
JIMNY 
C A T Á L O G O  D E  A C E S S Ó R I O S



Ideal para acomodar os animais de pequeno, médio ou
grande porte, oferecendo proteção aos bancos traseiros do

veículo. Fácil de instalar, com tecido leve , impermeável e
resistente. Cinto de segurança para o PET não incluso.

CAMA PET
PN CAPA4022

CAPA PET
PN CAPA3521

Para os PETs de porte pequeno que adoram ficar confortáveis em
sua caminha, a nova CAMA PET é prática e fácil de transportar,

podendo ser utilizada no veículo ou fora dele nos momentos de
descanso do PET. Confeccionada em tecido cinza 100% poliéster e
enchimento em fibra silicone, para transportar o PET com todo o

conforto. Cinto de segurança para o PET não incluso.

ACESSÓRIOSPET



BARRAS PARA RACK DE TETO
PRATA
PN 99038-BEG00-000 
PRETO
PN 99039-BEG00-000

Esportividade e funcionalidade, de fácil instalação, permitindo utilização
da parte externa para cargas/bagagens. Capacidade de carga 30kg
distribuídos entre as barras.
*ATENÇÃO! Não exceder a capacidade máxima
de carga do teto do veículo.

PRANCHA DE DESENCALHE
PN 00019-BPA00-SVB

Feito em alta  qualidade com acabamento antiderrapante
em  ambos os lados, ideal para pisos de
baixa aderência, lama e areia. Leve e resistente.



SUPORTE PARA
PRANCHA DE SURF
PN CAPA1999

Ajuste personalizável para pranchas com largura de 700 a 860 mm,
travamento reforçado, cinta de fixação integrada, apoio macio protegendo a
prancha durante o transporte, resistência às condições climáticas. Dispensa a
utilização de ferramentas para a instalação. Suporta até 02 pranchas.

SUPORTE DE BIKE
PN 99048-BEG00-000

Praticidade e facilidade para  transportar  bicicletas, com segurança.



TRAVA ANTIFURTO ESTEPE
PN 99930-BEG00-000

Inibe a ação de furtos do estepe do veículo, adapta-se ao
sistema de fixação original. Possui em sua composição
aço endurecido, impedindo a utilização de ferramentas
convencionais para a quebra do dispositivo

ANTIFURTO DA RODA
PN 90296-BPA00-000

Dificulta a tentativa de furto da roda através do
dispositivo mecânico, desenvolvido para substituir um
parafuso de cada roda, complementando o sistema
original de fixação e mantendo todas as características
originais do veículo.



PONTEIRA DO ESCAPAMENTO
PN 99000-99069-402

Valoriza a estética do veículo com visual esportivo e personalizado.

ENGATE TRASEIRO
PN 99087-BEG00-000 PARA JIMNY 4ALL
PN 99395-BEG00-MRK PARA DEMAIS MODELOS DE
Jimny/18

Feito com material de alta qualidade, leve e resiste.
Encaixes perfeitos não necessitando furar o veículo.
Capacidade de carga 350kg reboque sem freio e
450kg reboque com freio.



PARA BARRO
DIANTEIRO PN 99000-99004-Z60
Traseiro PN 99000-99056-JBS

Protege a lateral do veículo, evitando que os pneus arremessem pedras
ou sujeira  contra o veículo. Design exclusivo e visual esportivo, podendo
ser pintado na cor do veículo.
*Aplicável somente no Jimny 4ALL.

MOLDURA DE PORTA
PN 990E0-84A06-000

Proteção contra pequenos impactos laterais, como a abertura de
portas em estacionamento. Design com exclusiva pintura nas cores
dos veículos, oferecendo maior comodidade e facilidade de
instalação. *Aplicável somente no Jimny 4ALL.



SUPORTE PARA MONTAGEM
DE BICICLETA 
PN CAPA1996

Montagem segura e protegida contra quedas. Sua fixação é rápida e
fácil, livre de ferramentas para a instalação do suporte.

BAGAGEIRO PREMIUM
PN CAPA2000 135X90X18 CM
PN CAPA2001 160X100X18 CM

Adapta-se a diversos objetos para transporte no teto do
veículo e permite também a instalação de outros
acessórios para aumento das possibilidades de utilização
e transporte, como por exemplo: caiaques, pranchas,
escadas, etc.).



