
CATÁLOGO DE PRODUTOS

Sistemas de Pontaria e Observação

ÓPTICA    VISÃO NOTURNA    TÉRMICA    TRÍTIO



MEPRO M5/
MEPRO RDS PRO
Mira de “Visada Rápida”

 › Disparo rápido com os dois olhos abertos

 › Tecnologia LED altamente eficiente e 
confiável

 › Diversos níveis de iluminação do retículo; 
apoia todos os cenários táticos

 › Mecanismo de ON/OFF  automático para 
economia de energia

 › Totalmente compatível com NVS e 
magnificadores

MEPRO M21
Mira de “Visada Rápida” Auto-
Iluminada

 › Mira de “Visada Rápida” Auto-
Iluminada

 › Sem pilhas – Sem interruptores – 
Sempre pronta para a ação

 › Iluminação do retículo durante o dia e 
a noite

 › Disparo rápido com os dois olhos 
abertos

 › Amplo campo de visão (FOV)

MEPRO X4  
Mira Telescópica com

 › Ampliação x4

 › Amplo campo de visão (FOV)

 › Retículo:

• Iluminado – brilho ajustável 
manualmente

• Com marcação de compensação 
balística para 7.62/5.56

• Diversas opções de tipo de retículo 
(mediante pedido)

Miras Ópticas e Dispositivos de Pontaria*

MEPRO MOR
Mira de “Visada Rapida” Multiuso 
com Sistemas a Laser Incorporados

• Máxima versatilidade–“Mira Tudo em 
Um”:

• 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 
pontaria

* Em função das regulamentações de exportação e importação, podem 
existir restrições para a venda de alguns produtos.  
 

MEPRO MicroRDS
MicroMira de visada rápida

 › Montagem com desengate rápido

 › Mira compatível com todas as 
plataformas – pistolas, rifles e espingardas

 › Modo de ajuste de brilho manual e 
automático (controlado por sensor de 
luminosidade)

 › Modo de repouso baseado em sensor de 
movimento

MEPRO RDS
Mira de visada rápida

 › Rápido enquadramento de alvos

 › Tecnologia LED de baixo consumo

 › Indicador de baixa bateria

 › Diferentes niveles de iluminação do ponto

 › Amplo campo de visão

Uma mira compatível 
com todas as 
plataformas – Pistolas, 
carabinas e fuziles

›

MEPRO MicroRDS



Miras Ópticas e Dispositivos de Pontaria (cont.)*

MEPRO MX3
Mira Telescópica x3

 › Não precisa ser zerada

 › Amplo campo de visão

 › Rápida aquisição de alvos

 › Adaptador MIL-STD 1913 de 
engate e desengate rápido

Combate a curta 
distância (CQB) e 
operações secretas 
noturnas

MEPRO M5 E MEPRO STING

* Em função das regulamentações de exportação e importação, 
podem existir restrições para a venda de alguns produtos.

›

MEPRO LHP2000
Periscópio Portátil Dobrável

 › Sistema de observação oculta e 
segura comprovado em combate

 › Leve e compacto para transporte 
pessoal

 › Utilização e dobragem rápidas

 › Ampliação x3

BÚSSOLA MEPRO
Bússola Prismática Magnética 
com Iluminação de Trítio

 › Sem pilhas – Sem interruptores – 
Funciona o tempo todo

 › Sem manutenção

 › Sem erros de paralaxe

 › Durável – Fabricação robusta – 
Resistente a corrosão

MEPRO STING
Sistema a Laser Visível e 
Infravermelho (IR)

 › Sistema a Laser Visível e 
Infravermelho (IR)

 › Comprimento de onda dupla; 
apoia todas as exigências táticas, 
incluindo CQB e operações 
secretas noturnas

 › Mecanismo único de zeragem 
para os lasers vermelho e 
infravermelho (IR)

 › Alimentado com uma única pilha 
“AA” comercial

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

 › Sem pilhas – Sem interruptores – 
Sempre pronta para a ação

 › Rápida aquisição de alvos

 › Aumento considerável da 
probabilidade de primeiro impacto

 › Retículo e escala de distâncias com 
iluminação automática

MEPRO MX3-F
Magnificador x3 com adaptador 
abatível integrado 

 › Adaptador integrado ¨side flip¨ 
abatível

 ›  Sem necessidade de ajuste a zero

 › Amplo campo de visão

 › Ajuste de azimute e elevação para 
centralizar a imagem

 › Fácil de adaptar-não interfere com 
o disparo



Miras e Dispositivos de Visão Noturna*

MEPRO HUNTER 6X

* As miras de visão noturna da Meprolight são compatíveis com 
todas as gerações de tubos intensificadores de imagens disponíveis.

