
ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS

A aquisição de armas de fogo e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional.  Observe a legislação.  
Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. Imagens ilustrativas.

O CAMINHO MAIS RÁPIDO PARA O PÓDIO.O CAMINHO MAIS RÁPIDO PARA O PÓDIO.

940 JM PRO/10 Cal. 12 24”940 JM /10 Cal. 12 24”PRO

Produtos importados pela CBC para comercialização no mercado brasileiro. Quantidades limitadas, consulte disponibilidade. Fev 2021.

Cód. 10027258
Coronha preta

Cód. 10027285
Coronha camuflada

As Semiautomáticas Mossberg 940 JM Pro contam com novo sistema de aproveitamento de gases que 
possibilita ciclos de até 1.500 disparos entre os intervalos de limpeza da arma e peças internas 
revestidas com níquel que tornam o funcionamento do sistema da arma mais suave. Seu design, 
combinado com uma série de componentes especialmente projetados, resultam em otimização da 
performance e durabilidade. 

Coronha em polímero com prolongador que 
possibilita o ajuste do LOP (Length of Pull) – 
distância da soleira até o gatilho, 
possibilitando disparos mais confortáveis e 
precisos. A empunhadura conta com design 
exclusivo e grip com textura antiderrapante, 
com ajuste ergonômico para o atirador. 

Cleaner-Running:  O sistema de tomada de 
gás da 940 JM Pro foi projetado para 
garantir alimentação mais rápida e 
confiável com intervalos de limpeza muito 
maiores - até 1.500 disparos*. 
Especialmente desenvolvido para as 
competições de tiro de alto rendimento.

Quad-Loading: Janela de 
carregamento ampliada e 
chanfrada, especialmente 
projetada para possibilitar 
recarga rápida. 

O receptáculo conta com 
acabamento anodizado para 
durabilidade superior. O cabo e 
botão de liberação do ferrolho 
são ergonômicos, facilitando o 
manuseio rápido.    

* considerando a utilização de cartuchos originais de fábrica e que não haja excesso de 
óleo lubrificante no cano, dentre outros fatores que possam influenciar no acúmulo de resíduos na arma. 
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Especificações Técnicas

Calibre 12, modelo 940 JM PRO, cano de 24” com choke externo e banda ventilada fixa, coronha 
e telha em polímero, receptáculo em alumínio anodizado, câmara de 3”, massa de mira fixa 
com fibra óptica HI VIZ® nas cores branco, vermelho e verde, trava de segurança manual no 
receptáculo e capacidade de 9+1 disparos.

Conjunto de chokes cambiáveis Briley™ : Cylinder, Improved Cylinder e Modified.

Com ciclos rápidos, desempenho superior e características 
de customização para o tiro de competição de alta 
performance as Mossberg 940 JM Pro foram 
desenvolvidas em conjunto com o Campeão Mundial – 
Jerry Miculek (JM), um dos maiores nomes do tiro 
profissional de todos os tempos.
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Código 
CBC Modelo Cal.

Câmara
(pol)

Capacidada
Disparos Coronha Aparelho de

Pontaria Choke
Compr.

Cano (pol)
Compr.

Total (mm)
Peso
(kg)

10027258

10027285

Espingarda Semiauto 
Mossberg 940 JMPRO/10 

Cal. 12 24" 
Coronha Preta

Espingarda Semiauto 
Mossberg 940 JMPRO/10 

Cal. 12 24" 
Coronha Camuflada

12 12" 9 + 1

Ajustável no 
comprimento, 

caimento e 
alinhamento.

Material: 
polímero.

Massa de mira 
fixa com fibra 
óptica HI VIZ®

 (conjunto com as 
cores branco, 

vermelho e verde)

Conjunto 
de chokes 

cambiáveis 
BRILEY™: 
Cylinder, 
Improved 
Cylinder 

e Modified

24" 1.140 3,5


