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Na capa:

Pistolas: Pistolas com percussor lançado MASADA e MASADA 

ORP

Mira: MEPRO microRDS e MEPRO FT Bullseye

Boné e camisa: Sparta Tactical

Pistola: JERICHO PL

Camisa e boné: Sparta Tactical



WEAPON
INDUSTRIES

IWI ISRAEL

Desde sua fundação, a IWI vem colaborando 

estreitamente com as Forças de Defesa de Israel 

(IDF) na fabricação de armamentos inovadores, de 

altíssima qualidade, aptos a operar nos campos de 

batalha mais exigentes.  Assim como os soldados das 

IDF, os armamentos escolhidos por eles foram feitos 

para cumprir qualquer missão e superar qualquer 

desafio. A IWI orgulha-se de definir o padrão das 

armas escolhidas pelas IDF e por inúmeras forças 

armadas e policiais ao redor do mundo, que confiam 

na proteção que oferecemos nos momentos cruciais. 

A parceria de pesquisa e de desenvolvimento entre 

as IDF e a IWI avança, conforme desenvolvemos 

armamentos de última geração para a defesa pessoal 

e para a guerra ao terror em nível mundial. No ano 

de 2020, que sinaliza uma nova década de inovação 

tecnológica, a IWI tem o prazer de apresentar a 

pistola com percussor lançado MASADA (9x19mm), 

a espingarda tática TAVOR TS12 e o fuzil bullpup 

TAVOR 7 (7.62x51mm).

Nomes como TAVOR, X95, GALIL-ACE, GALIL Sniper, 

DAN.338, JERICHO e UZI recordam, a todos os 

usuários, nossa busca constante pela segurança e pela 

confiabilidade. Nossos produtos, fabricados segundo as 

normas MIL-STD e ISO 9000, continuam a apresentar 

desempenho excepcional dentro e fora dos campos de 

batalha em todo o planeta.

Nossos processos avançados de desenvolvimento e de 

fabricação consolidaram a excelente reputação da IWI, 

especialmente nos Estados Unidos. Em 2014, o TAVOR 

foi agraciado com o prêmio American Rifleman Golden 

Bullseye Award da NRA na categoria “Fuzil do Ano”. Em 

2017, a Shooting Illustrated condecorou o X95 com o 

prêmio Golden Bullseye na categoria “Fuzil do Ano”.

Nossas armas de fogo, produzidas segundo padrões 

rigorosíssimos, são a escolha perfeita para diversas 

modalidades de tiro esportivo. Porém, acima de tudo, elas 

são a melhor escolha para a defesa pessoal. As pistolas 

JERICHO e MASADA são ideais para porte diário (EDC), 

proporcionando confiabilidade em todos os momentos.

A IWI integra o SK Group, uma empresa de tecnologia 

e inovação de capital fechado, especializada em defesa 

global na linha de frente, soluções paramilitares, 

infraestruturas navais e desenvolvimento imobiliário. 

Com uma trajetória de pesquisa, desenvolvimento e 

fabricação ao longo de um período de 85 anos, o SK 

Group fornece sistemas de armamentos de pequeno 

porte, soluções eletro-ópticas e de laser, sistemas de 

geração de imagens, soluções navais, entre outros. 

Apoiadas pelas soluções inovadoras e comprovadas em 

campo de Israel, as empresas do SK Group apresentam 

um histórico inigualável de tecnologia, experiência e 

primor.

A IWI é mundialmente aclamada 

pela excelência na fabricação de 

fuzis de assalto, metralhadoras 

leves, fuzis de precisão, 

submetralhadoras, lançadores 

de granada e pistolas.

A longevidade de um fabricante é marca de seu 

sucesso. O ano de 2020 marca o 87.º aniversário 

da IWI como líder global no desenvolvimento e 

na produção de armas de fogo. 
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Pistola: MASADA ORP

Mira: MEPRO microRDS

Boné: Sparta Tactical
3



ESCOLHA
CÃO OU PERCUSSOR 
LANÇADO

MASADAJERICHO
Uma das pistolas de cão mais populares e 

respeitadas do mundo, com uma ampla gama de 

funcionalidades e de modelos para desempenho 

e confiabilidade excepcionais.

