
Periscópio Leve de Mão

MEPRO LHP 2000 

MEPROLIGHT.COM

  Permite observação sem exposição e segura 

  Aumento de 3x 

  De fácil desdobramento e recolhimento 

  Leve e compacto; perfeitamente adequado para uso e mobilidade pessoal 

  MIL-STD Comprovado em combate 
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Especificações técnicas:

Peso 1,2 kg sem a bolsa (+/- 5%)

Bolsa de transporte 0,300 kg (+/- 5%)

Dimensões (posição dobrada) C=240 mm, L=190 mm, A=70 mm (+/- 5 mm)

Dimensões (posição desdobrada) C=560 mm, L=140 mm, A=70 mm (+/- 5 mm)

Campo de Visão 11º

Ampliação Óptica x3

Pupila de Saída 10mm

Alívio do olho 28mm

Distância Focal 3m ao infinito

Transmissão de Luz >70%

Distorção <5%

Resolução >60 arc-seg
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Periscópio Leve de Mão

MEPRO LHP 2000

O periscópio de mão LHP2000, comprovado em combate, foi especialmente desenhado para observação, vigilân-

cia e reconhecimento com precisão e sem exposição do usuário. 

Este sistema leve de visualização a 90°, em arestas ou sobre muros, é desdobrado em 2 segundos; dispondo de 

um amplo campo de visão e equipado com zoom 3x, pode ser utilizado de forma conveniente em uma variedade 

de cenários táticos e a diferentes distâncias. 

Atingindo mais de 0,5 metros quando desdobrado, o periscópio permite excelente consciência situacional  a 

partir de uma posição elevada e sem exposição a potenciais ameaças. 

Os suportes especiais incorporadas e os acessórios opcionais permitem a utilização de sistemas de visão noturna, 

câmeras de vídeo ou de fotos ou de um tripé. Outros acessórios opcionais incluim proteção laser e um Dispositivo 

Anti-Reflexo.

Meprolight, todos os direitos reservados. Sem aviso prévio, as características e especificações do produto podem sofrer modificações em função dos contínuos processos de 
melhoria. Por gentileza, contate o fabricante para informações sobre o produto mais atualizado. As imagens fornecidas são somente para ilustração.

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street
Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 
Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123
E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com
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Mira de Visada Rápida

MEPRO M5 

MEPROLIGHT.COM

 › Excelente eficiência energética; operando com uma bateria comercial “AA”

 › Mecanismo de poupança de energia automático para ligar e desligar o retículo

 › Ligado automaticamente por um sensor de movimento

 › Totalmente compatível com OVNs e amplificadores 

 › Vários níveis de iluminação do retículo; para suportar qualquer cenário tático

 › Eficiente e confiável

 › Sem tecnologia laser, totalmente segura para os olhos inclusive se o lente da 

mira foi danhado

 › Indicação de bateria baixa no campo de visada (FOV)

 › Leve e resistente

 › MIL-STD 810 [Padrão Militar] 
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PROBADA EN COMBATEUTILIZADA EM COMBATE
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Especificações Técnicas:

Magnificação x1

Dimensões do Lente 33 x 20 mm (+/- 0.5 mm)

Campo de Visão Ilimitado

Alívio Ocular Ilimitado

Iluminação do Reticulo 4 níveis (OFF, 1, 2, 3, NV – Visão Noturna) com sub níveis

Retículo de Mira Tecnologia LED ,ponto de ~ 2 (MOA); (outras opções disponíveis)

Fonte de Energia 1 bateria AA (alcalina, lítio ou recarregável)

Sistema de poupança de Energia
Desliga/Liga automaticamente (sensor

de movimento)

Peso ≤300 gr. (+/- 5%)

Montagem de Arma Picatinny Integral- ajuste e liberação rápida  (MIL-STD 1913)

Ambientais                                                                            MIL-STF-810

Mira de Visada Rápida

MEPRO M5

Seleccionada como a nova geração de miras de visada rápido pela IDF (Israel Defense Force); a MEPRO M5 

foi desenvolvida para alcançar uma operação constante e eficaz, fornecendo milhares de horas de operação 

contínua, sensor de movimento assegura a disponibilidade constante do ponto vermelho. Utilizando como fonte 

de alimentação uma única bateria “AA” comercial, caracterizada pela sua tecnologia LED (Light Emitting Diode) foi 

testado no campo de batalha e garante a mais alta confiabilidade sob condições ambientais extremas.

