, com mira 
Reflex MEPRO 21 integral (disponível 
com diversas miras)

TAVOR CTAR INTEGRAL
Fuzil de assalto 5,56 x 45 mm, com mira 
Reflex MEPRO MOR integral (disponível 
com diversas miras)

TAVOR TAR TAVOR CTAR
TAVOR TAR Flattop com cano de 457 mm.
Disponível também com mira Reflex integral.

CORES DISPONÍVEIS:

TAVOR CTAR Flattop com cano de 380 mm.
Disponível também com mira Reflex integral.

CORES DISPONÍVEIS:

Preto       Areia         VerdePreto       Areia        Verde
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TAVOR | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do 
cano (mm)

Comprimento total 
(mm)

Peso (aprox. kg)
(sem carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

TAR Flattop 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 457  (18") 725 3,6 750 ~ 950

CTAR Flattop 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 380 (15") 640 3,5 750 ~ 950

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108



29



30

X95®

 5,56 x 45 mm | 300 BLK | 5,45 x 39 mm | 9 x 19 mm
Fuzil de Assalto / Carabina / SMG
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O FUZIL DE ASSALTO PADRÃO DAS FORÇAS DE DEFESA DE ISRAEL (IDF).

O X95 é uma arma de fogo inovadora, criada e desenvolvida em colaboração 
com as Unidades de Elite das Forças de Defesa de Israel (IDF). O X95 foi 
projetado exclusivamente para o exército, polícia, forças especiais e agentes 
de segurança pública. Todos os aspectos ergonômicos foram levados em 
consideração durante seu desenvolvimento.

O X95 é fabricado a partir de polímero modificado com alta resistência a 
impactos, oferecendo assim uma arma robusta, porém leve.

O X95 incorpora tecnologia avançada, que permite a conversão entre os 
diferentes calibres em poucos minutos. Esse avanço tecnológico permite que 
o soldado utilize a mesma plataforma de armamento em diversos cenários.

A compatibilidade com munições de diferentes calibres é um atributo que gera 
economia de tempo durante o treinamento, de peças de reposição e também 
reduz os custos gerais.

O X95 - tudo em uma só missão - é a arma ideal para situações complexas. 
Ele foi criado para lidar com as ameaças do terrorismo moderno, assim como 
combates em áreas abertas e urbanas.

Excepcionalmente confiável mesmo nas condições climáticas mais adversas, 
e comprovado em combate por entidades militares e policias ao redor do 
mundo, ele é o Fuzil de Assalto padrão das Forças de Defesa de Israel (IDF) 
e atende aos padrões mais rígidos da NATO para armamentos pequenos, 
incluindo os padrões ambientais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ O único trio de calibres no mundo 9 x 19 mm / 5,56 x 45 mm / 5,45 x 39 

mm
ʷ Configuração “Bullpup”
ʷ Arma curta com cano longo
ʷ Centro de gravidade traseiro
ʷ Baixo recuo e maior estabilidade ao disparar
ʷ 6 pontos de apoio: estável para atirar de bruços, sentado, ajoelhado e de 

pé, com disparo sob o braço e a partir da cintura
ʷ Modularidade: um sistema de armamento versátil, que pode ser 

modificado para diversas operações e cenários
ʷ Ergonomia superior: pode ser disparado com uma ou duas mãos
ʷ Trilho Picatinny de 360°
ʷ Completamente ambidestro

RECURSOS
ʷ Desmontagem em campo simples, em apenas 2 partes. Sem necessidade 

de ferramentas especiais
ʷ Gases com parafuso fechado no êmbolo, operação com ferrolho rotativo
ʷ 100% intercambiável
ʷ Lançador de granadas 40 mm com montagem fácil e rápida. Sem 

necessidade de ferramentas especiais
ʷ Mira de apoio tipo flip-up
ʷ Retém o ferrolho no último disparo

SOBRE O TAVOR 
X95®
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X95 FLATTOP 330
Carabina/Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm
Cano de 330 mm

X95 FLATTOP 419
Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm
Cano de 419 mm

O X95 Flattop 5,56 x 45 mm está disponível com o punho de 
pistola ou a proteção para gatilho personalizada para o X95, 
com canos de 330 mm e 419 mm.

CORES DISPONÍVEIS:

MODELOS X95 X95 5,56 x 45  mm

Preto       Areia        Verde
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X95-R FLATTOP 330
Fuzil de Assalto/Carabina Flattop 5,45 x 39 mm
Cano de 330 mm

X95 FLATTOP SMG   
SMG Flattop 9 x 19 mm
Cano de 279 mm

X95-R FLATTOP 419 
Fuzil de Assalto Flattop 5,45 x 39 mm
Cano de 419 mm

X95-S FLATTOP SMG
SMG Flattop 9 x 19 mm
Cano de 279 mm e supressor

O X95 Flattop 5,45 x 39 mm está disponível com o punho de 
pistola ou a proteção para gatilho personalizada para o X95, com 
canos de 330 mm e 419 mm.

CORES DISPONÍVEIS:

A X95 SMG Flattop 9 x 19 mm está disponível com o punho de pistola ou a 
proteção para gatilho personalizada para o X95, com canos de 279 mm ou 
343 mm. Disponível com silenciador integrado.

CORES DISPONÍVEIS:

X95-R 5,45 x 39  mm X95 SMG 9 x 19  mm

Preto       Areia        Verde Preto       Areia        Verde
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X95 | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do 
cano (mm)

Comprimento 
total (mm)

Peso (aprox. kg)
(sem carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

X95 Flattop 330 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 330 (13") 580 3,3 750~950

X95  Flattop 419 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 419 (16,5") 670 3,4 750~950

X95-R Flattop 330 5,45 x 39 mm 4 raias à direita, passo 1:7,5” 330 (13") 580 3,3 750~950

X95-R Flattop 419 5,45 x 39 mm 4 raias à direita, passo 1:7,5” 419 (16,5") 670 3,4 750~950

X95 Flattop SMG 9 x 19 mm 4 raias à direita, passo 1:10” 279 (11") 580 3,2 750~950

X95-S Flattop SMG 9 x 19 mm 4 raias à direita, passo 1:10” 279 (11") 650 3,6 750~950

X95 300 BLK - 330 300BLK 4 raias à direita, passo 1:17” 330 (13") 580 3,3 750~950

X95  300 BLK  - 419 300BLK 4 raias à direita, passo 1:17” 419 (16.5") 670 3,45 750~950

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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SOBRE O 
IWI GL 40
PARA X95
O Lançador de Granadas IWI 40 mm é um lançador de granadas 
instalado sob o cano de disparo único, projetado com ergonomia 
especial para todos os modelos de fuzil de assalto X95. O IWI GL 40 está 
disponível em dois comprimentos de cano e é compatível com cartuchos 
de baixa e média velocidade.

