ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

ЕКСТЕРИОР

02

1

1 | Радиаторна решетка
С логото на Suzuki.
		 Кат. № 9911C-78R00-ZSC

2 | Защита под предната броня
В сребрист цвят.
		 Кат. № 99115-78R10-000

2

Green

6

3 | Защита под прага
В сребрист цвят, за лява и дясна страна.
		 Кат. № 99112-78R10-000

4 | Ветробран
В цвят „опушено сиво“, с логото на Jimny, за
предните прозорци, комплект за лява и дясна страна.
		 Кат. № 99120-78R11-000

3

Gray

7

5 | Защита под дръжката на вратата
Дизайн тип карбон, комплект за лява и дясна страна.
		 Кат. № 99126-78R00-000

6 | Jimny комплект камуфлажни лепенки
4

 Комплект 12 елемента, за лява, дясна и задна страна.
			 Зелен цвят
			 Кат. № 990E0-78R92-GRE

			 Сив цвят
			 Кат. № 990E0-78R92-GRY

7 | Jimny комплект ретро лепенки
Комплект 8 елемента, за лява, дясна и задна страна.  
			 Кат. № 990E0-78R93-000

5

03

04

ЕКСТЕРИОР

9 | Калобран, гъвкав

8 | Калобран, гъвкав

Черен, 2 броя комплект, за предните колела.

Червен, 2 броя комплект, за предните колела.
		

		

Кат. № 99118-78R00-RD1

		 Кат. № 99118-78R00-BK1

Червен, с логото на Suzuki, 2 броя комплект,
за задните колела.

Червен, 2 броя комплект, за задните колела.
			 Кат. № 99118-78R10-RD1

10
20

		 Кат. № 99118-78R10-BK1

10 | Лайстна за вратата1
Черна, комплект за лява и дясна страна.
		 Кат. № 990E0-78R07-000

18
8

11
21

12
22

19
9
11 | Защита под предния диференциал 12 | Защита под задния диференциал
Направена от 3 мм алуминиева плоча.
			 Кат. № 9912J-78R31-000

Направена от 3 мм алуминиева плоча.
			 Кат. № 9912J-78R41-000

Не в комбинация с комплект лепенки за екстериора, Honeycomb/Rhino (99230-78R40-001).

1  

05

06

ЕКСТЕРИОР

13

13 | Калъф за резервната гума, твърд

16 | Алуминиеви джанти 15" (Dark Gray) 1

Стоманен пръстен и черна кръгла „тава“,
			 подходящ за гуми 195/80R15 96S.

5,5x15“, подходящи за гуми 195/80R15,
			 централна капачка не е включена в
			 комплекта. Сертифицирани по WVTA.

			 Кат. № 990E0-78R13-000

14 | Калъф за резервната гума, мек
 Черен с логото на Suzuki,
подходящ за стандартни гуми..

			 Кат. № 43210-78R01-0BK

17 | Алуминиеви джанти 15" (Silver) 1

			 Кат. № 99000-990YB-699

5,5x15“, подходящи за гуми 195/80R15,
			 централна капачка не е включена в
			 комплекта. Oдобрение ECE-R 124.

15 | Калъф за резервната гума, мек

			 Кат. № 43210-78R90-000

 Черен с червено/синьо лого на Suzuki,
	 подходящ за стандартни гуми.
			 Кат. № 99000-990YB-700

16

18 | Стоманени джанти 15" (Gray) 1
5,5x15“, подходящи за гуми 195/80R15,
			 централна капачка не е включена в
			 комплекта. Друга цветова комбинация
			 за ОЕ колело.

17

			 Кат. № 43210-81A25-GW5

19 | Секретни болтове SICUSTAR

14

С одобрение Thatcham, 4 броя комплект.
			 Кат. № 990E0-59J47-000

20 | Секретни болтове SICURIT
4 броя комплект (без снимка).
			 Кат. № 990E0-59J49-000

21 | Комплект капачки за вентили
		 с лого S
4 броя комплект, в два пакета.

18

			 Кат. № 990E0-19069-SET

22 |	Комплект капачки
на гайки за джантите 2
4 броя комплект, за ключ 19 мм.
			 Кат. № 990E0-62R70-COV

15

19

1

21

22

Централна капачка на джантата: 43252-76J00-000.
2
Моля, поръчайте 5 комплекта за Jimny.
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RHINO COLLECTION

Историята за логото на Jimny с носорога
С твърда, дебела кожа и дълги заострени рога, носорогът от африканската савана има форма,
наподобяваща тази на динозавър. Обикновено носорогът живее тихо и спокойно, но когато е
необходимо да защити територията или другарите си, носорогът има смелостта без колебание да
атакува с висока скорост почти всеки противник.
През 1981 г. Suzuki създава логото на носорога, избирайки именно това животно, защото то напомня
за здравината и „коравия“ характер на истинските 4x4 автомобили.
Стилизираната фигура на носорог, устремен напред, с кожа, наподобяваща броня и нисък център на
тежестта, за нула време става известна сред феновете на Jimny по целия свят. Сега тази фигура се
превръща в установен и популярен символ на марката Jimny.

08

1

1 | Калъф за резервната гума,
			 мек/Rhino
			 Кат. № 9923B-78R50-000

2

2 | Капак за центъра на резервното
			 колело, Camo/Rhino
Комплект от три части.
			 Кат. № 99230-78R30-002

3

3 | Капак за центъра на резервното
			 колело, Honeycomb/Rhino
Комплект от три части.
			 Кат. № 99230-78R30-001

09

10

RHINO COLLECTION

4

4 | Комплект странични лепенки, Honeycomb/Rhino

1

Комплект от десет части.
			 Кат. № 99230-78R40-001

5

5 | Декорация за предния капак,
			 Honeycomb

6

Комплект от две части.
			 Кат. № 99230-78R20-003

6 | Лепенка, Rhino
			 Кат. № 9923A-77RA0-000

Не в комбинация със странични лайстни за вратите (990E0-78R07-000).

