
Catálogo de Acessórios

VITARA



MOLDURA LATERAL DAS PORTAS
PN 990E0-54P07-000

Proteção   contra   pequenos  impactos laterais, 
como pedras. Design esportivo e elegante.
Fabricado em material resistente.

RACK DE TETO
PN 90044-BPA00-000

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.



MOLDURA DO PARA-CHOQUE  
DIANTEIRO
PN 990E0-54P45-000

Protege o para-choque quanto a avarias e 
proporciona um visual mais esportivo ao 
veículo.

MOLDURA LATERAL DO PARA-
CHOQUE
PN 990E0-54P10-000

Traz estilo e esportividade para o veículo, 
através de um visual diferenciado.



MOLDURA DO PARA-CHOQUE 
TRASEIRO 
PN 990E0-54P47-000

Protege o para-choque quanto a avarias e 
proporciona um visual mais esportivo ao 
veículo.

AEROFÓLIO TRASEIRO
PN 990E0-54P05-000 em primer

Design esportivo e elegante. De fácil 
instalação e encaixes perfeitos. Deve ser 
pintado na cor do veículo.



ENGATE TRASEIRO
PN 90040-BPA00-000

Traz um encaixe perfeito no veículo, sem a 
necessidade de perfuração. Capacidade de 
carga de 450kg para reboques sem freios.

EXTENSÃO DO PARA-LAMAS
PN 990E0-54P09-000

Deixa o veículo com visual esportivo.



GRADE DIANTEIRA GLX
PN 72110-54P20-C48 cromada
PN 72110-54P10-H22 preta

Opção para mudar a frente do veículo. Esta 
grade tem linhas modernas e visual 
diferenciado, disponibilizado na cor preta ou 
cromada.

PROTETOR SUPERIOR DO 
PARA-CHOQUE TRASEIRO
PN 90048-BPA00-000

Protege o para-choque traseiro de avarias 
que podem ser causadas ao manusear 
objetos no porta-malas.



FRISOS DE PORTAS
00262-BPA00-ZQN AZUL TURQUESA
00264-BPA00-ZQQ BEGE METÁLICO
00267-BPA00-ZNL BRANCO PEROLIZADO
00268-BPA00-ZCC PRATA METÁLICO
00269-BPA00-ZCD CINZA METÁLICO
00263-BPA00-ZQP LARANJA METÁLICO
00270-BPA00-ZCE PRETO PEROLIZADO
00271-BPA00-ZCF VERMELHO

Protege a lateral de batidas de porta e deixa o veículo com visual esportivo e moderno.

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 UPCAMP
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)

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 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)

Modelo básico, fina e leve, possui 2 portas e 2 
janelas amplas para ventilação. Ideal para até 3 
pessoas em busca de praticidade. Acessórios 
inclusos: colchão, 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
1,40 larg x 2,20 comp x 1,10 alt (aberta)
1,40 larg x 1,10 comp x 0,27 alt (fechada)

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)

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.



PEDAIS ESPORTIVOS M/T
PN 990E0-54P93-000

Visual esportivo e moderno.

PEDAIS ESPORTIVOS A/T
PN 990E0-54P94-000

Visual esportivo e moderno.



DESCANSO DE BRAÇO
PN 90127-BPA00-000

Conforto, comodidade e praticidade para o  
condutor, permitindo que longas viagens 
fiquem mais agradáveis.

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).



RELÓGIO KANJI
PN 99000-99053-CL2

RELÓGIO CARBON
PN 99000-99053-CL1

Além de indicar a hora, permite a 
personalização do veículo.
*Necessita das molduras das saídas do ar e 
do relógio. Venda separada.

CONJUNTO DE TAPETES DE 
BORRACHA
PN 75901-54PB0-000

Proteção com um design moderno e material de alta 
qualidade.



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

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

SUPORTE DE BIKE COM 
VENTOSA
PN CAPA1856

Maior segurança, não atrapalha a 
visibilidade. De fácil instalação e encaixe 
perfeito. Trilho especial moldado para 
oferecer  segurança e estabilidade para sua 
Bike. Prático, incluso feixes de segurança de 
fácil fechamento.



MÓDULO DE REBATIMENTO E 
INCLINAÇÃO DOS ESPELHOS 
RETROVISORES
PN 90089-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.

ORGANIZADOR DE PORTA-MALAS
PN CAPA3159

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



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.

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.



BAGAGEIRO DOBRÁVEL PARA 
RACK DE TETO
PN CAPA1995

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.