O IWI GL 40 do X95 também pode ser utilizado como uma arma 
individual. Ele é capaz de utilizar munições de diversos comprimentos, 
devido ao seu cano com abertura lateral, tendo sido desenvolvido 
em colaboração com as Forças de Defesa de Israel (IDF). É uma arma 
robusta, custo-eficiente, confiável, segura, fácil de manter e simples de 
operar.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ʷ Sistema de cano com abertura frontal e lateral
ʷ Possibilita o uso de granadas longas
ʷ Inclui mecanismos de segurança
ʷ O usuário é capaz de acoplar à arma de forma simples e rápida, 

sem usar ferramentas especiais
ʷ Melhor ergonomia do usuário
ʷ Pode ser convertido para um lançador de granadas invidual em 

poucos segunds

RECURSOS

ʷ Trilhos Picatinny superior e inferior
ʷ Anexado ao trilho Picatinny inferior do X95
ʷ Também projetado para munições reforçadas (velocidade média), 

para alcance maior que o normal
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O IWI UBGL 40 está disponível com canos de 
228,5 mm e 305 mm.

X95  IWI GL 40 CURTO
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 228,5 mm

X95 IWI GL 40
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 305 mm

IWI GL 40 INDIVIDUAL
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 228,5 mm ou 305 mm

DISPONÍVEL COMO LANÇADOR DE GRANADAS INDIVIDUAL

MODELOS X95 IWI GL 40
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CANO COM ABERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)

X95 FLATTOP 419 COM IWI GL 40

RECURSOS DO IWI GL 40 

X95 IWI GL 40 | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do cano 
(mm)

Comprimento total 
(mm) Peso (aprox. kg)

X95 IWI GL 40 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 303 (12") 413 1,3

X95 IWI GL 40 Curto 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 228,5 (9") 339 1,24

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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ACE®

 5,56 x 45 mm | 7,62 x 39mm | 7,62 x 51mm
Fuzil de Assalto / Carabina



43



44



45

A LINHA ACE DE FUZIS DE ASSALTO É BASEADA NO MECANISMO 
CONFIÁVEL E COMPROVADO DO FAMOSO FUZIL DE ASSALTO GALIL

O ACE foi projetado para incorporar melhor engenharia e ergonomia 
humana, tornando-o o melhor fuzil de assalto para as instáveis realidades 
emergentes do combate moderno. Esses atributos possibilitam que o 
Fuzil de Assalto ACE atinja alta precisão e confiabilidade, mesmo sob as 
condições mais extremas.

Os modelos ACE 5,56 x 45 mm são armas com munição NATO padrão, 
utilizadas e comprovadas mundialmente.

Os modelos ACE 7,62 x 39 mm oferecem a solução ideal para as forças 
militares ao redor do mundo que querem substituir seu armamento por 
modelos modernos, inovadores e de alto desempenho, sem precisar 
alterar sua munição.

Os modelos ACE 7,62 x 51 mm oferecem a solução ideal, englobando armas 
modernas e confiáveis, apropriadas para alvos de longa distância em áreas 
abertas e urbanas.

As linhas ACE de Fuzis de Assalto são excepcionalmente ricas em recursos, 
devido à sua versatilidade; o ACE incorpora trilhos Picatinny de 360[1}°{2], 
que atuam como plataforma de montagem para diversos dispositivos 
ópticos e acessórios. Os fuzis de assalto ACE são fáceis de usar e simples 
de manter.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Fuzil de assalto curto e leve, disponível em diferentes comprimentos
ʷ Diferentes calibres: Munição NATO padrão 5,56 x 45 mm / 7,62 x 39 mm / 

7,62 x 51 mm
ʷ Trilhos Picatinny de 360°
ʷ Confiabilidade comprovada sob condições adversas e extremas
ʷ Completamente ambidestro; fácil utilização por atiradores destros e 

canhotos
ʷ Desenho ergonômico moderno e otimizado

RECURSOS
ʷ Mira noturna de trítio
ʷ Coronha telescópica
ʷ Freio da boca/compensador de pulo (somente para calibre 7,62 x 51 mm)
ʷ Manutenção simples: não exige ferramentas para desmontar a arma
ʷ Retém o ferrolho no último disparo (somente para calibre 5,56 x 45 mm)
ʷ Disponível no modo semiautomático

SOBRE O 
ACE®
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Os modelos ACE 5,56 x 45 mm são armas com munição NATO padrão, 
utilizadas e comprovadas mundialmente.

Entre eles, está o ACE 5,56 x 45 mm com carregador GALIL e o ACE-N 5,56 x 
45 mm, apropriado para o carregador NATO padrão.

ACE-N 5,56 X 45 mm 
(CARREGADOR NATO) COM TRILHO PICATINNY FLATTOP 

ACE-N 21
Carabina / Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm
Cano de 216 mm

ACE-N 22
Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm
Cano de 335 mm

MODELOS ACE ACE 5,56 x 45 mm
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ACE 21
Carabina / Fuzil de Assalto 5,56 x 45 mm
Cano de 216 mm

ACE 22
Fuzil de Assalto 5,56 x 45 mm
Cano de 335 mm

ACE 23
Fuzil de Assalto 5,56 x 45 mm
Cano de 463 mm

ACE 5,56 X 45 mm  
(CARREGADOR GALIL)

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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Os modelos ACE 7,62 x 39 mm oferecem a solução ideal para as forças 
militares ao redor do mundo que querem substituir seu armamento 
por modelos modernos, inovadores e de alto desempenho, sem 
precisar alterar sua munição.

Os modelos ACE 7,62 x 51 mm oferecem a solução ideal, englobando 
armas modernas e confiáveis, apropriadas para alvos de longa 
distância em áreas abertas e urbanas.