O campo de visão do lente é excepcionalmente ampla e o ponto vermelho é claramente visível ao operador. Estas 

características asseguram reação rápida mantendo ambos os olhos abertos e com uma consciência operacional 

completa. Através de diferentes níveis de brilho do retículo, facilmente alterados pelo usuário, o M5 MEPRO abrange 

todos os possíveis cenários táticos; sejam ambientes desérticos, condições selváticas parcialmente iluminadas, 

ambientes de combate extremamente brilhante e ensolarado, combate fechados (CQB - Close Quarters Battle) e 

também escuridão total.

A fim de permitir operações nocturnas e de aquisição do alvo a longa distância, o MEPRO M5 é totalmente 

compatível com todos os dispositivos de visão noturna de todas as gerações, bem como com amplificadores X 3. 

O emprego de engenharia Ergonómica permite colocar NVS e ampliadores por detrás da mira, a fim de manter um 

campo de visão completo, sem comprometer a operação adequada. 

* Devido a contínuos processos de aprimoramento, as características e especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com



MEPROLIGHT.COM

› Características - MEPRO M21

› Sem baterias – Sem Interruptores – Sempre pronta para a ação

› Amplo campo de visão (FOV) 

› Iluminação do retículo durante o dia e noite

› Compatível com NVS (sistemas de visão noturna) e 

Amplificadores x3

› Não requer manutenção, com auto-sustentação completa

› Rápida localização de alvos e estabelecimento de combate

› Excelente para a combate urbano e próximo (CQB)

› Robusta e leve

› MIL-STD [Padrão Militar]
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MEPRO M21
Mira de Visada Rápida Auto Iluminada
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Especificações Técnicas

Magnitude Magnificação x1

Diâmetro da Lente 30mm

Campo de Visão Ilimitado

Intensidade do Ponto Variável – Automática

Ponto de Pontaria
Ponto 4.3 MOA / Bull's-eye 4.3 MOA /Bull's-eye 2 MOA e existem outras 

formas e tamanhos

Adaptador da Arma
Adaptador integral de desengate rápido para trilho Picatinny (padrão); 

outros adaptadores a pedido

Accessórios Opcionais Filtro anti-reflexo / Cobertura para Neve

Peso <380 gr. (+/- 5%) com o adaptador integral para trilho Picatinny (padrão)

Ambiental MIL - STD - 810

* Devido a contínuos processos de aprimoramento, as características e especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 M
E

P
R

O
_
2
1

 9
3

9
5
3

4
  B

R
Z

 R
E
V

. 0
2

   Ideal para situações de esforço físico e baixo       

     pressão

  Disparo mais rápido e efetivo em zonas urbanas

   Cobertura especial para o uso eficiente nas        

 condições de neve

  Sempre disponível sem baterias ou perda de   

 potência

   Funciona em todas as condições climáticas

     e de temperatura

  Elimina problemas logísticos e reduz 

     consideravelmente os custos do ciclo de vida (LCC)

4.3 MOAX AbertaOlho de Boi 5.5 MOATriângulo

Vantagens:

A escolha certa para forças militares e policiais onde a robustez e a confiabilidade são importantes serem considerados. E 

um excelente dispositivo para atletas. Possibilita que o disparo seja mais rápido do que nunca – com os dois olhos abertos!

A MEPRO M21, cuja eficácia foi comprovada em combate, é uma mira reflex "red dot" livre de manutenção com 

dupla iluminação, especialmente projetada para um tiro preciso, rápido e instintivo. Desenvolvida para o Exército 

Israelense, esta avançada mira ótica é perfeita quando se está em movimento em lugares fechados, onde o uso de 

ambos os olhos é essencial.

A MEPRO M21 proporciona pontaria imediata em todas as condições de iluminação ambiental, sem o uso de baterias. 

O ponto de pontaria é iluminado por um sistema coletor de luz de fibra ótica durante o dia, e por uma fonte luminosa 

miniatura de trítio auto-alimentada durante a noite. A transição entre os dois sistemas de iluminação é imediata e 

automática para assegurar um bom contraste entre o ponto de pontaria e a área do alvo.