BANDEJA PARA PORTA-MALAS
PN 990E0-54P80-000

Facilita a organização do porta-malas, ótimo 
acabamento, de fácil limpeza, bordas de 
segurança que evita que a carga saia da 
área de proteção, além de evitar danos ao 
porta-malas.



REDE PARA OBJETOS
PN 00304-BPA00-000 rede
PN 75510-54F10-000 gancho do 
assoalho do porta malas (pedir 4 
unidades)
PN 76721-57L00-5PK gancho para 
lateral (pedir 2 unidades)

Auxilia na organização e fixação de objetos 
no porta-malas.

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.



CAPA ASSENTO PARA PET
PN CAPA2187

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.

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

Perfeito para acomodar bolsas ou sacolas 
no interior do veículo.



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

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.).

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



SUBWOOFER
PN CAPA1980

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

Tela multitouch de 10”, alta resolução, sistema 
Android, WiFi, rádio AM/FM, leitor de áudio e vídeo 
(via USB), Viva Voz, navegador de internet, 
conectividade com mirror link, carpad compatível 
com navegadores online ou Google Maps que 
podem ser baixados pela Play Store do multimídia.

KIT MULTIMÍDIA 10”
PN CAPA2217 ativação Kit 
Nagevador GPS
PN 00508-BPA00-000 conector 
para acessórios



RECEPTOR DE TV 
DIGITAL
PN CAPA2613

Transmissão de sinal digital de TV  podendo ser 
manuseado via controles  no volante e touch-screen
na tela do  multimídia.
*Compatível com multimídia PN99640-BEG00-000.

Protege o cárter do motor dos impactos causados 
por  pedras, buracos, lombadas, e objetos, 
desempenhando um papel fundamental na  
preservação do veículo, material resistente e 
moderno.

PROTETOR DE CÁRTER
PN 00101-BPA00-000



CÂMERA KIT DVR
PN CAPA2615

Ideal para gravar situações  diversas 
como acidente ocorrências  inusitadas. 
Instalada discretamente  atrás do 
retrovisor. A câmera é ligada 
automaticamente sempre que é dada a 
partida no veículo.

Sistema que monitora a pressão dos pneus. 
Alerta o motorista quando a pressão está 
baixa/alta, ou vazamento de ar e alteração 
de temperatura. Contribui com o desgaste 
regular do pneu.
*Compatível com multimídia PN99640-
BEG00-000.

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 
PRESSÃO DOS PNEUS
PN CAPA2614



TRAVA ANTIFURTO DAS  
RODAS
PN 90049-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.

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.

CADEIRINHA DE SEGURANÇA INFANTIL ISOFIX
DE 9 a 18 KG

PN CAPA1872 vermelha / CAPA1874 azul

DE 15 a 36 KG

CAPA1876 cinza



ANTIFURTO DO ESTEPE
PN 00448-BPA00-000

Codificação exclusiva.
De fácil utilização.
Dificulta o furto do seu estepe.

ALARME
PN  CAPA1679

Possui sistema antifurto que dispara o 
alarme quando ocorre o arrombamento das 
portas. 
*não incluso módulo de levantamento de 
vidros, nem o auto lock.



FAROL DRL
PN  90093-BPA00-000

O DRL é um dispositivo de segurança que aumenta a 
visibilidade do veículo durante o dia para outros 
motoristas, ciclistas ou motociclistas.
O DRL corresponde aos faróis de luz baixa para fins da 
legislação que entrou em vigor em 23 de maio de 2016, 
Lei 13.290, tornando obrigatório o uso de iluminação 
também durante o dia nas rodovias.
*Aplicável nas versões 4ALL e 4YOU.

SENSOR CREPUSCULAR
PN 90090-BPA00-000 4YOU e 
4ALL

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.



Duas opções de câmera com imagem de 
alta qualidade. Compacta e discreta, auxilia 
o motorista, proporcionando maior 
visibilidade durante manobras.

CÂMERA DE RÉ
PN CAPA1432
PN 00251-BPA00-000



F o l d e r  d e  a c e s s ó r i o s  d o  v e í c u l o  V I T A R A .
A  H P E  A u t o m o t o r e s  d o  B r a s i l  L t d a  r e s e r v a - s e  o  d i r e i t o  d e  a l t e r a r  a s  
e s p e c i f i c a ç õ e s  d o s  p r o d u t o s  s e m  p r é v i o  a v i s o .  I m a g e n s  i l u s t r a t i v a s .

www.suzukiveiculos.com.br

sac 0800 770 3380