ACE 31
Fuzil de Assalto 7,62 x 39 mm
Cano de 216 mm

ACE 52
Fuzil de Assalto 7,62 x 51 mm
Cano de 409 mm

ACE 32
Fuzil de Assalto 7,62 x 39 mm
Cano de 409 mm

ACE 7,62 x 39 mm ACE 7,62 x 51 mm
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CORONHA TELESCÓPICA

RECURSOS DO ACE 

CABO REMOVÍVEL COM TRILHOS 
PICATINNY (AMBOS OS LADOS)

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do 
cano (mm)

Comprimento total 
(mm)

Peso (aprox. kg)
(sem carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

ACE 21 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 216 (8,5") 730 3 680~880

ACE 22 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 335 (13") 847 3,4 680~880

ACE 23 5,56 x 45 mm 6 raias à direita, passo 1:7” 463 (18") 976 3,6 680~880

ACE -N 21 5,56 x 45 mm  OTAN 6 raias à direita, passo 1:7” 216 (8,5") 730 3,05 680~880

ACE-N 22 5,56 x 45 mm  OTAN 6 RH Grooves, 1:7" twist 335 (13") 847 3,45 680~880

ACE 31 7,62 x 39 mm 4 raias à direita, passo 1:9,5” 216 (8,5") 730 3 680~880

ACE 32 7,62 x 39 mm 4 raias à direita, passo 1:9,5” 409  (16") 927 3,5 680~880

ACE 52 7,62 x 51 mm 4 raias à direita, passo 1:12” 409 (16") 954 3,6 620~680

ACE | DADOS TÉCNICOS

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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O Lançador de Granadas IWI 40 mm é um lançador de granadas 
instalado sob o cano de disparo único, projetado com ergonomia especial 
para os modelos de fuzil de assalto ACE. O IWI GL 40 é compatível com 
cartuchos de baixa e média velocidade.

O IWI GL 40 é capaz de utilizar munições de diversos comprimentos, 
devido ao seu cano com abertura lateral, tendo sido desenvolvido 
em colaboração com as Forças de Defesa de Israel (IDF). É uma arma 
robusta, custo-eficiente, confiável, segura, fácil de manter e simples de 
operar.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ʷ Possibilita o uso de granadas longas
ʷ Inclui mecanismos de segurança
ʷ O usuário é capaz de acoplar à arma de forma simples e rápida, sem 

usar ferramentas especiais
ʷ Melhor ergonomia do usuário

RECURSOS

ʷ Trilhos Picatinny superior e inferior
ʷ Anexado ao trilho Picatinny inferior do ACE
ʷ Projetado também para munições reforçadas (velocidade média), para 

alcance maior que o normal.

SOBRE O  
IWI GL 40
PARA ACE
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ACE 52 COM IWI UBGL
Fuzil de Assalto Flattop 7,62 x 51 mm 
com IWI 40 mm UBGL

ACE-N 22 COM IWI UBGL
Fuzil de Assalto Flattop 5,56 x 45 mm 
com IWI 40 mm UBGL

ACE 32 COM IWI UBGL
Fuzil de Assalto Flattop 7,62 x 39 mm com 
IWI 40m m UBGL

CANO COM ABERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)

ACE CON IWI GL 40
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ACE IWI GL 40 SHORT
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 228,5 mm

ACE IWI GL 40
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 305 mm

ACE IWI GL 40| DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do cano (mm) Comprimento total (mm) Peso
(aprox. kg)

ACE  IWI GL 40 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 303 (12") 414 1,40

ACE IWI GL 40 Curto 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 228,5 (9") 340 1,34

O IWI UBGL 40 está disponível com canos de 
228,5 mm e 305 mm.

MODELOS ACE IWI GL 40

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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NEGEV®

 5,56 x 45 mm  | 7,62 x 51 mm
LMG (metralhadora leve)
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SOBRE O 
NEGEV® LMG 
A NEGEV LMG É A METRALHADORA LEVE MAIS LEVE, E A ÚNICA COM 
MODO SEMIAUTOMÁTICO NO MUNDO, UTILIZADA PELAS IDF.

A NEGEV (5,56 x 45 mm e 7,62 x 51 mm) é uma metralhadora leve 
de assalto robusta e confiável, com poderosa aquisição de alvo e 
desempenho preciso no campo de batalha moderno. Seu recurso de 
modo semiautomático possibilita que ela seja usada em operações de 
CQB (Combate em Recintos Fechados) com segurança. A NEGEV LMG é 
uma metralhadora leve e avançada, utilizada pelas Forças de Defesa 
de Israel (IDF), e comprovada em combate, ao redor do mundo, em 
condições ambientais adversas e extremas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ʷ Dois modos de operação:
- Modo semiautomático para disparos precisos e com controle rápido

em Combates em Recintos Fechados
- Modo automático para máximo poder de fogo

ʷ Mecanismos de segurança que minimizam disparos acidentais

ʷ Pode ser disparada a partir de diversos suportes: suportes especiais 
para helicóptero, suportes para veículos ou navais

ʷ Miras noturnas de trítio
ʷ Trilhos Picatinny para dispositivos ópticos e diversos acessórios
ʷ Possibilita disparos com a coronha dobrada 

RECURSOS

ʷ Regulador de gases para potência adicional em condições 
adversas

ʷ Alimentada a partir de tambor de assalto, fita de elos 
desintegráveis ou carregador (o carregador só é apropriado para 
a NEGEV 5,56 x 45 mm)

ʷ Bipé robusto e durável
ʷ Rapidamente desmontável em campo para manutenção
ʷ Coronha e descanso de rosto ajustáveis
ʷ Mecanismos de segurança
ʷ Miras de ferro de apoio
ʷ Silhueta baixa
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A NEGEV LMG é utilizada pelas IDF. A arma é disparada de uma posição 
com parafuso aberto, sendo alimentada por fita, tambor de assalto ou 
carregador NATO.