Pistola com percussor lançado, mecanismos 

de controle completamente ambidestros e 

ergonomia aprimorada para uma empunhadura 

natural e instintiva ao atirar.

ESTILOSEU
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9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

640 g/655 gMASADA

PISTOLA
    COM PERCUSSOR LANÇADO

Pistola: MASADA ORP

Mira: MEPRO microRDS

Camisa: Sparta Tactical



A pistola MASADA 9x19mm foi desenvolvida 

como uma solução avançada para os requisitos 

do campo de batalha moderno. A MASADA, 

com armação em polímero, destaca-se entre as 

pistolas com percussor lançado pelo seu cano 

de perfil baixo, que reduz a sensação de recuo. 

Retém do ferrolho e retém do carregador 17+1 

completamente ambidestros, além de ergonomia 

aprimorada, para uma empunhadura natural e 

instintiva ao atirar.

Produzida para enfrentar 

os desafios do combate 

e conquistar a confiança 

do operador por sua 

confiabilidade, a MASADA é 

ideal para competições e, acima 

de tudo, para a defesa pessoal. 

IWI, TRUST IT.

Graças aos três backstraps envolventes permutáveis e ao 

contorno posterior (beavertail) acentuado, a pistola MASADA 

adapta-se a mãos de quase todos os tamanhos.

A MASADA apresenta um cano forjado a frio com raiamento 

poligonal dextrogiro de passo 1:10. A armação é fabricada em 

polímeros reforçados de fibra de vidro altamente resistente 

a impactos. O trilho Picatinny inferior permite a instalação de 

uma fonte de luz ou de laser na arma. Assim como todos os 

armamentos da IWI, esta pistola é projetada para operar com 

confiabilidade em qualquer situação. Robusta, ela resiste às 

adversidades do campo de batalha.

A construção do gatilho da MASADA privilegia a precisão e 

a segurança do atirador. O peso do gatilho varia de 2,3 kg a 

3,4 kg (de 5,5 lb a 7 lb), oferecendo uma puxada precisa e 

rearmamento assistido (positive reset). Devido ao mecanismo 

de segurança integrado, a pistola dispara somente quando 

o gatilho é pressionado. Por ser desnecessário pressionar o 

gatilho ao desmontar a arma para limpeza e manutenção, 

o atirador desfruta de segurança ainda maior. Além disso, 

o alojamento do mecanismo de gatilho em metal de alta 

qualidade, em série e modular da pistola pode ser removido 

com facilidade.

PISTOLA MASADA
9x19mm

104 mm

Preto Desert Cinza-Escuro Verde-Oliva

Graças aos três backstraps envolventes permutáveis e ao contorno posterior (beavertail) 

acentuado, a pistola MASADA adapta-se a mãos de quase todos os tamanhos.

Pequeno Médio Grande

ESCOLHA SUA COR

CALIBRE

COMPRIMENTO DO CANO

TRÊS BACKSTRAPS ENVOLVENTES PERMUTÁVEIS

Os modelos de pistola disponíveis podem variar de acordo com o país. 
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MASADA
9x19mm

MASADA 
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Preto

MASADA 
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Desert

MASADA 
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Cinza-Escuro

MASADA 
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Verde-Oliva

Inovadora mira óptica 
para pistolas em TFO

MEPRO FT BULLSEYE

Pistola: Pistola com percussor lançado 

MASADA

Mira: MEPRO FT Bullseye
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MASADA ORP
9x19mm

MASADA ORP
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Preto

MASADA ORP
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Desert

MASADA ORP
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Cinza-Escuro

MASADA ORP
9x19mm

Comprimento do cano: 104 mm

Cor: Verde-Oliva

Micromira red dot com 
adaptador de remoção simples 

para pistolas ORP

MEPRO microRDS

Pistola: Pistola com percussor lançado 

MASADA ORP

Mira: MEPRO microRDS

Uma plataforma projetada para o uso com uma variedade de aparelhos 

ópticos por meio de placas adaptadoras, que permitem a montagem direta dos 

dispositivos no ferrolho da MASADA. A MASADA OPR vem com um conjunto de 

quatro placas adaptadoras para diferentes tipos de mira: Trijicon - RMR  |   

Votex - VENOM  |  Sig Sauer - Romeo 1  |  Leupold - Delta Point
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JERICHO
   MODELOS  
DE PISTOLA

