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INFORMATIVO TÉCNICO

A TAURUS TH40 é a pistola ideal para o uso ostensivo, policial e militar, dado seu alto poder 
de fogo e precisão. Possui mecanismo de disparo e ação simples e dupla, além de cão externo 
transmitindo segurança ao usuário.

Robustez, confiabilidade, segurança e facilidade de operação. Estas são as palavras que 
resumem a pistola TH. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SA/DA

108mm - 4.25"

195mm - 7,67"

147,5mm - 5,8"

33mm 1.3"

Teniferizado

Calibre

Capacidade

Ação

Comp.  cano

Comp. total

Altura total

Largura

Peso

Miras

Segurança

Acabamento

Outros

Trava de percussor

Indicador de munição na câmara

Trava manual e desarmador do cão ambidestros

Retém do carregador - ambidestro

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

Backstraps intercambiáveis

Zarelho

3 pontos - Trítio

.40S&W

15+1

800g - 28.2oz
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INFORMATIVO TÉCNICO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PISTOLA TH HAMMER

Possui punho ergonômico com “backstraps” intercambiáveis ajustando a empunhadura 
da TH HAMMER a tamanhos de mãos diversos.

Possui sistema modular de peças, onde é substituído não somente uma peça específica, 
mas sim o conjunto onde esta se encontra, assim mantendo o equipamento sempre como novo.

Possui as teclas de desarmador do cão, retém do ferrolho, retém do carregador e 
alavanca de desmontagem totalmente ambidestras.

O sistema de miras tipo de combate equipado com TRÍTIO, proporcionando ao operador 
melhor e mais rápida visualização das miras em condições de pouca ou nenhuma luz.

Trilho picatinny para acessórios.

A TAURUS TH HAMMER possui cão externo.

Peças intercambiáveis com outros modelos de pistolas TH, e seus  carregadores 
intercambiáveis entre tamanhos e modelos de pistolas da T Series.

A TAURUS TH HAMMER foi submetida há um rigoroso protocolo de testes para 
homologação:

?Munição sob pressão.

?10.000 tiros disparados de munição Gold.

?Teste de queda – 2,60 metros sobre superfície metálica.

?Dispositivos de ciclagem.

?Arraste em areia.

?Salt Spray (simulação com spray de agua com salinidade).

?Trigger Test (teste de peso de gatilho eletrônico).

?Imersão em água.

?Teste de congelamento e aquecimento.

2/2

TH40



FORJAS TAURUS S.A. 
Av. São Borja, 2181 – Prédio A – Distrito Industrial - Fone: (51) 3021.3000 – CEP: 93.035-411 – São Leopoldo – RS – Brasil 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SA/DA

108mm - 4.25"

195mm - 7.67"

147,5mm - 5.8"

33mm 1.3"

Teniferizado

Calibre

Capacidade

Ação

Comp.  cano

Comp. total

Altura total

Largura

Peso

Miras

Segurança

Acabamento

Outros

Trava de percussor

Indicador de munição na câmara

Trava manual e desarmador do cão ambidestros

Retém do carregador - ambidestro

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

Backstraps intercambiáveis

Zarelho

3 pontos - Trítio

.40S&W

15+1

800g - 28.2oz

tolerância geral ± 3mm

tolerância do cano ± 1mm

tolerância de peso ± 50g
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SKU - 10015735 TH4015T2CATXNTSP812
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