NEGEV 
LMG 5,56 x 45 mm
Cano de 460 mm

NEGEV SF 
LMG 5,56 x 45 mm
Cano de 330 mm

MODELOS NEGEV 
5,56 x 45 mm

NEGEV LMG 5,56 x 45 mm



59

NEGEV SF COM CARREGADOR NATO

RECURSOS DA NEGEV 

CORONHA DOBRÁVEL CORONHA TELESCÓPICA

APOIO DE ROSTO AJUSTÁVELBIPÉ DOBRÁVEL

TRILHO PICATINNY LATERAL
MIRA DE FERRO DE APOIO 
TIPO FLIP-UP

NEGEV SF 
LMG 5,56 x 45 mm
Cano de 330 mm
Apropriada para carregador NATO 5,56 x 45 mm
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A NEGEV NG7 é baseada na confiável NEGEV 5,56 LMG, sendo a 
única Metralhadora Leve 7,62 x 51 mm com modo semiautomático, 
possibilitando que ela também seja utilizada em CQB (Combate em 
Recintos Fechados).
Ela é disparada a partir de uma posição com parafuso aberto, sendo 
alimentada por tambor.

NEGEV NG-7 
LMG 7,62 x 51 mm
Cano de 508 mm

NEGEV NG-7 SF
LMG 7,62 x 51 mm
Cano de 420 mm

NEGEV NG-7 LMG 7,62 x 51 mmMODELOS NEGEV 
7,62 x 51 mm
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RECURSOS DA NEGEV NG-7

APOIO DE ROSTO AJUSTÁVEL

TRILHO PICATINNY LATERAL

CORONHA TELESCÓPICA BIPÉ DOBRÁVEL

MIRA DE FERRO DE APOIO 
TIPO FLIP-UP
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NEGEV | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do 
cano (mm)

Comprimento total 
estendido (mm)

Comprimento 
total dobrado 
(mm)

Peso (kg)
(sem 
carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

NEGEV • 5,56 x 45 mm 6 raias à direita,
passo 1:7” 460 (18”)  1.020 810 7,6 850 ~ 1050 (carregador)

850 ~ 1050 (fita)

950 ~ 1150 (fita) - 
condições extremasNEGEV  SF • 5,56 x 45 mm 6 raias à direita,

passo 1:7” 330 (13”)  890 680 7,65

Modelo Calibre Raiamento Comprimento 
do cano (mm)

Comprimento 
total estendido 
(mm)

Comprimento 
total retraído 
(mm)

Peso (kg)
(sem carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

NEGEV NG-7 7,62 x 51 mm 4 raias à direita, 
passo 1:12” 508 (20") 1.100 1.030 7,95

600 ~ 750 
(posição 1 e 2)

NEGEV NG-7 SF 7,62 x 51 mm 4 raias à direita, 
passo 1:12” 420 (16,5") 1.012 942 7,8

ʷ O NEGEV 5,56 x 45 está disponível com coronha dobrável ou coronha dobrável e telescópica
ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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UZI PRO®

9 x 19 mm SMG (submetralhadora)
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A submetralhadora (SMG) UZI foi introduzida durante a década de 
1950 e colocada em serviço pelas IDF em 1956. Devido ao seu tamanho 
compacto maleável e vantajoso, confiabilidade e poder de fogo, a UZI 
foi imediatamente incorporada como arma de linha de frente usada 
pelas Forças de Elite das IDF. A UZI é uma das armas mais icônicas do 
mundo e sua popularidade é grande ainda hoje. Mais de 2 milhões de 
unidades foram vendidos ao redor do mundo.

As versões Mini e Micro UZI desfrutaram de grande popularidade, 
tendo sido desenvolvidas para Unidades Especiais, Agências de 
Segurança Pública e entidades de Polícia Especializada dedicadas ao 
Combate em Recintos Fechados (CQB).

A UZI PRO é a mais recente forma, com as mais avançadas tecnologias 
para armas de fogo. É um grande avanço para a família UZI em 
termos dos benefícios obtidos através de materiais e conceitos de 
desenho modernos, onde polímeros modernos, trilhos MIL-STD 1913 
(Picatinny), coronha ergonômica e cabo dobrável foram incorporados 
para proporcionar uma SMG atualizada.

A arma se originou a partir da experiência de usuário das Forças de 
Defesa de Israel, tendo sido redesenhada para ser mais leve, mais 
precisa, mais confiável e, ainda assim, fácil de se esconder.

Tudo isso foi obtido sem comprometer a funcionalidade e confiabilidade 
associadas à famosa e lendária UZI. Desde que foi desenvolvida pela 
primeira vez, a UZI continua adotando os padrões tecnológicos do 
século XXI.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ʷ Curta e compacta: pode ser escondida com facilidade para operações 
especiais

ʷ Operação com parafuso fechado para máxima precisão
ʷ Trilhos Picatinny integrais para acessórios, dispositivos e miras ópticas
ʷ Liberação do carregador localizada no novo punho de pistola de 

polímero, para trocas rápidas e fáceis do carregador
ʷ Percussor localizado na lateral da estrutura, possibilitando a instalação 

de um trilho Picatinny completo em sua cobertura superior
ʷ Três mecanismos de segurança
ʷ Desenho ergonômico moderno
ʷ Modos de operação automático e semiautomático
ʷ Ideal para proteção de VIPs

RECURSOS

ʷ Sistema Blowback
ʷ Manutenção simples
ʷ Fácil utilização por atiradores destros ou canhotos
ʷ Silenciador - opcional (montagem rápida)
ʷ Coronha ajustável, com descanso de rosto instalado
ʷ Cabos de assalto dobrável

APARÊNCIA DE UZI, DISPARO DE FUZIL

SOBRE A SMG
UZI® PRO 
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UZI PRO SMG
9 x 19 mm SMG

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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RECURSOS ESPECIAIS DA UZI PRO 

CORONHA DOBRÁVEL
CABO DE ASSALTO DOBRÁVEL E DESCANSO DE ROSTO AJUSTÁVEL (SUPRESSOR - 
OPCIONAL)

Modelo Calibre Raiamento Comprimento 
do cano (mm)

Comprimento 
total estendido 
(mm)

Comprimento 
total dobrado 
(mm)

Peso (kg)
(sem carregador)

Cadência de tiro
(aprox. tiros/min)

UZI PRO Compacta Para. 9 x 19 mm 4 raias à direita,
passo 1:10” 170 (6,7") 539 317 2,4 1.000 ~ 1.150

UZI PRO Média Para. 9 x 19 mm 4 raias à direita,
passo 1:10” 210 (8,2") 579 357 2,45 1.000 ~ 1.150

UZI PRO Longa Para. 9 x 19 mm 4 raias à direita,
passo 1:10” 240 (9,4") 609 387 2,6 1.000 ~ 1.150

UZI PRO | DADOS TÉCNICOS

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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DAN.338®

Fuzil Sniper de Ferrolho 
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O Fuzil Sniper de Ferrolho DAN.338 reflete anos de experiência no 
campo de batalha, incluindo diversos recursos para que o franco-
atirador mire com perfeição e acerte o alvo no primeiro disparo.