TRAVA PARA CAPA RÍGIDA DO
PNEU ESTEPE
PN 99032-BEG00-000

Design esportivo e elegante, de fácil instalação com encaixes
perfeitos. Fabricado com material de alta qualidade para proteção do
pneu de estepe. Modelo único.

SUPORTE PARA MONTAGEM DE
BICICLETA 
PN CAPA2005

Montagem segura e protegida contra quedas, mantém as rodas
estáveis e firmemente fixadas. Sua fixação é rápida e fácil, livre de
ferramentas para a instalação do suporte.



Para transportar malas, bolsas, cadeiras de praia, carrinhos para bebê ,
com segurança. Possibilita o transporte de outros itens, por exemplo um
suporte de bicicletas ao lado do bagageiro. Dispensa a utilização de
ferramentas, para a instalação/desinstalação. Abertura lateral..

BAGAGEIRO RÍGIDO

PN CAPA2070
370 L

PREMIUM
PN CAPA3299  300 L
PN CAPA3300  400 L



SUBWOOFER
PN CAPA1980

Mais potência para o som do veículo, preservando a  qualidade do som.

MÓDULO RECEPTOR DE TV DIGITAL
PN 00210-BPA00-000

Transmissão de sinal digital de TV  podendo ser
manuseado via controles  no volante e touch-screen na
tela do  multimídia. Compatível com o multimídia
00132-BPA00-000



MÓDULO DE VIDROS COM
ANTI-ESMAGAMENTO
PN 00112-BPA00-000

Kit automatizador de subida/descida de vidros com função
antiesmagamento e fechamento automático dos vidros via chave/controle
(remoto), trazendo conforto e segurança aos ocupantes do veículo.

SPEED LOCK
PN  00249-BPA00-000

Realiza o travamento automático das
portas que contenham sistema de travas elétricas
instalado. Destravamento
automático quando a chave de ignição for desligada.



ALARME
PN CAPA1679

Com sinal sonoro diferenciado, monitoramento do interior e exterior do
veículo, função de reativação automática do alarme e sistema para
ativar/desativar através da chave do veículo.
*não incluso módulo de levantamento de vidros, nem o auto lock.

DESCANSA BRAÇO
PN  99000-990YC-583

Conforto, comodidade e praticidade para o  condutor,
permitindo que longas viagens fiquem  mais agradáveis.
Aumenta um porta objeto em local de fácil  acesso.



TAPETES DE BORRACHA
PN 99118-BEG00-000

Obedece todos os padrões de  qualidade e segurança, com design que
proporciona encaixe perfeito no assoalho,  com fixação em ganchos que
evita que os tapetes se movimentem  ou deslizem.

CAPA RIGÍDA DO ESTEPE
PN 99031-BEG00-000

A INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DA
CAPA RÍGIDA só é possível utilizando a TRAVA ANTI-FURTO
99032-BEG00-000

Design esportivo e elegante, de fácil instalação com
encaixes perfeitos. Fabricado com material de alta
qualidade para proteção do pneu de estepe.
Modelo único.



TAPETES DE CARPETE
PN  99000-99032-E01

Oferece conforto obedecendo todos os padrões de  qualidade e
segurança, com design que proporciona encaixe perfeito no assoalho.

ORGANIZADOR DE PORTA-MALAS
PN CWPA0887

Acessório prático, portátil e muito funcional, perfeito para
armazenar e transportar equipamentos, mantimentos
entre outros itens, com maior organização de objetos no
porta- malas.



REDUÇÃO DA CAIXA DE 
TRANSFERÊNCIA
PN 29011-BEG00-MRK

Reduz a relação de todas as marcha em 30% fornecendo mais força e vigor
para a transposição de obstáculos, subidas íngremes ou tração.
Mantém a originalidade do veículo.

CAPA RÍGIDA PARA PNEU ESTEPE

Design esportivo e elegante, de fácil instalação com
encaixes perfeitos. Fabricado com material de alta
qualidade para proteção do pneu de estepe.
Disponível na cor do veículo.
*Consultar PN correspondente a cor do veículo.