Seu sistema único de coleta de luz contém coletores de fibra ótica nas superfícies, superior e frontal para coletar mais 

luz durante o disparo de dentro de uma área fechada escura para uma área brilhante do alvo.

A MEPRO M21 é a escolha confiável, é projetada e fabricada segundo os mais altos padrões militares para assegurar 

anos de operação confiável em condições difíceis em campo. Sem interruptores, sem baterias ou outra fonte de 

alimentação externa, a mira está sempre pronta para a ação.

MEPRO M21
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Mira de Visada Rápida Auto Iluminada

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com



 Adequado para todas as plataformas - pistolas, rifles e espingardas

 Miras de apoio para distâncias curtas – montadas sobre as miras telescópicas de 

aumento 

 Amplo campo de visão

 Retículo claramente visível com brilho ajustável para todas as condições de luz

 Iluminação LED de baixo consumo de energia

 Adaptador especial de acoplamento & desacoplamento rápido, patente em trâmite

 Montada sem ferramentas sobre uma mira nocturna de tritio Tru-Dot® auto 

iluminada que oferece más de 10 anos de iluminação continua.

 Rápido câmbio de bateria sem desacoplar a mira do trilho e sem alterar a 

calibração

Micro Mira de “Visada Rápida” de acoplamento e desacoplamento rápido  
Para armas, espingardas e apoio de miras telescópicas

MEPRO MICRORDS 

MEPROLIGHT.COM

Ó
P
T
IC

A



A MEPRO MicroRDS, e uma adição a família de miras de Meprolight - uma mira electroóptica de visada 
rápida, de tamanho reduzido, resistente e com eficiência energética desenhada tanto para pistolas como 
para Fuzileis.

Seu amplio campo de visão e retículo de brilho claramente definido e ajustável asseguram um rápido e 
preciso enquadramento de alvos com ambos olhos abertos.

Para pistolas, MEPRO MicroRDS serve como mira principal de pontaria, oferecendo rápido enquadramento 
de alvos; a mira com o seu adaptador de acoplamento e desacoplamento rapido facilmente montado 
(sem ferramentas) sobre as miras nocturnas de back-up (apoio) Tru-Dot® auto iluminadas equipadas com 
um trilho integral.

As miras de trítio Tru-Dot® são montadas sobre a cola de cauda estândar da corredeira sem necessidade 
de fazer nenhuma modificação na pistola.

Para fuziles, montada sobre miras telescopias, MEPRO MicroRDS oferece rápido enquadramento de alvos 
a curtas distancias.
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Debido a continuos processos de melhoras, as características e especificações do produto podem ser modificados sem aviso prévio

Configurações disponíveis:

1- Configuração Completa 
• MEPRO MicroRDS
• Adaptador acoplamento / 

desacoplamento rápido
• Miras de apoio Tru-Dot® com trilho 

especial (alça e massa de acordo aos 
modelos de pistolas

2- Conjunto de Adaptador 
• Adaptador acoplamento / 

desacoplamento rápido
• Placa de suporte
• Miras de respaldo Tru-Dot® com trilho  

especial (alça e massa de acordo ao 
modelo da pistola)

3- Mira sem acessórios 

MEPRO MicroRDS

Especificações Técnicas 

Peso
Mira com Adaptador)

66 gr. / 2.3 Oz

Peso (Mira sem Adaptador) 37 gr. / 1.3 Oz

Dimensiones  (LxLxA)
(Mira sem Adaptador)

46mm x 33mm x 26mm

1.8" x 1.3" x 1"

Lente
22.5mm x 17.5mm
0.9" x 0.7"

Ponto de pontaria 3 MOA

Sistema de Zero Horizontal & Vertical

Alimentação Bateria comercial CR2032 x 1

Compatibilidade
Modelos disponíveis para a maioria 
dos tipos de pistolas

Especificações Técnicas  (outras)

Compatibilidade 
com outras  micro 
miras de visada 
rápida  

Trijicon RMR ,EOTech MRDS,

Leopold Delta, Docter, CMORE,

Vortex, Burris

Paquete completo, não requere 
acessórios adicionais

Para uso com outras miras 
compatíveis miniaturas de 

visada rápida

Para uso com adaptadores 
de montagens disponíveis no 

mercado
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Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas St.