O Dan foi desenvolvido em colaboração com as Unidades de Elite 
das Forças de Defesa de Israel (IDF), sendo especialmente projetado 
para as entidades militares e policias, e agências de segurança 
pública ao redor do mundo.

Fiel à tradição da IWI, o Fuzil Sniper de Ferrolho DAN.338 incorpora 
engenharia humana de última geração e confiabilidade excepcional, 
mesmo nas condições climáticas mais severas.

O inovador Fuzil Sniper de Ferrolho DAN.338 opera com munição 
LAPUA Magnum .338, oferecendo precisão excepcional para longas 
distâncias superiores a 1200 m.

O Dan foi testado em condições adversas e extremas, demonstrando 
excelente desempenho com alta precisão, confiabilidade e 
ergonomia humana superior. 

SOBRE O
DAN.338
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DAN.338
.338 fuzil sniper de ferrolho

RECURSOS
ʷ Bipé ajustável

ʷ Descanso de rosto ajustável 

ʷ Coronha dobrável e leve, com ajuste da distância entre o gatilho e a 
extremidade da coronha

ʷ Monopé dobrável e ajustável 

ʷ Silenciador rapidamente rosqueável (recurso opcional)

ʷ Cano flutuante livre altamente “flutado” (fluted)
ʷ Mecanismo de gatilho removível para ajuste fácil e preciso

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ʷ Cano de troca rápida - sem ferramentas especiais

ʷ Fuzil Sniper com precisão incomparavelmente alta  

ʷ Precisão MOA Sub

ʷ Carregador para 10 cartuchos do tipo drop-free

ʷ Dispositivos de liberação do carregador e segurança ambidestros

ʷ Gatilho ajustável de dois tempos 

ʷ Chassi modular em liga de alumínio

ʷ Trilhos MIL-STD 1913 (Picatinny) nas posições de 0°, 90°, 180° e 270°, 
para montagem de acessórios e dispositivos
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BIPÉ DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL
DESCANSO DE ROSTO 
AJUSTÁVEL

MONOPÉ DOBRÁVEL E 
AJUSTÁVEL

CORONHA DOBRÁVEL E LEVE, 
COM AJUSTE DA DISTÂNCIA 
ENTRE O GATILHO E A 
EXTREMIDADE DA CORONHA

RECURSOS DO DAN

GALIL SNIPER®GALIL SNIPER®
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DAN | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MEPRO NYX 90  
Mira Termal sem resfriamento com magnificação 
x7 magnification

MEPRO HUNTER X4 / X6
Miras de Visão Noturna para atiradores de elite 
com magnificação x4 ou x6

COMPATÍVEL COM DIFERENTES MIRAS 
TELESCÓPICAS 
Aumento de aét 27 vezes

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do cano (mm)
Comprimento 
total estendido 
(mm)

Peso (kg)
(sem carregador)

DAN .338 LAPUA Magnum .338 Passo 1:10” 785 (31”) (incluindo freio da boca) 1.280 6,9

DAN | DADOS TÉCNICOS

SUPRESSOR ESTOJO DE TRANSPORTE 
TÁTICO

CARREGADOR MEPRO STING  
Sistema laser com comprimento 
de onda dualw

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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GALIL SNIPER®

S.A. 7,62 x 51 mm
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Calibre 7,62 x 51 mm
ʷ Carregador com capacidade para 10/25 cartuchos
ʷ Mira telescópica diurna MIL STD com aumento de 10 vezes
ʷ Miras de apoio, incluindo trítio para combate noturno
ʷ Gatilho de dois tempos
ʷ Montagem confiável da mira telescópica: sem desvios após a 

desmontagem e remontagem
ʷ Freio da boca/compensador de pulo

RECURSOS
ʷ Bipé dobrável e ajustável
ʷ Cabo ajustável
ʷ Monopé da coronha ajustável
ʷ Punho de pistola ergonômico
ʷ Coronha dobrável com descanso de rosto ajustável
ʷ Bolsa de transporte para combate, incluindo colchão do franco-atirador

O GALIL SNIPER S.A. (Semiautomático) é utilizado por unidades de 
elite ao redor do mundo. Ele fortalece o pelotão de snipers, membros 
geralmente ativos de uma unidade de combate, e se distingue como 
o melhor Fuzil Sniper, por ter a proficiência de disparar com precisão
em longas distância de até 1000 metros, em alvos pequenos, móveis
ou ocultos. O atributo Semiautomático possibilita a aquisição de
múltiplos alvos.

Comprovou-se que o GALIL SNIPER S.A. é um fator decisivo em arenas 
densas e extremas.

SOBRE O
GALIL SNIPER
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GALIL SNIPER S.A.
7,62 x 51 mm com mira MEPRO NOA 7X de visão térmica sem resfriamento, 
com aumento de 7 vezes

GALIL SNIPER S.A.
7,62 x 51 mm com mira telescópica com aumento de 10 vezes

SOBRE O
GALIL SNIPER
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BIPÉ DOBRÁVEL E 
AJUSTÁVELCABO AJUSTÁVEL

DESCANSO DE ROSTO 
AJUSTÁVEL E MONOPÉ 
DE CORONHA AJUSTÁVEL

RECURSOS GALIL SNIPER S.A.