* Em função das regulamentações de exportação e importação, 
podem existir restrições para a venda de alguns produtos.

MEPRO MINIMON L
Monóculo Multifuncional de Visão 
Noturna

 › O sistema mais leve disponível no 
mercado

 › Uso manual, com montagens para 
cabeça, capacete ou arma

 › Lentes de aumento x3, x4 e x5 (opcionais)

 › Submersível até 20 m (opcional)

 › Alimentado com uma única pilha “AA” 
comum ou CR123

MEPRO HUNTER
Mira Telescópica de Visão Noturna 
com Amplificação x4 ou x6

 › Controles simples e convenientemente 
acessíveis

 › Foco de objetiva e dioptria de ocular 
ajustáveis

 › Ajuste da intensidade de brilho do 
retículo

 › Alimentada com duas pilhas “AA” 
comuns

MEPRO MINI HUNTER
Mira Noturna Leve com Amplificação x2

 › Projeto modular com monóculo e módulo 
balístico removíveis

 › Desenganche rápido da arma para 
observação manual

 › Alimentada com uma única pilha “AA” 
comum

MEPRO LIOR
Mira Telescópica de Visão Noturna 
com Amplificação x4

 › Cabo de controle remoto para ativação 
e desativação rápidas da mira

 › Alimentada com uma única pilha “AA”

 › comum

 › Ajuste da intensidade de brilho do 
retículo

 › Mecanismo de travamento para ajuste 
de azimute e elevação

MEPRO RANTEL
Monóculo Multifuncional de Visão 
Noturna

 › Corpo em alumínio altamente resistente

 › Uso manual, com montagens para 
cabeça, capacete (ambas do tipo “Side-
Flip”) ou arma

 › Funciona com uma pilha “AA” comum

MEPRO BOXER
Binóculo de Visão Noturna

 › Indicador de iluminador infravermelho e 
pilha fraca no campo de visão

 › Mecanismo de apagamento OFF 
automático para impedir fugas de luz 
acidentais

 › Ajuste interpupilar e regulagem de 
dioptrias

 › Montagens com ajustes multidirecionais 
para máxima conveniência

Visão 
estereoscópica 3D 
com percepção de 
profundidade

MEPRO BINIMON A
Binóculo de Visão Noturna para Tripulação 
Aérea

 › Projeto ergonômico, oferece opções de ajuste 
multidirecional

 › Compatível com diversos tipos de capacetes de 
aviadores; enganche e desengatnchee rápidos

 › Suporta todos os tipos de painéis de controle 
da cabine e suas condições de iluminação; 
possui filtros de lente objetiva dos tipos: classe 
A, B, C ou 645 nms

›



Miras Térmicas não Refrigeradas

* Em função das regulamentações de exportação e importação, 
podem existir restrições para a venda de alguns produtos. 

MEPRO NOA 7X
Mira Térmica não Refrigerada 
com Amplificação x7 para 
Atiradores de Elite

MEPRO NOA 4X
Mira Térmica não Refrigerada 
com Amplificação x4 para 
Atiradores de Elite

MEPRO NOA com 
Campo de Visão Duplo
Mira Térmica não Refrigerada 
com Campo de Visão Duplo para 
Atiradores de Elite

 › Fáceis de operar; incluindo GUI gerenciada por 
menu no Campo de Visão

 › Avançado Sistema de Controle de Disparo (FCS) 
com ajuste eletrônico do retículo

 › Eficácia comprovada para emprego com vários 
tipos de sistemas de armas, incluindo plataformas 
de grande calibre

MEPRO NYX 
Mira Termal Leve Nao 
refrigerada

Uma mira 
Multiespectral 
com capacidade 
de observação 
potencializada

›

 › Oferece capacidades potencializadas de 
observação e adquisição de alvos

 › Equipada com canal termal e canal digital diurno 
ou de luz baixa

 › Sensor termal 640x480, 17µ

 › Apontador laser Infra vermelho (IR) integrado

 › Gravação integral de vídeo (DVR) e de imagens 
com saída de vídeo

MEPRO NYX-200
Mira termal leve não refrigerada e 
Multiespectral

NUEVO

 › Ideal para missão  de reconhecimento, controle de 
perímetro e adquisição do alvo

 › Menus e indicações do estado do sistema dentro do 
campo de visão (FOV)

 › Sensor de 640x480, 17µ

MEPRO NYX-200



* Em função das regulamentações de exportação e importação, 
podem existir restrições para a venda de alguns produtos.

