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A MASADA Slim da IWI é uma pistola micro compacta striker-fired de 9 mm com armação de polímero, que compartilha a qualidade 
da MASADA original da IWI. Ela foi projetada para ser uma pistola micro compacta pequena e fácil de esconder que tem um grande 
impacto. Apesar de poder ser escondida facilmente, o design ergonômico permite agarrar a arma com toda a mão, de forma positiva 
e adequada. A capacidade de 13 + 1 balas dá potência adicional, enquanto que o baixo recuo e o rearmamento (reset) curto do gatilho 
permitem a aquisição de alvos mais rapidamente. As miras premium de alta qualidade vêm como padrão de fábrica, para garantir 
precisão imediata.

A MASADA Slim vem pronta para óptica com cortes universais, permitindo compatibilidade pós-venda com muitas miras. Ela também 
utiliza um alojamento do mecanismo de gatilho de aço de alta qualidade, serializado e modular, que pode ser facilmente removido, 
permitindo desmontagem e manutenção simples e fáceis. 

O gatilho reto da MASADA Slim foi projetado para aumentar a precisão e a segurança do atirador. O gatilho tem um peso médio 
de 5,5 a 7 Lb. com uma puxada limpa e nítida e um rearmamento curto positivo. Com segurança de gatilho embutida, a pistola não 
atirará a não ser que o gatilho seja apertado. Pensando sempre na segurança do atirador, não é preciso apertar o gatilho para 
desmontar. Uma dentição frontal do ferrolho permite que ele seja melhor manipulado.

A estrutura da Masada Slim é feita de polímeros reforçados com fibra de vidro de alta resistência ao impacto e muito fortes.  
A ergonomia aprimorada fornece um ângulo natural de empunhadura. Tal como acontece com todas as armas de fogo da IWI –   
a Masada Slim foi submetida a testes rigorosos em condições ambientais extremamente adversas – você pode confiar nela.

SOBRE A MASADA S DA IWI

RECURSOS:

• Empunhadura completa para o ângulo instintivo e positivo do ponto  
de mira 

• Carregador com capacidade 13 + 1 

• Sai da fábrica pronta para dispositivos ópticos 

• Mecanismo de gatilho de aço modular de alta qualidade 

• Gatilho reto com puxada limpa e nítida e rearmamento (do gatilho)  
curto e positivo 

• Não precisa apertar o gatilho para desmontar 

• Vem como padrão com miras premium para melhor precisão 

• Molas de recuo duplas para ter um recuo percebido menor 

• Uma dentição frontal do ferrolho permite uma manipulação fácil do 
ferrolho 

• Cano estriado de 6 ranhuras com raias dextrogiras 1:10 

• Comprimento do cano: 3,4” 

• Peso: 20,3 oz.

• Trava de gatilho integrada

• Trava do percussor

BENEFÍCIOS:

• Não precisa de extensor de carregador 

• Precisão diferente 

• Perfil fino com cano curto, ficando mais fácil de 
esconder 

• O rearmamento curto do gatilho permite disparar 
rapidamente uma vez atrás da outra 

• Um recuo menor faz com que seja mais fácil 
permanecer no alvo 

• Peso mais leve para fácil transporte 

• Pronta para receber dispositivos ópticos: Use o 
dispositivo óptico da marca que você escolher 

• É mais rápido e fácil armar o ferrolho 

• É mais segura para limpar e fazer a limpeza de 
rotina

SEGURANÇA



MODELO MASADA S

A IWI tem o direito de modificar e/ou alterar as informações neste catálogo (incluindo as fotos) sem aviso prévio. Este Catálogo é propriedade da Israel Weapon Industries (I.W.I) 
Ltd. Este Catálogo não deve ser duplicado, usado ou copiado de qualquer forma que seja, exceto com a permissão prévia por escrito de uma pessoa autorizada da IWI. A aceitação 
deste catálogo é interpretada como aceitação das condições acima expostas.

MASADA S | DADOS TÉCNICOS

Modelo Calibre
Comprimento do cano  

(mm)

Comprimento total  

(mm)

Peso (aprox. Kg)

(só a arma)

MASADA 9S 9X19 mm 87,5  (3,4”) 160 (6,3”) .576

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

MASADA S

com ponto frontal premium e 
alças de mira escurecidas

Pronta para ORP

Alta capacidade com 
carregador encastrado

Gatilho plano com trava 

Dentições do ferrolho 
dianteiro e traseiro 

Alça de mira e massa de mira premium 

Empunhadura ergonômica



MASADA S | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MIRAS DE TRÍTIO

MALA DE POLÍMERO CARREGADOR DA MASADA S

PISTOLA MASADA S STRIKER-FIRED
MASADA
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COLDRE PORTADOR DO CARREGADOR

CARREGADOR 9X19 MM

Miras de pistola altamente  
visíveis e auto iluminadas

IWB (no cós)
• Confortável de usar
• Baixo perfil
• Altura ajustável
• Retenção ajustável
• Opção OWB disponível

Feito de polímero, portador 
duplo para carregadores