MIRAS DE APOIO TRASEIRA E FRONTAL
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GALIL SNIPER S.A. | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPRESSOR BOLSA DE TRANSPORTE TÁTICA 
(incluindo colchão do franco-atirador)

CARREGADOR 
10 / 25  cartuchos

MEPRO STING  
Sistema laser com comprimento 
de onda dual

MEPRO NYX 90  
Mira Termal sem resfriamento 
com magnificação x7

MEPRO HUNTER X4 / X6
Miras de Visão Noturna para atiradores 
de elite com magnificação x4 ou x6w

COMPATÍVEL COM DIFERENTES 
MIRAS TELESCÓPICAS 

Modelo Calibre Raiamento Comprimento
do cano (mm)

Comprimento total 
estendido (mm)

Comprimento 
total
dobrado (mm)

Peso (kg)
(somente a 
arma)

GALIL SNIPER S.A.  Grau Match 7,62 x 51 
mm (NATO)

6 raias à direita, passo 
1:9,5”

584 (23”) (incluindo 
freio da boca) 1.100 840 5,46

GALIL SNIPER S.A. | DADOS TÉCNICOS

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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MASADA®

Pistola Striker Fired (Percussor lançado)
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SOBRE A
MASADA®

A MASADA da IWI, uma pistola de cal. 9X19 mm de striker fired com 
uma armação de polímero, foi desenvolvida para fornecer uma solução 
avançada para os requisitos do campo de batalha moderno. Muito mais do 
que apenas outra pistola de percussor lançado, a MASADA possui um 
cano de perfil baixo para reduzir o recuo percebido, controles 
totalmente ambidestros e ergonomia melhorada que proporcionam um 
ângulo de aderência natural e instintivo. Três correias ajustáveis e 
intercambiáveis, juntamente com o beavertail (rabo de castor) facilita à 
arma MASADA caber em uma grande variedade de tamanhos de mão.

A armação da Masada é feita de polímeros muito robustos, reforçados 
e resistentes ao impacto. Como todas as armas de fogo da IWI, ela é 
construída para resistir e suportar todos os tipos de uso e abuso militar em 
condições ambientais severas.

A MASADA usa uma carcaça do mecanismo do gatilho modular serializado, 
de aço de alta qualidade que pode ser facilmente extraída, o que torna a 
desmontagem e manutenção simples e fácil.

O gatilho da MASADA foi projetado para melhorar a precisão e a segurança 
do usuário. O gatilho da MASADA tem uma força de tração média entre 5,5 
e 7 libras, com interrupção acentuada e reposição positiva. Com seguro 
de gatilho incorporado, a pistola não dispara a menos que o gatilho seja 
puxado. A segurança do usuário é ainda mais acentuada durante a limpeza 
e manutenção, pois não é necessário pressionar o gatilho para desmontar 
a arma.

A MASADA tem um cano estriado poligonal forjado em frio a martelo, com 
uma passagem de estria de 1:10 MD.

Os carregadores da MASADA oferecem uma capacidade generosa de 17 
cartuchos + 1.
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MASADA
PISTOLA STRIKER FIRED

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108

SEGURANÇA
ʷ Segurança de gatilho incorporada
ʷ Seguro da trava do parafuso do percutor
ʷ  Disponível com ou sem seguro manual

BACKSTRIP 
INTERCAMBIÁVEL 

TEXTURA OTIMIZADA DO 
PUNHO

OPCIONAL: MIRA FIXA DE 
TRÍTIO DE 3 PONTOS

SEGURO DO GATILHO
INCORPORADO

TRILHO PICATTINY 
INTEGRAL MIL-STD 1913

RETÉM DO FERROLHO 
AMBIDESTRO

LIBERADOR AMBIDESTRO DO 
CARREGADOR

GUARDA MATO 
AMPLO

INDICADOR DE CARTUCHO NA 
PARTE TRASEIRA DA CÂMARA
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MASADA PRETO
com mira fixa de trítio de 3 pontos

MASADA PRETO
COM MIRA FIXA DE TRÍTIO DE 3 PONTOS

MASADA DESERTO
COM MIRA FIXA DE TRÍTIO DE 3 PONTOS

MASADA CINZA
COM MIRA FIXA DE TRÍTIO DE 3 PONTOS

CORES DISPONÍVEIS:

Preto          Areia            Verde         Gris
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MASADA | DADOS TÉCNICOS

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

Modelo Calibre Comprimento do canhão (mm) Comprimento total  (mm) Peso
(aprox. gr.) (somente arma)

MASADA 9 x 19 mm 104  (4.1") 189 650

DESENHO ERGONÔMICO OTIMIZADO 
ʷ Reposição do gatilho limpa e nítida com seguro de gatilho 

incorporado
ʷ Desmontagem rápida, fácil e segura sem a necessidade de 

remover os componentes do gatilho
ʷ Miras estilo combate, opcional: miras fixas de trítio de 3 pontos
ʷ Sob o eixo do canhão para reduzir o recuo percebido
ʷ 3 tipos de nível de punho ajustáveis e intercambiáveis - P, M, G
ʷ Proteção do gatilho compativel para uso com ou sem luvas
ʷ Textura do punho aprimorada que facilita a sequência rápida de 

tiros em todas as condições
ʷ Controles de operação totalmente ambidestros: trava da corredeira, 

liberador do carregador, segurança manual (em uma ordem 
especial)

CARACTERÍSTICAS 
ʷ Pistola de percusor lançadO
ʷ Corredeira facilmente montada com dentes dianteiros e traseiros 

aperfeiçoados de fácil montagem
ʷ Extrator externo integrado com um indicador tátil e visual da traseira da 

recâmera carregada
ʷ Cano estriado poligonal forjado em frio a martelo

ʷ Trilho Picattiny Integral MIL-STD 1913
ʷ Compartimento preto de 17 cartuchos + 1 com contagem de cartuchos ʷ 

Miras noturnas de trítio fixas e iluminadas de 3 pontos (opcional)
ʷ 100% intercambiável, com alojamento do gatilho intercambiável que 
reduz a manutenção e os custos do ciclo de vida

MASADA |  VANTAGENS
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JERICHO
9 x 19 mm | 0,40 S&W | 0,45 ACP
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A linha de Pistolas JERICHO é uma das mais respeitadas e populares do mundo. 
Ela combina excelentes desenhos com diversos recursos e modelos, para criar 
uma arma capaz de oferecer desempenho e confiabilidade excepcional.

A linha JERICHO é utilizada em Israel pelo Exército e a Polícia Israelense, assim 
como unidades militares e policias ao redor do mundo, tornando-a assim 
apropriada para diversas operações.

Em muitos países, a linha JERICHO é utilizada com armamento pessoal, 
contendo algumas das armas de proteção pessoal mais populares.

