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Prismática Magnètica de Tritio com Iluminaçáo Própia

MEPRO BÚSSOLA

Características da BÚSSOLA DE MEPROLIGHT:

  Não tem baterias – não tem interruptores – está sempre pronta quando se precisa

  Não tem partes móveis externas - máxima confiabilidade

  Grande campo de visão de 20°

  Não precisa de manutenção

  Sem erro de paralaxa

  Estrutura durável e robusta, protegida contra a corrosão

  Módulo cheio de líquido selado – não precisa de manutenção ou calibração
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A bússola é composta das seguintes partes:

  Unidade indicadora do norte selada

  Placa de base iluminação posterior

  Caixa protetora suave

  Correia

Prismática Magnètica de Tritio com Iluminaçáo Própia

MEPRO BÚSSOLA

Especificações Técnicas:

Marcas 360 graus (padrão)

Precisão 1 grau

Campo de Visão 20˚

Margem ±12˚

Alcance de Temperaturas -20˚C to +60˚C

Auto Iluminação Trítio

Dimensões

Diâmetro                                                                                                                                             83 mm (±5%)

Altura 35 mm (±5%)

Peso 105 gramas (±5%)

Cor Verde azeitona

A bússola pode-se usar em duas modalidades:

 Bússola de marcação manual – Aponta-se a  

 bússula face ao objetivo e faz-se a leitura no  

 sentido que mostra o prisma.

  Encontrar a rota no mapa - a bússola é colocada  

 sobre a mapa, em linha com o Norte, e

 Lê-se a rota desde a parte superior da escala.
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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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 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
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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 



Características e vantagens das miras de MEPROLIGHT para armas:

  Sem pilhas – Sem interruptores – Sempre prontas quando você 

  Precisa solução para mira diurna/noturna totalmente integrada 

  Facilitam a mira sob condições diurnas, noturnas e de baixa luminosidade

  Disponíveis em diversas combinações de cores, projetos e formatos 

  Excelente solução para uso militar, policial ou esportivo

  As miras noturnas mais brilhantes existentes no mercado 

  TRU-DOT® para apontar rapidamente contra o alvo

  Mais de 8.000.000 de sistemas de miras em uso

  Podem ser instaladas sem a necessidade de modificar as armas

  Não precisam de manutenção

MEPROLIGHT.COM

MIRAS NOTURNAS AUTO-ILUMINADAS
Miras Noturnas Auto-Iluminadas de Trítio Para Pistolas, Revólveres, Fuzis, 
Espingardas e Metralhadoras
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As miras noturnas de trítio auto-iluminadas e com eficácia comprovada em combate permitem ao operador mirar 
com rapidez e precisão em alvos móveis ou fixos sob condições de baixa luminosidade, aumentando drasticamente a 
probabilidade de impacto. Os resultados dos testes realizados por atiradores profissionais mostram um aumento de 
mais de 85% na precisão de impacto com o uso das miras de trítio auto-iluminadas da MEPROLIGHT.

Os modelos TRU-DOT® oferecem um sistema de mira para pistolas, revólveres, espingardas e fuzis para uma mira 
mais rápida e instintiva que não requer transições entre uso diurno e uso noturno. De dia ou de noite, a referência de 
mira do atirador são três pontos sólidos, idênticos em aparência e localização sob qualquer condição de iluminação do 
ambiente.

A nova família de miras de trítio FT (Fibra Ótica e Trítio) oferece um maior brilho durante o dia e a noite, bem como 
uma configuração de alça (mira traseira) com um ponto de mira “Bullseye” que permite disparar sem a necessidade de 
alinhar com a mira dianteira.

A família de miras R4E, desenvolvida em conjunto com veteranos das forças especiais, possui cinco elementos de mira 
para aumentar a capacidade de aquisição de alvos.

Além disso, as novas miras FRBS foram projetadas como “apoio” diurno e noturno para miras de “ponto vermelho”; 
instaladas atrás e na frente das miras de “ponto vermelho”, as FRBS podem ser utilizadas rapidamente sem a necessidade 
de desengatar a mira óptica do fuzil.

Totalmente adaptáveis e projetadas como substitutas para as miras normais das armas, as miras noturnas auto-
iluminadas da MEPROLIGHT podem ser instaladas sem a necessidade de modificar os armamentos.

Os avançados métodos de produção e um rigoroso controle de qualidade fazem com que as miras noturnas da 
MEPROLIGHT sejam a opção preferencial de usuários militares, forças policiais, tomadores de decisões e principais 
fabricantes de armas. Foi estabelecido um completo programa de certificação de qualidade em conformidade com a 
ISO-9001:2008 e que atende as especificações da OTAN e das forças armadas dos Estados Unidos. Todos os produtos 
e processos da MEPROLIGHT são executados, controlados e monitorados de acordo com os mais exigentes níveis de 
qualidade. As miras da MEPROLIGHT, desenvolvidas originalmente para a FDI, se encontram implantadas em operações 
no mundo todo.

O projeto, a produção e as modernas instalações de testes da MEPROLIGHT, junto com a equipe técnica 
mais qualificada da indústria, estão preparados para apoiar as suas necessidades. Quando a qualidade faz a 
diferença, a MEPROLIGHT é a escolha certa. As miras “TRU DOT” estão disponíveis em várias combinações de 
cores: verde/verde, amarelo/verde, laranja/verde e vermelho/verde.

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

MIRAS NOTURNAS AUTO-ILUMINADAS
 Miras Noturnas Auto-Iluminadas de Trítio Para Pistolas, 
 Revólveres, Fuzis, Espingardas e Metralhadoras
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Miras Fixas Miras Ajustáveis

Cores Contrastantes Miras Ajustáveis
”Ad-Com”

Miras para Fuzil

*Em função dos permanentes processos de aprimoramento, as características e especificações do produto podem ser modificadas 
sem comunicação prévia.
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FT - “BULLSEYE”

MEPRO FAB FRBS

MEPRO R4E