Rosa Cromado PN 00063-BPA00-BKR /  Laranja PN
00063-BPA00-LJS
Preto PN 00063-BPA00-PTM / Verde Tropical
PN 00063-BPA00-VDS
Prata Imperial PN 00063-BPA00-PAM /
Vermelho Race PN
00063-BPA00-VMS
Azul Pacífico PN 00063-BPA00-AZS /
Amarelo PN 00063-BPA00-ASS
Verde Amazônia PN 00063-BPA00-VDM /
Branco Alasca PN 00063-BPA00-BRS



INTERIOR LAVÁVEL
PN 99132-BEG00-000 TAPETE CARPETE LAVÁVEL
PN 80103-BEG02-MRK FORRO DE TETO EM VINIL
REVESTIMENTO DOS BANCOS EM COURVIN:
PN 80044-BEG00-000 ASSENTO
DIANTEIRO (QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 02 UND) 
PN 80048-BEG00-000 ASSENTO TRASEIRO
(QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 01 UND) 
PN 80045-BEG00-000 ENCOSTO
DIANTEIRO (QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 02 UND) 
PN 80049-BEG00-000 ENCOSTO TRASEIRO
DIREITO (QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 01 UND) 
PN 80050-BEG00-000 ENCOSTO TRASEIRO
ESQUERDO (QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 01 UND) 
PN 80046-BEG00-000 APOIO DE CABEÇA
DIANTEIRO (QUANTIDADE UTILIZADA POR VEÍCULO: 02 UND) 
PN 80047-BEG00-000 APOIO DE CABEÇA TRASEIRO (QUANTIDADE
UTILIZADA POR VEÍCULO: 02 UND)

Proteção contra sujeiras permanentes indesejadas,
revestindo o teto, o assoalho ou os bancos do veículo.





KIT SNORKEL
PN 90118-BPA00-000

Dispositivo que altera a admissão de ar do veículo, do para-
lama para o teto, aumenta a capacidade de transposição
sobre locais alagados evitando que o motor aspire água,
dando maior versatilidade e esportividade ao veículo para
o uso Off Road.

ESTRIBO ROCK SLIDER
PN 90145-BPA00-000 LADO DIREITO
PN 90146-BPA00-000 LADO ESQUERDO

De estrutura mais robusta que os oferecidos no
mercado, utilizado como proteção lateral impedindo que
o veículo sofra impactos na lateral durante a realização
das trilhas. *necessário aquisição para instalação de
cada lado: CF900110 4 unid., HW900168 2
unid.HA900027 4 unid., CK900027 4 unid.



KIT PROTETOR DO
AMORTECEDOR TRASEIRO
PN 00144-BPA00-000

Auxilia na proteção do amortecedor do veículo em
relação a um eventual obstáculo encontrado pelo
trajeto, impedindo que pedras danifiquem a mesma.

RACK DE TETO
PN 90142-BPA00-000 LADO DIREITO
PN 90143-BPA00-000 LADO ESQUERDO

BAGAGEIRO DE GRADE
PN 90144-BPA00-000

Esportividade e funcionalidade, de fácil instalação,
permitindo utilização da parte externa para
cargas/bagagens. *necessário aquisição para instalação de
cada lado: 99946-BEG00-000 (02 unid). Oferece diferentes
possibilidades de utilização, podendo prender itens ou
amarrá-los na grade de maneiras e
disposições diferentes.
*necessário aquisição para instalação: CF900110.
CONSULTE ITENS ADICIONAIS NO FINAL DO CATÁLOGO



PROTETOR DE TRASMISSÃO
PN 00143-BPA00-000

Feito com material resistente para proteger o veículo
dos impactos frontais causados por pedras, galhos,
lombadas ou objetos que possam surgir,
desempenhando um papel fundamental na preservação
do veículo.

PROTETOR DO BRAÇO DE SUSPENSÃO
PN 00154-BPA0-000

Acessório que auxilia na proteção extra da suspensão do
veículo para que algum obstáculo não venha danificar a
mesma.



FRONT BAD
PN 99925-BEG00-000 LADO ESQUERDO
PN 99926-BEG00-000 LADO DIREITO
PN 00627-BPA00-000 GRADE RADIADOR

Máscara de farol e Grade frontal do radiador com encaixes
perfeitos, adicionando personalidade e deixando o Jimny com
cara de bravo.