A linha de Pistolas JERICHO está disponível nos modelos padrão, curto 
e compacto, com armações de polímero ou aço, incluindo dispositivo de 
segurança instalado no ferrolho ou na armação.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Mecanismo confiável
ʷ Projetado para operações militares e policiais
ʷ Atende ao Padrão Militar (MIL-STD)
ʷ Punho da pistola com desenho ergonômico
ʷ Três calibres: 9 x 19 mm, .40 S&W, .45ACP
ʷ Armações de aço ou polímero
ʷ Alça e massa de mira fixas
ʷ Ação dupla tradicional (DA/SA) ou somente ação simples (SAO)

RECURSOS (opcional)
ʷ Miras noturnas de trítio com autoiluminação
ʷ Trilhos Picatinny inferiores para acessórios
ʷ Compensador
ʷ Indicador de munição na câmara
ʷ Suporte giratório no fiel

SOBRE AS PISTOLAS 
JERICHO®
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MODELOS JERICHO II

JERICHO II
9 X 19 mm
Comprimento do cano de 112 mm

JERICHO II-M
9 X 19 mm
Comprimento do cano de 97 mm
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LIBERADOR DO CARREGADOR 
PARA USUÁRIOS DESTROS OU 
CANHOTOS

BACKSTRIP 
INTERCAMBIÁVEL

INDICADOR DE BALA  NA 
CÂMARA

RAIAS DE ARMAÇÃO 
DIANTEIRAS NA CORREDEIRA

RAIAS DE ARMAÇÃO TRASEIRAS 
NA CORREDEIRA

TRILHO PICATINNY MIL-
STD-1913 PARA ACESSÓRIOS

A pistola de polímero JERICHO II está disponível com canos com 
comprimentos de 97 mm e 112 mm, com corpo polimérico. 

JERICHO II

CARREGADOR COM 
17 BALAS

CORES DISPONÍVEIS:

Preto          Areia            Verde 
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A pistola de aço JERICHO está disponível com canos de 112 mm, 97 mm e 
89 mm, com corpo de aço.
O dispositivo de segurança ambidestro no ferrolho age como uma 
alavanca decocking.

MODELOS DE AÇO JERICHOMODELOS DE AÇO 
JERICHO
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JERICHO F
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 112 mm e dispositivo de segurança na armação do corpo

JERICHO FS
9 x 19 mm / .40 S&W / .45 ACP
Cano de 97 mm e dispositivo de segurança na armação do corpo

JERICHO RS
9 x 19 mm, .40 S&W/.45 ACP
Cano de 97 mm, dispositivo de segurança no ferrolho (decocker)

JERICHO R
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 112 mm, dispositivo de segurança no ferrolho (decocker)

MODELOS DE AÇO JERICHO
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MODELOS DE POLÍMERO JERICHO

A pistola de polímero JERICHO está disponível com canos de 112 mm, 97 
mm e 89 mm, com corpo de polímero.
O dispositivo de segurança ambidestro no ferrolho age como uma 
alavanca decocking.

Preto        Areia        Verde

CORES DISPONÍVEIS:

MODELOS DE 
POLÍMERO JERICHO
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JERICHO PL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 112 mm e dispositivo de segurança na armação do corpo

JERICHO FBL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 89 mm e dispositivo de segurança na armação do corpo

JERICHO RPSL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 97 mm, dispositivo de segurança no ferrolho (decocker)

JERICHO PSL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 97 mm e dispositivo de segurança na armação do corpo

JERICHO RPL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 112 mm, dispositivo de segurança no ferrolho (decocker)

JERICHO RBL
9 x 19 mm / .40 S&W
Cano de 89 mm, dispositivo de segurança no ferrolho (decocker)

Preto        Areia        Verde
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Modelo Calibre Comprimento do cano 
(mm)

Comprimento total 
(mm)

Peso (kg)
(sem carregador)

JERICHO II 9 x 19 mm 112 (4,4") 206 .760

JERICHO II M 9 x 19 mm 97 (3,8") 191 .700

JERICHO PL/RPL 9 x 19 mm | .40 S&W 112 (4,4") 207 .780

JERICHO PSL/RPSL 9 x 19 mm | .40 S&W 97 (3,8") 192 .720

JERICHO FBL/RBL 9 x 19 mm | .40 S&W 89 (3,5") 184 .695

JERICHO F/R 9 x 19 mm | .40 S&W 112 (4,4") 207 1.08

JERICHO FS/RS 9 x 19 mm | .40 S&W 97 (3,8") 192 1,01

JERICHO FS/RS .45 ACP 97 (3,8") 192 1,01

JERICHO | DADOS TÉCNICOS

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma

PARA ACESSÓRIOS OPCIONAIS:  CONSULTE A P.  108
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ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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IWI GL 40
40 x 46 mm Lançador de Granadas Individual
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O Lançador de Granadas IWI 40 mm individual é um lançador de granadas 40 x 
46 mm de disparo único, projetado com ergonomia especial. O IWI GL 40 está 
disponível em dois comprimentos de cano e é compatível com cartuchos de 
baixa e média velocidade.

Ele é capaz de utilizar munições de diversos comprimentos, devido ao seu cano 
com abertura lateral, tendo sido desenvolvido em colaboração com as Forças 
de Defesa de Israel (IDF). É uma arma robusta, custo-eficiente, confiável, 
segura, fácil de manter e simples de operar.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ʷ Sistema de cano com abertura frontal e lateral. O movimento frontal simplifica a 

extração e injeção da granada, e a abertura lateral possibilita o uso de granadas 
longas

ʷ Inclui mecanismos de segurança

ʷ Montagem e desmontagem rápida da arma, conforme o nível do usuário, sem 
ferramentas adicionais.

ʷ Melhor ergonomia do usuário

RECURSOS
ʷ Trilhos Picatinny superior e inferior

ʷ Anexado ao trilho Picatinny inferior do fuzil.

ʷ Também projetado para munições reforçadas (velocidade média), para alcance 
maior que o normal

ʷ Compacto - coronha dobrável

SOBRE O 
IWI GL 
INDIVIDUAL 40
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IWI GL 40 INDIVIDUAL
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 305 mm

IWI GL 40 INDIVIDUAL CURTO
Lançador de granadas 40 x 46 mm
Cano de 228,5 mm

RECURSOS DO IWI GL 40 INDIVIDUAL 
O IWI GL 40 individual está disponível com 
canos de 228,5 mm e 305 mm.

