Catálogo de Acessórios

S-CROSS

PROTETOR BORDA PORTAMALAS
PN 990E0-61M61-000

MOLDURA DA TAMPA
TRASEIRA
PN 990E0-61M22-000

Protege o para-choque de arranhões,
proporciona um visual moderno com encaixe
perfeito, sem comprometer a estrutura do
veículo.

Esportividade e visual moderno para o veículo,
protegendo-o de arranhões.

FRISO LATERAL
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

90166-BPA00-ZQ4 Azul dark
90167-BPA00-ZQ5 Vermelho perolizado
90168-BPA00-ZQ6 Cinza metálico
00225-BPA00-26U Branco
00226-BPA00-Z2S Prata metálico
00227-BPA00-ZUF Marrom metálico
00228-BPA00-ZNL Branco perolizado
00229-BPA00-ZCD Cinza metálico
00230-BPA00-ZCE Preto perolizado
00231-BPA00-ZCF Vermelho
00232-BPA00-ZUR Cinza perolizado

ENGATE TRASEIRO
PN 00103-BPA00-000

Proteção contra pequenos impactos laterais,
como a abertura de portas em
estacionamento.

Ideal para rebocar trailers, carretas
pequenas, bicicletas (com suporte) entre
outros. Proteção para a traseira do veículo
contra pequenos impactos. Capacidade de
carga de 500kg para reboques sem freios.
*ATENÇÃO! Não exceder a capacidade
máxima de carga do veículo.

MÓDULO DE INCLINAÇÃO DOS ESPELHOS
RETROVISORES EXTERNO (TILT-DOWN)
PN 00243-BPA00-000
Função automática de inclinação do espelho retrovisor externo do lado
direito ao engrenar a marcha à ré, auxiliando o estacionamento do veículo.

AEROFÓLIO TRASEIRO
PN 990E0-61M05-000

Design esportivo e elegante.
De fácil instalação e encaixes perfeitos.
Pode ser pintado na cor do veículo.
Fabricado em material leve e resistente.

PROTETOR DE CÁRTER
PN 00101-BPA00-000

ANTIFURTO DA RODA
PN 90049-BPA00-000

Feito com material resistente, protege o cárter do motor
dos impactos causados por pedras, buracos, lombadas e
objetos que possam surgir, desempenhando um papel
fundamental na preservação do veículo.

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.

SUPORTE PARA PRANCHA DE
SURF
PN CAPA1999

SUPORTE PARA MONTAGEM DE
BICICLETA
PN CAPA1996

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.

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

SUPORTE DE BIKE COM
VENTOSA
PN CAPA1856

SUPORTE DE BIKE
PN 990E0-59J20-000 capacidade
(máxima) 50 Kg

Não é necessário rack de teto.
Versatilidade de fixação na tampa traseira,
no vidro ou no teto do veículo, fácil
instalação e desinstalação, evita risos na
pintura ou amasso no teto do veículo.

Praticidade e facilidade para transportar
bicicletas, com segurança. Dois níveis de
peso para escolher.
*Necessita do rack de teto para a
instalação.

SUPORTE PARA MONTAGEM
DE BICICLETA
PN CAPA2005

BAGAGEIRO DOBRÁVEL PARA
RACK DE TETO
PN CAPA1995

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.

Amplia o espaço para bagagem, não
ocupando o interior do veículo. Produzido
em material impermeável com emendas
soldadas e zíper selado. Inclui uma bolsa
especial para guardar o bagageiro enrolado.

BAGAGEIRO RÍGIDO
320 litros PN CAPA2070
330 litros PN CAPA2071
410 litros PN CAPA2072

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

Transporte com segurança malas, bolsas, cadeiras de
praia, carrinhos para bebê ou outros itens, por
exemplo um suporte de bicicletas ao lado do
bagageiro. Dispensa utilização de ferramentas para a
instalação. Abertura lateral.

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.).

BARRAS TRANSVERSAIS DO
RACK DE TETO
PN 990E0-61M33-000 aplicação SCross GL SEM trilho de teto
PN 990E0-61M18-000 aplicação em
veículos COM trilho de teto

RACK DE TETO
PN 90044-BPA00-000

Esportividade e funcionalidade em design
com linhas retas, incorporada ao Rack de
Teto. Aumento da capacidade de carga (até
75Kg), permitindo utilização da parte
externa do veículo.
*Não exceder a capacidade máxima de
carga do teto do veículo.

Design moderno e de fácil instalação. Pode ser
removido do veículo. Capacidade de carga de 75kg
distribuídos entre as barras.
*ATENÇÃO! Aplicação em veículos COM trilho de teto.
Não exceder a capacidade máxima de carga do teto
do veículo.

MÓDULO DE REBATIMENTO E
INCLINAÇÃO DOS ESPELHOS
RETROVISORES
PN 90089-BPA00-000

SENSOR CREPUSCULAR
PN 90090-BPA00-000

Inclinação automática do retrovisor direito
para baixo ao engrenar a marcha ré,
favorecendo a visualização do meio-fio e
das rodas para manobras. Ao desengatá-la,
o espelho volta à posição original.
Rebatimento dos retrovisores externos
quando acionado o comando de travar o
veículo via Keyless, telecomando original.

Sensores de luminosidade que comanda o acendimento
automático dos faróis do veículo. Oferece opção extra
temporizada dos faróis, mantendo a luz acessa por até
15 segundos após desligar o veículo em local escuro.
Se o local estiver claro, a iluminação externa não será
ativada sem necessidade.
*O farol do carro que estiver passando no sentido
oposto não faz com que o farol desligue ou pisque.