9x19mm/.40 S&W/.45 ACP

Comprimento do cano: 89 mm/97 mm/112 mm

695 g/720 g/780 g/1.010 g/1.080 g

Pistola: JERICHO PL

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Camisa, casaco e boné: Sparta Tactical



FAÇA SUA
ESCOLHA

METAL POLÍMERO

JERICHO 
POLÍMERO II

JERICHO F

METAL OU POLÍMERO

Pistola com robustez e durabilidade para 

todas as condições.

Projetada para forças policiais. Leve. 

Ergonômica. Perfeita.
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JERICHO EM POLÍMERO

Aclamada por sua robustez e confiabilidade, a 

linha de pistolas JERICHO, introduzida em 1990, 

figura entre as mais populares e respeitadas 

do mundo. Fabricadas segundo especificações 

militares, elas são usadas pelas Forças de Defesa 

e pela Polícia de Israel, bem como por forças 

armadas e policiais de todo o planeta.

A pistola JERICHO com armação em polímero 

reforçado está disponível em dois calibres: 

9x19mm ou .40 S&W. Os modelos convencionais, 

curtos e compactos contam com uma trava de 

segurança montada no ferrolho ou na armação.  

CARACTERÍSTICAS: 

• Trava de segurança manual

• Armação em polímero reforçado

• Punho ergonômico

• Três backstraps permutáveis (exceto na JERICHO FBL)

• Calibres: 9x19mm, .40 S&W

• Alça e massa de mira fixas

• Mecanismo do gatilho: Ação dupla ou ação simples

• Retém do carregador reversível

• Trilhos Picatinny MIL-STD inferiores para a instalação de 

acessórios (exceto na JERICHO FBL)

MODIFICAÇÕES OPCIONAIS:

• Miras de visão noturna em trítio com autoiluminação

• Compensador

• Indicador de munição na câmara

• Fiel para pistola

• Desarmador do cão: trava de segurança no ferrolho 

Comprovada em batalha, a pistola 

JERICHO é a escolha de confiança 

para a proteção do lar e o porte 

diário.

IWI, TRUST IT.

Os atiradores podem escolher um gatilho de 

ação dupla ou de ação simples, segundo suas 

preferências. 

Trava de segurança no ferrolho (de-
sarmador).

1.

2. Trava de segurança na 
armação.

9x19mm .40 S&W

Preto Desert Cinza-Escuro Verde-Oliva

COR

CALIBRE

COMPRIMENTO DO CANO

TRAVA DE SEGURANÇA COMPENSADOR

89 mm

97 mm

112 mm

Pequeno Médio Grande

Graças aos três backstraps envolventes permutáveis 

e ao contorno posterior (beavertail) acentuado, a 

pistola JERICHO adapta-se a mãos de quase todos os 

tamanhos.

TRÊS BACKSTRAPS  
ENVOLVENTES PERMUTÁVEIS

Os modelos de pistola disponíveis podem variar de acordo com o país. 
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9x19mm
Pistola: JERICHO POLÍMERO II

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

JERICHO 
POLÍMERO II

21

Pistola: JERICHO POLÍMERO II

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Camisa e boné: Sparta Tactical

Miras MEPRO
de visão noturna

com autoiluminação

JERICHO  
POLÍMERO II
9x19mm 

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Cor: Preto

JERICHO  
POLÍMERO II-M
9x19mm 

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Cor: Preto
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JERICHO PL 
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Preto

JERICHO PL 
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Desert

JERICHO PL 
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Cinza-Escuro

JERICHO PL 
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Verde-Oliva

JERICHO PL
9x19mm/.40 S&W

MEPRO FT BULLSEYE

Inovadora mira óptica para 
pistolas em TFO

Pistola: JERICHO PL

Mira: MEPRO FT Bullseye
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JERICHO PSL
9x19mm/.40 S&W