CANO COM ABERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)
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RECURSOS DO IWI GL 40 INDIVIDUAL

CORONHA DOBRÁVEL

IWI GL 40 INDIVIDUAL | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre Raiamento Comprimento do 
cano (mm)

Total
comprimento 
retraído (mm)

Total
comprimento 
estendido (mm)

Peso (kg)

IWI GL 40 Individual 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 305 (12") 606 690 2

IWI GL 40 Individual Curto 40 x 46 mm 6 raias à direita, passo 1:48” 228,5 (9") 531 615 1,94

CORONHA TELESCÓPICA

ʷ Os dados técnicos podem mudar de acordo com a configuração da arma
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ACESSÓRIOS 
OPCIONAIS
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M
IR

AS
 Ó

PT
IC

AS
 E

 M
IR

AS
 D

E 
FE

RR
O

Mira Reflex multipropósito com
dois Laser Pointers integrados
(visível/infravermelho)

Mira Reflex com autoiluminação
diurna/noturna

Mira de ponto vermelho para
armas (red-dot)

Mira telescópica com aumento de
3 vezes

Mira telescópica diurna com
aumento de 4 vezes

Mira telescópica diurna 
com aumento de 6 vezes

Miras "Reflex" Auto Iluminadas
para lança granadas de 40 mm

Sistema laser com comprimento
de onda dual

Para fuzil de assalto/carabina/
SMG TAVOR e X95

MEPRO MOR MEPRO M21 MEPRO M5

MEPRO MX3 F/T MEPRO X4 MEPRO microRDS

MEPRO GLS MEPRO STING
MIRA DE FERRO
REMOVÍVEL
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MIRA DE TRÍTIO MIRA DE TRÍTIO MEPRO HVS

MEPRO FT BULLSEYE MEPRO HUNTER 6X MEPRO HUNTER 4X 

MEPRO MINIMON L MEPRO NYX 90 MEPRO NYX 200

Visão noturna mini-monocular 
multifuncional (adaptador side 
flip - opcional)      

Mira de arma térmica não resfriada Miras leves térmicas multiespectrais não 
resfriadaspara armas

Mira ótica inovadora de fibra-trítio  Miras de Visão Noturna
para atiradores de elite com
magnificação x6

Miras de Visão Noturna
para atiradores de elite com
magnificação x4

Mira com autoiluminação para 
pistola MASADA

Mira com autoiluminação para 
pistola JERICHO

Miras diurnas e noturnas com 
autoiluminação e altamente visíveis para 
pistolas
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CA
RR

EG
AD

OR
ES

Para fuzil de assalto/carabina 
TAVOR, X95 e ACE, e NEGEV LMG

Para carregadores 5,56 x 45 mm Carregador de aço 9 x 19 mm
20/25/32 cartuchos

Carregador LAPUA Magnum .338 Carregador 7,62 x 51 mm
10/25 cartuchos

Carregador 7,62 x 39 mm

9 x 19 mm / .40 S&W / carregador 
.45 ACP

Tambor 100/120
(NEGEV 5,56 x 45 mm)

Tambor 150/200
(NEGEV 7,62 x 51 mm)

CARREGADOR .338 CARREGADOR  7,62 x 51 CARREGADOR 7,62 x 39

CARREGADOR JERICHO TAMBOR DE ASSALTO TAMBOR DE ASSALTO

CARREGADOR DE AÇO 
5,56 x 45

ACOPLADOR DO 
CARREGADOR CARREGADOR 9 x 19
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CARREGADOR .338 CARREGADOR  7,62 x 51 CARREGADOR 7,62 x 39

CA
BO

S 
DE

 A
SS

AL
TO

Com desmontagem rápida

Para NEGEV LMG

CABO DE ASSALTO

CABO DE ASSALTO

Carregador 9X19mm 

CARREGADOR MASADA 

9X19mm / .40 S&W / .45 
ACP 

CARREGADOR JERICHO 

9X19mm / .40 S&W

CARREGADOR JERICHO 
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LA
NT

ER
NA

S

Para fuzis de assalto / SMG Para fuzis de assalto

Acessório para disparos de festim 
para fuzis de assalto / LMG

LANTERNA BAIONETA

LANTERNA BIPÉ

ACESSÓRIO PARA 
DISPAROS DE FESTIM 

Para pistolas JERICHO Para fuzis de assalto / SMG
AC

ES
SÓ

RI
OS

 A
DI

CI
ON

AI
S



115

SU
PR

ES
SO

RE
S

Supressor 5,56 x 45 mm TAVOR /
ACE / X95

Supressor 9 x 19 mm para X95 /
TAVOR / UZI PRO

Supressor 7,52 x 51 mm para GALIL 
SNIPER S.A.

Supressor 9 x 19 mm para pistolas 
JERICHO

Supressor .338 para DAN.338

SUPRESSOR 5,56 SUPRESSOR PARA SMG

SUPRESSOR 7,62 SUPRESSOR JERICHO

SUPRESSOR .338
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ES
TO

JO
S/

BO
LS

AS
 D

E 
TR

AN
SP

OR
TE

Estojo de transporte tático Estojo de transporte para pistolas 
JERICHO

Bolsa de transporte tática (incluindo colchão)

BOLSA TÁTICA PARA FUZIS DE ASSALTO KIT DE CONVERSÃO PARA X95

Bolsa de transporte 
(disponível nas cores preto/areia)

Kit de conversão do X95 para calibres 9 x 19 mm 
/ 5,56 x 45 mm / 5,45 x 39 mm

ESTOJO DE PISTOLAESTOJO TÁTICO PARA FRANCO ATIRADORES

ESTOJO TÁTICO PARA FRANCO-ATIRADORES
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CO
LD

RE
S

COLDRE PARA PISTOLA

COLDRE PARA PISTOLA

Coldre para pistolas JERICHO

Coldre de pistola JERICHO com 
empurrador

PORTA-CARREGADOR
Porta-carregador 9 x 19 mm

COLDRE PARA PISTOLA

COLDRE PARA PISTOLA

Coldre para pistolas MASADA

Coldre de pistola MASADA com 
empurrador

THIGH HOLSTER

Coldre de coxa para pistola MASADA
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