GANCHO PARA ENGATE
PN 99396-BEG00-MRK

Ideal para rebocar trailers, carretas pequenas,  entre outros. Capacidade de
carga de 350kg para reboques sem freios. *ATENÇÃO! Não exceder a
capacidade máxima de carga do veículo. Aplicação somente para
Jimny4Sport até 2016.



Possui encaixe perfeito deixando a suspenção mais alta sem
comprometer a estrutura do veículo. Aumenta agressividade e
performance nas trilhas, além de deixar o carro mais bonito e
robusto. Elevação de 50,00 mm

Necessário  a instalação da

Utilização em arraste e reboque ou extensão do cabo do guincho.
Capacidade de 8 toneladas, material em nylon, com reforço na alça.

MANGUEIRA FLEXÍVEL DO EIXO TRASEIRO
PN 51560-81A00-000

CINTA DE REBOQUE 
09 METROS
PN 00181-BPA00-000

KIT LIFT
PN 90331-BPA00-000

Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BASE DE BORRACHA RACK TETO (2UND.)  99946-BEG00-000

BASE DE BORRACHA RACK TETO (2UND.)  99946-BEG00-000

PARAFUSO M8 20 20 GBL 88 SX F (4UNID.)  CF900110

  PARAFUSO M8 20 20 GBL 88 SX F (4UNID.) PN CF900110
  PORCA REBITE M8X1 6T-ACO MEDIO CARBONO (2UNID.) PN HW900168
 ARRUELA PRESSÃO M8 (4UNID.) PN HA900027
 ARRUELA, M8 (4UNID.)  PN CK900027
 CHAPA, FIXACAO TUBO (1UNID.)  PN 99954-BEG00-000

PARAFUSO M8 20 20 GBL 88 SX F (4UNID.) PN CF900110
PORCA REBITE M8X1 6T-ACO MEDIO CARBONO (2UNID.) PN HW900168
ARRUELA PRESSÃO M8 (4UNID.) PN HA900027
ARRUELA, M8 (4UNID.)  PN CK900027
CHAPA, FIXACAO TUBO (1UNID.)  PN 99954-BEG00-000

ADICIONAIS RACK DE TETO LD - 90142-BPA00-000

ADICIONAIS RACK DE TETO LE - 90142-BPA00-000

ADICIONAIS BAGAGEIRO DE GRADE - 90144-BPA00-000

  ADICIONAIS ESTRIBO ROCK SLIDER LD (1UNID.) PN 90145-BPA00-000

ADICIONAIS ESTRIBO ROCK SLIDER LE (1UNID.) PN 90146-BPA00-000



Perfeita para os expedicionários e aventureiros! Modelo premium com todos os opcionais, acompanha escada
padrão em aço, 2 portas com varanda e 2 janelas para maior ventilação. Possui kit de pré-ligação elétrica 12V e
110/220V com tomadas e luzes de LED interna/externa, além de cobertura extra e cômodo abaixo (incluso) que
podem ser configuradas em até 13 posições diferentes e aberto em toldos integrados (incluso), proporcionando
uma experiência completa e acolhedora. Oferece conforto, comodidade e liberdade, pois disponibiliza uma
estrutura que possibilita acampar em um local por dois dias ou mais.

BARRACA MODELO UP CAMP

CASAL (2 a 3 pessoas)
PN CAPA2480

1,40 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta) 
1,40 larg x 1,10 comp x 0,27 alt (fechada)

FAMÍLIA (3 a 4 pessoas)
PN CAPA2481

1,60 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta)
1,60 larg x 1,10 comp x 0,27 alt (fechada)

BARRACA MODELO TOPCAMP

CASAL (2 a 3 pessoas)
PN CAPA2482

1,40 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta)
1,40 larg x 1,10 comp x 0,27 alt (fechada)

FAMÍLIA (3 a 4 pessoas)
PN CAPA2483 

1,60 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta)
1,60 larg x 1,10 comp x 0,27 alt (fechada)

EXPLORER PLUS
PN CAPA2479

1,40 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta)
1,40 larg x 1,10 comp x 0,20 alt (fechada)

TOPCAMP



PERCEBA O RISCO, PROTEJA A VIDA.