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com

Micro Mira de “Visada Rápida” de acoplamento e desacoplamento rápido  
Para armas, espingardas e apoio de miras telescópicas

MEPRO MICRORDS 



Mira de Visada Rápida Multiuso com Sistemas a Laser Incorporados

MEPRO MOR/MOR PRO

MEPROLIGHT.COM

Características da MEPRO MOR:

  Equipamento com versatilidade máxima – “Mira tudo em um” que inclui: 

• Retículo com iluminação própria, não requer pilhas (fibra ótica e trítio)

• Retículo com iluminação LED extra brilhante para cenários táticos especiais

• Sistema a Laser Visível – Vermelho ou Verde

• Sistema a Laser Infravermelho – para operações secretas noturnas

  Mecanismo único de zeragem – simultâneo para todos os sistemas de mira

  Campo de visão amplo para rápida e fácil aquisição de alvos

  Retículo com funcionamento diurno e noturno disponível sem pilhas

  Compatível com NVS (sistemas de Visão Noturna) e ampliadores

  Oferece peso, custo e volume reduzidos em comparação a outras soluções

   de Mira/Sistema a Laser não integradas

  MIL-STD [Padrão Militar]
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PROBADA EN COMBATEUTILIZADA EM COMBATE



A MEPRO MOR, com eficiência comprovada em combate, é uma mira de  Visada Rápida multiuso de alta versatilidade com 

sistemas a laser projetados especialmente para um disparo preciso, rápido e instintivo.

Desenvolvida com base nos requisitos da IDF (Forças de Defesa de Israel), a MEPRO MOR foi projetada com uma lente de 

30 mm de diâmetro para assegurar a rápida localização de alvos com os dois olhos abertos, permitindo um disparo preciso 

a longas distâncias, bem como um disparo instintivo rápido a curta distância (CQB).

Retículo sempre disponível em situações diurnas e noturnas, mesmo que a mira esteja na posição OFF ou sem pilhas, através 

do uso de duas fontes de iluminação: fibra ótica coletora de luz (luz ambiente) e trítio (escuridão total). O amplo campo de 

visão da mira e os sistemas a laser incorporados asseguram o uso eficiente em condições de combate sob tensão e após 

esforços físicos extremos.

O projeto se caracteriza por um mecanismo único de zeragem simultânea para todos os sistemas de mira, o que permite 

uma fácil zeragem do retículo e dos sistemas a laser visível e infravermelho, economizando tempo e munição.

Para assegurar uma operação em campo confiável durante muitos anos, a MEPRO MOR foi projetada e é fabricada de 

acordo com os mais elevados padrões militares.

Vantagens da MEPRO MOR:

  Apoia todos os cenários tácticos

  Solução de mira diurna e noturna integrada 

  Iluminação com auto-sustentação para o reticula  

   sem necessidade de ligar a mira (compatível com 

   NVS – Sistemas de Visão Noturna)

  Iluminação do reticulo LED para situações

Vantagens adicionais da MEPRO MOR PRO:  

  Activação dos lasers sem necessidade do cabo PTL 

  Laser visível vermelho e verde 

  Sistema avanzado de detecção de falhas

  Modo laser intermitente e constante

MEPRO MOR/MOR PRO

Especificações Técnicas:
Ampliação x1

Campo de visão Ilimitado (com os dois olhos abertos)

Diâmetro da lente 30 mm

Fontes de iluminação do retículo  Fibra ótica, Trítio ( sem bateria ) e LED ajustável (com bateria)

Pilha
1.5V “AA” comum alcalina, lítio ou recarregável; requer apenas uma pilha

para operação – a segunda pilha é utilizada para aumentar o tempo de operação

Tempo de operação contínua > 1000 horas com uma pilha “AA” (LED posição “1” @ 23ºC) 