Miras Noturnas Auto-Iluminadas de Trítio
para pistolas, fuzis, espingardas e armas  leves

 › Combinação de fibra ótica e trítio extra brilhante

 › Permitem um disparo mais rápido e intuitivo que 
as miras convencionais

 › Disponíveis na configuração “bullseye”, que não 
requer o uso da mira dianteira

 › TRU-DOT® para tiro rápido

 › Não precisam de pilhas

 › Disponíveis em combinações de cores verde e 
vermelho

MIRAS NOTURNAS AUTO-ILUMINADAS

Milhões de miras 
em operação›

MIRAS FIXAS 

MIRAS AJUSTÁVEIS 
AD-COM

MIRAS DE CORES 
DIFERENCIADAS

MIRAS DE FUZIL

MIRAS AJUSTÁVEIS

MEPRO FAB FRBS
Miras de “apoio” auto-iluminadas

 › Não precisam de pilhas

 › Solução de “apoio” diurno e noturno 
auto-iluminado para miras ópticas de 
Milhões de miras em operação “visada 
rápida“

 › Adaptador padrão para trilho Picatinny

 › Podem ser utilizadas rapidamente sem a 
necessidade de remover a mira óptica

 › Mira dianteira disponível em configurações 
de 2 ou 4 pontos luminosos

MIRA “BACK UP” PARA

MEPRO MicroRDS e 
Adaptador
Mira nocturna y adaptador de 
liberación rápida

 › Adaptador de liberación rápida para el Mepro 
MicroRDS y otras micro miras

 › Riel combinado de liberación rápida para 
diferentes plataformas de pistolas.

Vea también mira MicroRDS en la página 2



MEPRO FT - BULLSEYE

MEPRO FT - DOIS PONTOS

MEPRO FT–PONTO ÚNICO

MEPRO R4E
Miras de Disparo Rápido

 › Aumentam significativamente a rapidez e a 
precisão com 5 pontos de referência

 › Projetadas em colaboração com veteranos 
condecorados das forças especiais

 › Linhas verticais e horizontais adicionais para 
melhor alinhamento da mira

 › Sem pilhas – Sem interruptores – Sempre prontas 
quando você precisa

 › Disponíveis em combinações de cores verde e 
vermelho

 › A menor mira de visada rápida do mundo basada 
numa patente de iluminacao óptica

 › Visibilidade superior em todas as condições de 
iluminação

 › Elimina a necessidade da massa de mira

 › Rápida e intuitiva aquisição do alvo

 › Adapta-se à maioria dos coldres existentes

 › Instalação simples e fácil nas pistolas existentes

 › Sem baterias - sem interruptores - sempre 
operando - sempre pronto

 › Iluminação noturna garantida por 12 anos

MEPRO FT - BULLSEYE

Revolucionária mira 
diurna e noturna ›

Miras Noturnas Auto-Iluminadas de Trítio (cont.)

* Em função das regulamentações de exportação e importação, 
podem existir restrições para a venda de alguns produtos.

Mira de visada rápida inovadora para 
pistolas com fibra óptica e trítio (dia e 
noite)

 › As miras mais brilhantes existentes

 › Rápida e intuitiva aquisição de alvo

 › Sem Baterias - Sem Chaves - Sempre 
Pronto para Ação

 › Alta precisão

A menor e mais 
inovadora mira de 
visada rápida do 
mundo

›

Iluminação diurna e noturna optimizada 
com fibra óptica

Fibra-Trítio otimizado com iluminação 
para Dia e noite



MEPROLIGHT LTD.

A Meprolight é fabricante líder de sistemas eletro-ópticos e térmicos, equipamentos de visão 
noturna, sistemas de telêmetros a laser e miras noturnas iluminadas de trítio para os mercados 
militar, policial e civil desde 1990.

Os produtos da Meprolight são desenvolvidos em colaboração direta com as forças militares e 
de segurança pública. A maioria destes produtos teve a sua eficácia em combate comprovada 
por numerosas forças e agências militares do mundo todo.

Todos os produtos da Meprolight passam por um rigoroso controle de qualidade em conformidade 
com as normas internacionais. A empresa possui certificação ISO-9001:2008 e cumpre as 
especificações militares dos EUA e da OTAN e os padrões militares (MIL-STD). A tecnologia de 
ponta, combinada com a alta confiabilidade e a simplicidade de uso, faz com que a Meprolight 
seja a fornecedora preferencial das forças militares, agências de segurança pública, agências 
de defesa e fabricantes de armas.

Fabricante líder de sistemas de pontaria e observação

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

Or - Akiva Industrial Park, Israel 3065001

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

www.meprolight.com | sales@meprolight.com
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