
Espingarda Modelo BSA 5T 84 PUMP Calibre 12  
  

  

ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

  

CANO  

Feito em aço ABNT 1045;  

Comprimento: 24’, 28” e 30” (14” e 20” uso restrito);  

Calibre 12 (12 ga.);  

Câmara 3 ” (76,2mm);  

Alma lisa, diâmetro interno nominal 18,5mm;  

Acabamento oxidado, ou niquelado;  

Choque cambiável, ou cilíndrico fixo (ver abaixo);  

  

Comprimento 

de Cano  

Choque 

cambiável 

(2 por 

arma)  

Peso  

(Coronha  

Retrátil )  

Peso   

(Coronha  

Madeira)  

Peso  

(Coronha 

Sintética)  

  

30” (760mm)  *** e *  3,640  3,110  2,750  ---  

28” (711mm)  *** e *  3,640  3,020  2,750  ---  

24” (610mm)  CL e ***  3,640  3,020  2,750  ---  

20” (508mm)   CL fixo  ---  2,990  ---  Uso restrito  

14” (356mm)  CL fixo  ---  2,290  ---  Uso restrito  

Coronha avulsa  ---  1,115  0,575  0,430  ---  

  

  

CORONHA E TELHA  

Em polímero com soleira de borracha preta;  

  

ACABAMENTO  

• Culatra preta com cano oxidado; 

• Culatra cinza claro com cano oxidado;  

• Culatra cinza claro com cano niquelado.  

  

MECANISMO DE DISPARO/BATERIA  

Independente, montada no guarda-mato feito em polímero de engenharia, de 

fácil remoção e 100% intercambiável.  

  

CULATRA/RECEPTÁCULO  

Feito em duralumínio aeronáutico ABNT 7075-T6 de alta resistência mecânica.  

  

CAPACIDADE  

4 + 1 cartuchos  

7 + 1 cartuchos  

5 + 1 cartuchos para 14” de cano (Uso Restrito). 

  



EXTRATORES DUPLOS OPOSTOS  

  

DUPLO COMANDO LATERAL DO FERROLHO  

  

TRAVA DE SEGURANÇA  

De corrediça, instalada na parte superior do receptáculo para fácil acionamento.  

  

LIBERADOR DO FERROLHO  

Para descarregamento da arma situado no lado esquerdo do guarda-mato para 

fácil acionamento.  

  

DESMUNICIAMENTO MANUAL  

Pode ser feito através de um toque no retém do cartucho localizado no interior 

do receptáculo.  

  

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS  

• Coronha e telha em madeira de lei envernizada com soleira de borracha 

preta;  

• Coronha retrátil com pistol grip e soleira de borracha preta; 

• Telha em polímero com pistol grip; 

• Pistol grip de borracha preta.  

• Varilha maciça nos canos de 28” e 30”;  

• Protetor térmico para o cano, oxidado, ou niquelado;  

• Bandoleira de três pontas.  

  

  

   



IMAGENS ILUSTRATIVAS:  

  

  

PUMP 14”  

  
PUMP  20”  

  

 
  

PUMP NIQUELADA  

  

  
CORONHA EM POLIMERO  

  