Indicador de pilha fraca Pisca no retículo

Reticulo 
Varias formas e tamanhos; compativeis com sistemas de visão noturna 

e magnificador

Adaptador de arma
Adaptador integral para trilho Picatinny (padrão) MIL-STD-1913; outros 

adaptadores mediante pedido

Cabo de controle PTL 22,5 cm (padrão); outras configurações mediante pedido

Sistema a laser integral Vermelho ou Verde e IR (Infravermelho); 5mW (padrão); outras potências disponíveis

Peso (sem pilhas) ≤450 gr. (+/- 5%) com adaptador integral para trilho Picatinny (padrão)  

Mira de Visada Rápida Multiuso 

com Sistemas a Laser Incorporados
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Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com

Em função dos permanentes processos de aprimoramento, as características e especificações do produto podem ser modificadas 
sem comunicação prévia.
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4.3 MOAX AbertoBullseye Triângulo



  Compatível com todas as miras de “visada rápida”

  Adaptador abatível “side flip” integrado

  Não requer “Zeroing” 

  Amplo campo de visão

  Aumenta o alcançe efectivo da mira de visada rápida

  Rosca de ajuste de azimute e elevação para a centralização da imagem

  Simples de acoplar – não interfere nos disparos

Magnificador Telescópico x3 com Adaptador abatível “Side Flip” integrado

MEPRO MX3-F / MX3-T

MEPROLIGHT.COM
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A MEPRO MX3-F/T é um magnificador de mira de visada rápida com adaptador “side flip” 

integrado. Oferece ampliação de 3X para aumentar a precisão e a efetividade das miras de visada 

rápida e ponto vermelho da Meprolight (MEPRO M21, MEPRO MOR, MEPRO RDS) e de outras miras 

ópticas, sem a necessidade de Zeroing

A MEPRO MX3-F/T é acoplada no trilho Picatinny logo atrás da mira de visada rápida e possui um 

adaptador de desengate rápido. Quando não está em uso, dependendo da configuração ela é 

deslocada para o lado direito ou esquerdo (side flip) e pode ser facilmente posicionada de volta 

quando o atirador precisar atirar em alvos a maiores distâncias.

A MEPRO MX3-F/T é robusta, compacta e leve, fabricada de acordo com os mais rigorosos padrões 

militares para assegurar muitos anos de operação confiável.
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Em função dos permanentes processos de aprimoramento, as características e especificações do produto podem ser modificadas
sem comunicação prévia.

Magnificador Telescópico x3 com Adaptador abatível
“Side Flip” integrado

MEPRO MX3-F / MX3-T
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Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas St.

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com

Especificações  técnicas MX3-F (flip)            MX3-T (táctico)            

  Magnificação 3X Fixa

  Campo visual (FOV) 7.5° (+/- 1%)

Alivio ocular ≥ 56mm (+/-1mm)

  Ajuste de elevação y direcção ≥ 40 MOA

Ajuste de dioptria +2 a -2

Longitude ≤ 98mm (+/-3mm)

Diâmetro do lente 27mm (+/-1mm)

  Peso 335gr. (+/-5gr.) 290gr. (+/-5gr.)

Adaptador da arma Para riel Picatinny (MIL-STD 1913) ajuste e liberação rápida

Sistema abatível Botão de segurança Sistema de seguro de acção rápida



Sistema de Laser Visível e Infravermelho (IR)

MEPRO STING

MEPROLIGHT.COM

Características do STING:

   Comprimento de onda duplo; apoia as exigências táticas, incluindo CQB e 

operações noturnas secretas.

   Modos de operação com alta ou baixa potência de laser e operação 

momentânea ou constante.

  Compatível com todos os dispositivos de visão noturna e gerações de T.I.I.

  Seletor de modo de operação com trava de segurança para impedir a ativação 

acidental do laser visível, evitando assim uma perigosa exposição a forças hostis.

  Mecanismo único de zeragem para os lasers Vermelho e Infravermelho (IR). 

  Logística simplificada, operando com uma única pilha “AA” comum comercial.

  Um LED com duas cores indica quando cada tipo de laser está ativado.

  MIL-STD [Padrão Militar]
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O sistema de laser com comprimento de onda duplo STING é uma solução de alta tecnologia, projetada para 

apoiar diversos cenários táticos, incluindo combate a curta distância (Close Quarters Battle – CQB) e operações 

noturnas secretas. Usando o sistema a laser, é possível combater um alvo com a simples sobreposição do ponto 

laser sobre o alvo, sem necessidade de usar a mira do fuzil.