CADEIRINHA DE SEGURANÇA INFANTIL ISOFIX
DE 9 a 18 KG
PN CAPA1872 vermelha / CAPA1874 azul
DE 15 a 36 KG
CAPA1876 cinza

Cadeira Infantil que oferece conforto e segurança às crianças, atendendo todas
as normativas de segurança internacionais. Possui o sistema de ancoragem
ISOFIX e também pode ser instalado em veículos sem o sistema Isofix.

BARRACA EXPLORER PLUS
PN CAPA2479
Aberta: 1,40 L x 2,20 C x 1,10 A
Fechada: 1,40 L x 1,10 C x 0,20 A

Modelo Explorer com largura maior, 2
portas e 2 janelas
amplas para ventilação. Ideal para até 3
pessoas em busca de praticidade e
tranquilidade. Mesmos acessórios do
Modelo Explorer inclusos. *Necessária
aquisição das barras transversais do rack de
teto para instalação da barraca.

BARRACA MODELO UPCAMP
PN CAPA2480 Casal
Aberta 1,40 L x 2,20 C x 1,10 A.
Fechada: 1,40 L x 1,10 C x 0,27 A.
Peso: 50 kg. Capacidade de
pessoas: de 2 a 3.

PN CAPA2481 Família
Aberta 1,60 L x 2,20 C x 1,10 A.
Fechada: 1,60 L x 1,10 C x 0,27 A.
Peso: 55 Kg. Capacidade de
pessoas de 3 a 4.

Modelo intermediário, possui 2 portas com varanda para maior ventilação e
cobertura extra da varanda com fechamento lateral superior, proporcionando
privacidade. Ideal para quem busca conforto, comodidade e tranquilidade.
Acessórios inclusos: colchão, travesseiros, capa de viagem, varetas de fibra,
saco porta-sapatos e abraçadeiras de fixação. *Necessária aquisição das barras
transversais do rack de teto para instalação da barraca.

BARRACA MODELO TOPCAMP
PN CAPA2482 Casal
Aberta: 1,40 L x 2,20 C x 1,10 A.
Fechada: 1,40 L x 1,10 C x 0,27 A.
Peso: 55 kg. Capacidade de pessoas: de 2 a 3.

PN CAPA2483 Família
Aberta: 1,60 L x 2,20 C x 1,10 A.
Fechada: 1,60 L x 1,10 C x 0,27 A.
Peso: 60 kg. Capacidade de pessoas: de 2 a 4.

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 configurado 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. Acessórios inclusos:
colchão, travesseiros, capa de viagem, varetas de fibra, saco porta-sapatos e abraçadeiras de
fixação. *Necessária aquisição das barras transversais do rack de teto para instalação da barraca.

SUBWOOFER
PN CAPA1980

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

TRAVA ANTIFURTO DO ESTEPE
PN 00448-BPA00-000

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.

PEDALEIRA ESPORTIVA
PN 990E0-61M93-001 A/T
PN 990E0-61M93-000 M/T

SOBRETAPETES DE BORRACHA
PN 990E0-61M29-000

Produzidas em alumínio com acabamento
escovado e borracha antiderrapante,
aumenta a esportividade e beleza interna do
veículo, disponível para
transmissão manual e CVT.

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.

SOLEIRA DAS PORTAS
PN 990E0-61M60-001

TAPETE DE CARPETE PARA
PORTA-MALAS
PN 990E0-61M40-000

De fácil instalação, com design pensado na
sofisticação que o veículo transmite,
aplicável nas 4 portas.
Protege quanto a possíveis arranhões de
calçados.

Proteção contra sujeira e danos. Sob medida
para o veículo, feito em material resistente
e de fácil encaixe, permitindo guardar itens
abaixo e acima dele.

PROTETOR DE PORTA-MALAS
PN 990E0-61M15-000

CABIDE PARA APOIO DE
CABEÇA
PN 990E0-79J89-000 cromado
PN 00147-BPA00-000 preto

Feito em material de alta qualidade com
encaixes perfeitos e ótimo acabamento.
Material leve, impermeável, lavável e de fácil
limpeza. Ideal para transporte de objetos
que possam derramar ou danificar o veículo,
protegendo o interior do porta-malas contra
sujeira e danos ao carpete.

Localizado em posição estratégica, de fácil
instalação, esse acessório permite que
roupas sejam transportadas sem amassar

CAPA ASSENTO PARA PET
PN CAPA2187

GANCHO DE SACOLA PARA
ENCOSTO DE CABEÇA
PN 00274-BPA00-000

Protege os bancos de pelos e outras
sujeiras. Prática aplicação/remoção, leve e
maleável, possibilitando a limpeza do
mesmo. Possui bordas de segurança, design
sob medida.

Perfeito para acomodar bolsas ou sacolas
no interior do veículo.

KIT AUTOMATIZADOR DE
SUBIDA DE VIDROS COM
ANTIESMAGAMENTO
PN 00514-BPA00-000

Automatizador dos 04 vidros elétricos, que tem como
objetivo proporcionar conforto aos usuários dos
veículos Suzuki sem abrir mão da segurança (sistema
antiesmagamento de acordo com a norma do
CONTRAN). Ao acionar o fechamento de fora do
veículo, os vidros subirão automaticamente.

www.suzukiveiculos.com.br
sac 0800 770 3380

Folder de acessórios do veículo S-CROSS.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as
especificações dos produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.

