Catálogo de Acessórios

JIMNY SIERRA

PN 90348-BPA00-000

*

**

*É necessário a instalação do módulo do Engate CAPA3184
**Medida da Capa de Estepe: 195/80 R15. Desenho das capas serão enviados de forma aleatória.

TRAVAMENTO DAS
PORTAS POR VELOCIDADE

*

* Inclui a MANGUEIRA DO FLEXÍVEL DO EIXO TRASEIRO

CONFIRA A LINHA
COMPLETA DE
ACESSÓRIOS
ORIGINAIS.

JIMNY SIERRA

ANTIFURTO DA RODA
PN 90296-BPA00-000

FRISO LATERAL
PN 90295-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.

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

ANTIFURTO DO ESTEPE
PN 99930-BEG00-000

ALARME
PN 90322-BPA00-000

ORGANIZADOR DE PORTAMALAS
PN CAPA3159

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

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.

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 PRANCHA DE
SURF
PN CAPA1999

SUPORTE PARA MONTAGEM DE
BIKE
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.

ENGATE TRASEIRO
PN 90303-BPA00-000*
Ponteira do Engate PN 90338-BPA00-000
Tampa Engate PN 90339-BPA00-000
Capa ponteira do Engate PN 90341-BPA00-000
Pino da trava do engate PN 90340-BPA00-000

TRAVAMENTO DAS PORTAS POR
VELOCIDADE
PN 90323-BPA00-000

Feito com material de alta qualidade, leve e
resiste. Encaixes perfeitos não necessitando
furar o veículo.
* É necessário a instalação do módulo do
Engate CAPA3184

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

PN 90309-BPA00

PN 90310-BPA00

PN 90311-BPA00

PN 90313-BPA00

PN 90312-BPA00

PN 90308-BPA00

CAPAS DE ESTEPE
PN 90308-BPA00-195
PN 90308-BPA00-215
PN 90311-BPA00-195
PN 90311-BPA00-215
PN 90309-BPA00-195
PN 90309-BPA00-215
PN 90312-BPA00-195
PN 90312-BPA00-215
PN 90310-BPA00-195
PN 90310-BPA00-215
PN 90313-BPA00-195
PN 90313-BPA00-215

ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15
ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15
ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15
ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15
ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15
ESTEPE VINIL - 195/80 R15
ESTEPE VINIL - 215/80 R15

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

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

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 DE TETO
PN CAPA1995

SNORKEL
PN 90316-BPA00-000

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.

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.

TV DIGITAL
PN CAPA3186 - One Seg
PN CAPA3187 - FullSeg

Transmissão de sinal digital de TV podendo
ser manuseado via controles no volante e
touch-screen na tela do multimídia.
Compatível com Multimídias Harman/JBL
(PNs: 90007-BEG00-000 / 90008-BEG00-000)

SUBWOOFER
PN CAPA1980

Item que melhora a potência dos sons
graves, trazendo uma melhor qualidade de
som do veículo, e ocupando pouco
espaço dentro da cabine.

MÓDULO DE VIDROS COM
ANTI-ESMAGAMENTO
PN 90321-BPA00-000

ADAPTADOR DE SUPORTE PARA
MONTAGEM DE BIKE
PN CAPA2002 - 15MM /
PN CAPA2003 - 20MM /
PN CAPA2004 - LEFTY

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.

O design patenteado do adaptador permite
o transporte de garfos de suspensão
dianteira de até 20 mm na Thule existente e
na maioria dos outros suportes de bicicletas
montadas em garfo.

KIT LIFT

Possui encaixe perfeito sem comprometer a
estrutura do veículo. Aumenta agressividade
e performance nas trilhas, além de deixar o
Necessário a instalação da
MANGUEIRA FLEXÍVEL DO EIXO TRASEIRO carro mais bonito e robusto.
PN 51560-81A00-000
PN 90331-BPA00-000

PROTETOR DIFERENCIAL DIANTEIRO
PN 90342-BPA00-000

PROTETOR DIFERENCIAL TRASEIRO
PN 90315-BPA00-000

PROTETOR DA TRANSMISSÃO
PN 90314-BPA00-000

Protege a parte inferior do veículo
contra batidas no solo. Estrutura em
aço, material leve e resistente com
encaixes perfeitos.

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.

CÂMERA DE RÉ
PN 90356-BPA00-000

SUPORTE PARA BIKE MODELO
PLATAFORMA
PN CAPA2005

Proporciona facilidade e segurança
para o estacionamento do veículo
além de ser uma acessório discreto.
Possui excelente resolução e funciona
integrada ao Kit Multimídia do veículo.
Possui proteção contra a entrada de
água garantindo maior durabilidade ao
item.

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.

TOPCAMP

BARRACA MODELO TOPCAMP

BARRACA MODELO UP CAMP

CASAL (2 a 3 pessoas)

CASAL (2 a 3 pessoas)
PN CAPA2480

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

PN CAPA2479

FAMÍLIA (3 a 4 pessoas)
PN CAPA2481

PN CAPA2483

EXPLORER PLUS

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

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

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

UP CAMP

EXPLORER PLUS

BARRAS PARA RACK DE TETO
PN 90351-BPA00-000

BARRAS TRANSVERSAIS DO
RACK DE TETO
PN 90299-BPA00-000

Esportividade e funcionalidade, de fácil
instalação, permitindo utilização da parte
externa para cargas/bagagens.

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

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