Os dois lasers empregam um mecanismo de zeragem único de alta precisão, permitindo efetuar um simples 

processo de ajuste durante o dia ou a noite. Nenhuma ferramenta é necessária para girar os botões de zeragem.

A troca entre os modos Vermelho (visível) e IR (invisível) é simples, sendo realizada usando um interruptor giratório 

instalado de forma conveniente e equipado com uma trava de segurança para impedir a ativação acidental do 

laser visível, evitando assim uma perigosa exposição a forças hostis. Um cabo remoto PTL (Press to Laser) pode 

ser conectado à empunhadura da arma e usado para ativar o laser selecionado. O sistema pode ser operado sem 

a necessidade do cabo remoto.

O indicador LED do STING assegura que o usuário permaneça sempre alerta ao estado do sistema. Um LED bicolor 

apresenta a indicação individual de “ON” (aceso) para cada tipo de laser, como também indica, quando aplicável, 

a baixa carga da pilha.

O STING é equipado com um adaptador de engate e desengate rápido para trilho Picatinny, permitindo uma 

montagem ágil e fácil em qualquer trilho de arma sem a necessidade de usar ferramentas.

Leve e alimentado por uma única pilha comercial, o STING é uma opção confiável para muitos anos de operação 

sob todas as condições do campo de batalha.

Especificações Técnicas:

Desvio do feixe ≤0,3 mRad (ponto)

Comprimento de onda Vermelho / IR ~635 nm / ~850 nm

Modos de operação

Baixa / Alta Potência
Momentâneo / Constante

Potência (Vermelho e IR) ~2mW (baixa potência) / ~12mW (alta potência)

Regulagem de colimação
Sistema único para ambos os lasers (ajuste sem 

ferramentas)

Tipo de pilha 1 x “AA” (Alcalina / Lítio / Recarregável)

Operação contínua Depende da configuração do laser e do tipo de pilha

Indicador de funcionamento (LED)

Laser IR – LED verde / Laser vermelho – LED vermelho 

/ 

LED de pilha fraca – piscando

Peso (com adaptador) < 220 gr. (±5%)

Especificações Técnicas:

Adaptador (padrão)
Adaptador de engate e desengate rápido para trilho 

Picatinny

Iluminador infravermelho Opcional

Ambiental MIL-STD-810

MEPRO STING

Sistema de Laser Visível e Infravermelho (IR)
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*Em função dos permanentes processos de aprimoramento, as características e especificações do produto podem ser modificadas 
sem comunicação prévia.

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com
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Características da MEPRO X4:

  Desenho especial para atiradores especiais

  Amplo campo de visão (FOV) para melhores capacidades de observação

  Retículo:

 • Brilho ajustável manualmente para condições de pouca luz

 •Com marcas de compensação balística

  Mecanismo automático de poupança de energia

  Adaptador de libertação rápida para trilho Picatinny de MIL-STD 
[Padrão Militar] 1913

  MIL-STD-810

MEPROLIGHT.COM

Mira Telescópica com Amplificação x4

MEPRO X4
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Mira Telescópica com Amplificação x4

MEPRO X4

As miras telescópicas MEPRO X4 foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades de tiro a média e longas 

distâncias. A mira tem óptica de alta qualidade que fornece pontaria clara e sem distorção.

Um grande campo de visão de 8° permite uma aquisição mais fácil do alvo e maior consciência Operacional 

durante o tiro.

As marcações do retículo da mira possuem uma compensação balística para os diferentes tipos de calibres e 

munições. Para as operações de pouca luz e de noite a retícula da mira está iluminada (luz vermelha), com cinco 

níveis de brilho selecionável pelo usuário.
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 * Devido a contínuos processos de aprimoramento, as características e especificações podem estar sujeitas a alterações
sem aviso prévio.