JERICHO PSL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Preto

JERICHO PSL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Desert

JERICHO PSL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Cinza-Escuro

JERICHO PSL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Verde-Oliva

Micromira red dot com 
adaptador de remoção 

simples e miras  
de apoio

MEPRO microRDS

Pistola: JERICHO PSL

Mira: MEPRO microRDS
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Pistola: JERICHO RPSL

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Camisa e mochila: Sparta Tactical

JERICHO RPSL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 97 mm

Disponível com cano de 112 mm

Trava de segurança no ferrolho  

(desarmador)

Cor: Preto

JERICHO RPSL
9x19mm/.40 S&W

Pistola: JERICHO RPSL

Mira: Mira MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Miras MEPRO 
de visão noturna

com autoiluminação
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JERICHO FBL
9x19mm/.40 S&W

Pistola: JERICHO FBL

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Pistola: JERICHO FBL

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Camisa e boné: Sparta Tactical

JERICHO FBL
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 89 mm

Trava de segurança na armação

Cor: Preto
Miras MEPRO

de visão noturna
com autoiluminação
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JERICHO EM METAL

Aclamada por sua robustez e confiabilidade, a 

linha de pistolas JERICHO, introduzida em 1990, 

figura entre as mais populares e respeitadas 

do mundo. Fabricadas segundo especificações 

militares, elas são usadas pelas Forças de Defesa 

e pela Polícia de Israel, bem como por forças 

armadas e policiais de todo o planeta.

A pistola JERICHO com armação em metal está 

disponível em três calibres: 9x19mm, .40 S&W ou 

.45 ACP. Tanto os modelos convencionais como 

os curtos contam com uma trava de segurança 

montada no ferrolho ou na armação.  Os atiradores 

CARACTERÍSTICAS: 

• Trava de segurança manual

• Punho ergonômico

• Calibres: 9x19mm, .40 S&W e .45 ACP

• Alça e massa de mira fixas

• Mecanismo do gatilho: Ação dupla ou ação simples

• Retém do carregador reversível

• Trilhos Picatinny MIL-STD inferiores para a instalação de 

acessórios 

MODIFICAÇÕES OPCIONAIS:

• Miras de visão noturna em trítio com autoiluminação

• Compensador

• Indicador de munição na câmara

• Fiel para pistola

• Desarmador do cão: Trava de segurança no ferrolho 

Comprovada em batalha, a pistola 

JERICHO é a escolha de confiança 

para a proteção do lar e o porte 

diário.

IWI, TRUST IT.

podem escolher um gatilho de ação dupla ou de 

ação simples, segundo suas preferências. 

Preto

.45 ACP9x19mm .40 S&W

COR

CALIBRE

TRAVA DE SEGURANÇA

COMPENSADOR

COMPRIMENTO DO CANO

97 mm

112 mm

Trava de segurança no 
ferrolho (desarmador).

1. 2. Trava de segurança 
na armação.

Os modelos de pistola disponíveis podem variar de acordo com o país. 
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JERICHO F
9x19mm/.40 S&W

Micromira red dot com 
adaptador de remoção 

simples e miras  
de apoio

MEPRO microRDS

31

Pistola: JERICHO F

Mira: MEPRO microRDS

JERICHO F
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Preto

Pistola: JERICHO F

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Boné: Sparta Tactical
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JERICHO FS
9x19mm /.40 S&W / .45 ACP

MEPRO FT BULLSEYE

Inovadora mira óptica para 
pistolas em TFO

33

Pistola: JERICHO FS

Mira: MEPRO FT Bullseye Pistola: JERICHO FS

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Boné: Sparta Tactical

JERICHO FS
9x19mm/.40 S&W/.45 ACP

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança na armação

Opcional: Compensador

Cor: Preto
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JERICHO R
9x19mm/.40 S&W

Comprimento do cano: 112 mm

Trava de segurança no ferrolho  

(desarmador)

Opcional: Compensador

Cor: Preto

Pistola: JERICHO R

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

JERICHO R
9x19mm/.40 S&W

Pistola: JERICHO R

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com autoiluminação

Miras MEPRO
de visão noturna

com autoiluminação
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JERICHO RS
9x19mm/.40 S&W/.45 ACP

Comprimento do cano: 97 mm

Trava de segurança no ferrolho  

(desarmador)