Especificações Técnicas:

MEPRO X4

Amplificação x4

Campo de visão 8°

Reticulo

Inclui marcação de compensação de balística*

Iluminação (vermelha) ajustáveis, 5 níveis,

Retículos personalizados ao pedido do cliente

 Tipo de bateria (iluminação do

reticulo)
1 x CR 2032

Tempo de operação continua 250 Horas a 20°C (brilho nível máximo)

Peso (com bateria) 485 gr. ±5% (com adaptador padrão)

Adaptador (padrão) Adaptador (padrão) para trilho picatinny de MIL-STD-1913

 (liberação e ajuste rápido)

Padrão ambiental MIL-STD-810

SS109-Crosshair Dual Caliber

5.56 & 7.62

SS109-Horseshoe SS109-Chevron 300 Blackout

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com



Mira de “Ponto Vermelho” Auto-Iluminada para Lançador de Granadas de 40 mm

MEPRO GLS 

MEPROLIGHT.COM

Características do MEPRO GLS:

  Rápida aquisição de alvos

  Aumento considerável da probabilidade de primeiro impacto 

  Retículo e escala de distâncias com auto-iluminadas

  Sem interruptores – Sem pilhas – Sempre pronta para a ação

  Poupança de munição com zeragem sem necessidade de fogo vivo 

  MIL-STD [Padrão Militar]

 

FDI
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A MEPRO GLS foi desenvolvida para otimizar as capacidades dos operadores de lançadores de granadas de 40 mm, 

transformando uma arma com alto poder de fogo, porém altamente imprecisa, em uma arma de alta precisão. 

A mira aumenta significativamente a probabilidade do primeiro impacto, facilitando o trabalho do operador em 

condições diurnas e noturnas.

Através do projeto da MEPRO GLS, desenvolvido em parceria com a IDF (Forças de Defesa de Israel), a Meprolight 

solucionou as graves limitações táticas dos lançadores de granadas. A MEPRO GLS, com sua simplicidade de 

operação, reduz o tempo de treinamento necessário para uma operação efetiva, diminui os gastos da munição 

das granadas e aumenta a precisão de cada disparo em até 400 metros.

Além disso, a MEPRO GLS, com sua iluminação dupla de retículo e escala de distâncias (sem pilhas), permite 

ao atirador operar em condições de total escuridão. Esta solução resolve a histórica limitação operacional dos 

lançadores de granadas, comprovando que mesmo após um treinamento extensivo, a obtenção de uma precisão 

razoável utilizando miras mecânicas normais é muito problemática (possível apenas durante o dia), sendo 

praticamente impossível disparar à noite, inclusive em distâncias relativamente curtas.

A MEPRO GLS opera com um coletor de luz de fibra ótica para luz diurna e com uma fonte luminosa de trítio 

durante a noite. O nível de iluminação se ajusta automaticamente conforme as condições de luminosidade do 

ambiente externo. A MEPRO GLS funciona por mais de 10 anos sem precisar de pilhas ou qualquer outra fonte 

de alimentação.

A MEPRO GLS é um verdadeiro avanço tecnológico, sendo um dispositivo leve e compacto com apenas 67 mm (2,64 

polegadas) de comprimento que pode ser montado facilmente sobre vários trilhos de armas (superiores e laterais).

A obtenção de uma precisão razoável – de dia ou de noite – não é mais um problema. A mira é utilizada com os 

dois olhos abertos, sobrepondo o ponto vermelho ao alvo contra o qual se deseja atirar.

Especificações Técnicas:

Distância ocular 0 a 300 mm

Campo de visão ilimitado

Escala balística com iluminação automática 25 m até 400 m (padrão)

Resolução (escala de distâncias) 25 m

Tamanho do ponto de mira 12 MOA (padrão) – Iluminação automática

Peso (com adaptador Picatinny integral padrão) <265 gr. (± 5%); depende do tipo de adaptador

MEPRO GLS 
Mira de “Ponto Vermelho” Auto-Iluminada para 
Lançador de Granadas de 40 mm
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* Em função dos permanentes processos de aprimoramento, as características e especificações do produto podem ser modificadas 
   sem comunicação prévia.

Meprolight (1990) LTD, P.O. Box 26, 4 Hahadas Street

Or-Akiva Industrial Park. Or-Akiva, 3065001 Israel 

Tel: + 972 4 6244111  Fax: + 972 4 6244123

E-mail: sales@meprolight.com,  www.meprolight.com
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