Opcional: Compensador

Cor: Preto

Pistola: JERICHO RPSL

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Camisa e mochila: Sparta TacticalJERICHO RS
9x19mm/.40 S&W/ 
    .45 ACPPistola: JERICHO RS

Mira: Miras MEPRO de visão noturna com 

autoiluminação

Miras MEPRO
de visão noturna

com autoiluminação
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ACESSÓRIOS
OPCIONAIS

COLDRES PARA A PISTOLA MASADA

Coldre velado para a pistola com 

percussor lançado MASADA

Coldre para a pistola com percussor 

lançado MASADA com prendedor

Coldre para a pistola com 

percussor lançado MASADA

Coldre de perna para a pistola com 

percussor lançado MASADA

Porta-carregador para a pistola com 

percussor lançado MASADA

Pistola: Pistola com percussor lançado MASADA

Mira: MEPRO microRDS e MEPRO FT Bullseye

Camisa: Sparta Tactical
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Carregador para a pistola JERICHO 

PL/RPL/PSL/RPSL 9x19mm/ 

.40 S&W

Coldre para a pistola JERICHO com 

prendedor

Carregador para a pistola com 

percussor lançado MASADA 

9x19mm

Coldre para a pistola JERICHO Carregador para a pistola JERICHO 

F/FS/R/RS 9x19mm/.40 S&W/ 

.45 ACP

COLDRES PARA A PISTOLA JERICHO CARREGADORES

Estojo de transporte para pistola

ESTOJO DE TRANSPORTE

Inovadora mira óptica em TFO 

para a pistola MASADA

MEPRO microRDSMEPRO FT BULLSEYEMiras MEPRO de visão 
noturna com autoiluminação 
para a pistola MASADA

Micromira red dot com adaptador 

de remoção simples para a pistola 

MASADA 

MIRASPorta-carregador para a pistola 

JERICHO

34

Pistola: Pistolas com percussor lançado MASADA e 

MASADA ORP

Mira: MEPRO microRDS e MEPRO FT Bullseye

Boné e camisa: Sparta Tactical

Inovadora mira óptica em TFO para 

a pistola JERICHO

MEPRO microRDSMEPRO FT BULLSEYEMiras MEPRO de visão 
noturna com autoiluminação 
para a pistola JERICHO

Micromira red dot com adaptador de 

remoção simples e miras de apoio 

para a pistola JERICHO
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ARMAÇÃO E BACKSTRAPS PARA A PISTOLA MASADA

BACKSTRAPS PARA A PISTOLA JERICHO

Armação e backstraps em polímero cinza-escuro para 

a pistola MASADA

Armação e backstraps em polímero preto para a 

pistola MASADA

Armação e backstraps em polímero verde-oliva para a 

pistola MASADA

Backstraps em polímero Desert para a pistola MASADA 

MODELOS DE PISTOLA

Pistola: Pistola com percussor lançado 

MASADA ORP

Mira: MEPRO microRDS

Camisa: Sparta Tactical

PRODUTO 9x19mm .40 S&W .45 ACP ARMAÇÃO 
PRETA

ARMAÇÃO
DESERT

ARMAÇÃO
CINZA-ESCURA

ARMAÇÃO 
VERDE-OLIVA

FERROLHO COM
COMPENSADOR

JERICHO  
POLÍMERO II

JERICHO PL

JERICHO PSL

JERICHO FBL

JERICHO RPL

JERICHO RPSL

JERICHO F

JERICHO FS

JERICHO R

JERICHO RS

MASADA

MASADA ORP

Backstraps em polímero cinza-escuro para a pistola 

JERICHO PL/PSL

Backstraps em polímero preto para a pistola JERICHO PL/PSL

Backstraps em polímero verde-oliva para a pistola 

JERICHO PL/PSL

Backstraps em polímero Desert para a pistola 

JERICHO PL/PSL

 .Os modelos de pistola disponíveis podem variar de acordo com o país
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Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.  |  P.O. Box 63 Ramat-Hasharon 4710001 Israel

Tel: +972-3-7606000  |  Fax: +972-3-7606001  |  E-mail: info@iwi.net  |  www.iwi.net
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