1  
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ИНТЕРИОР

1

2
1 | Топка за скоростния лост
Oпростеният и функционален дизайн
е израз на пригодност за употреба от
професионалисти и наследство. За ръчна
трансмисия, за автомобил и с ляв, и с
десен волан.
Кат. № 28113-77R20-000

Hagane silver

12

Satin silver

2 | Дюзи за вентилацията
Комплект от 2 броя.
		
Hagane silver
		 Кат. № 99233-78R00-QKJ

		
Satin silver
		 Кат. № 99233-78R00-QMC

3

4

4 | Стелки за пода DLX 1, 2
Текстилни стелки в цвят антрацит,
комплект от два броя.
Предлагат се в следните версии:
Ляв волан
		 Кат. № 75907-77R80-000

Десен волан
		 Кат. № 75907-77RA0-000

3 | Стелка за багажника

5 | Гумени стелки
		(за автомобили с ляв волан) 1, 2

Направена от TPS, с дизайн,
наподобяващ рифелова ламарина,
и с логото на Jimny.  

5

6

Повдигнат ръб за поддържане на чистота
в пространството за краката, с логото на
Jimny, комплект от 2 броя.

		 Кат. № 99150-78R60-000

		 Кат. № TBD

6 | Стелки за пода
		(за автомобили с десен волан) 1, 2
Повдигнат ръб за поддържане на чистота
в пространството за краката, с логото на
Jimny, комплект от 2 броя. Направени от
TPS.
		 Кат. № 75907-77R60-000

7 | Комплект сенници
Черни, комплект от три броя за
задните прозорци. (без снимка)

8

		 Кат. № 990E0-78R20-000

8 | Комплект за пушачи
Включва запалка
(кат. номер 39400-59J00-000)
и пепелник (кат. номер
89810-86G10-5PK).
		 Кат. № 990E0-68P00-SMK

1
2

Предупредителен етикет: Пиктограми с надпис„WARNING“ на английски, френски, испански, немски, руски, китайски, турски и арабски.
Комплект текстилни стелки за пода се монтира като заводско оборудване във всички автомобили. Моля, НИКОГА не поставяйте втори комплект стелки върху тези, с които
автомобилът идва от завода. Комплектът оригинални стелки трябва да бъде демонтиран, когато поставяте стелки, закупени като аксесоар след покупката на автомобила.
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ТРАНСПОРТИРАНЕ

1

2

1 | Греди за покрива 1, 2
Черен стоманен правоъгълен профил с тапи.
Собствено тегло: 6,3 кг
Размери: 70 см х 144,4 см х 18,3 см
		 Кат. № 78901-78R10-000

2 | Кошница за покрива 1, 3
Собствено тегло: 8,0 кг
Размери: 105,2 см х 75 см х 10 см
		 Кат. № 99177-78R00-000

14

3

3 | Багажник за велосипеди

1, 3, 4

6 | Теглич

6

Собствено тегло: 3,2 кг
Размери: 21,4 см × 149,5 см × 8,6 см

Демонтируем, за ремаркета и стойки.
Макс. вертикално натоварване : 75 кг
Макс. прикачен товар
: 1,300 кг

		 Кат. № 9917B-78R00-000

4 | Багажник за дъски за сърф

		 Кат. № 9927D-78R00-000

1, 3

Стойки и колани за една дъска за сърф.
Собствено тегло: 0,8 кг

7 | Куплунг
Комплект окабеляване за теглич.

		 Кат. № 99179-78R00-000

		 Кат. № 990E0-78R64-000

7 пина, за ляв волан

5 | Багажник за ски/дъски за сноуборд 1, 3
4

2

		 Кат. № 990E0-78R65-000

За четири дъски за сноуборд или
шест чифта ски, със заключване.
Собствено тегло: 3,5 кг
Размери: 6,3 см × 78,9 см × 12,7 см

13 пина, за ляв волан

8

		 Кат. № 99178-78R00-000

9

		 Кат. № 990E0-78R66-000

13 пина, за десен волан

8 | Адаптер
 За свързване на букса със 7 пина
към куплунг с 13 пина.
			 Кат. № 990E0-62J41-000

10
5

9 | Адаптер
 За свързване на букса с 13 пина
към куплунг със 7 пина.
			 Кат. № 990E0-79J67-000

10 | Стойка за велосипеди отзад 2
Алуминиева стойка за два велосипеда
за монтаж на теглича.
Собствено тегло: 12.5 кг.
			 Кат. № 990E0-59J22-000

Максималното натоварване на покрива е 30 кг (вкл. собственото тегло на гредите за багаж и други носещи модули).
Моля, направете справка в ръководството за употреба на вашия автомобил за допълнителна информация.
3
Само в комбинация с греди за багаж на покрива, кат. номер 78901-78R10-000.
4
На тази стойка може да се натовари само един велосипед с макс. тегло 15 кг.
1
2
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ПОЛЕЗНО ОБОРУДВАНЕ
1

1

1

1

1

1 | Задни паркинг сензори
Комплект от четири сензора
за паркиране и пиезо аларма.
		 Кат. № 990E0-78R53-000

2 | Палатка към автомобила

2

Произведена в сътрудничество с японската компания OGAWA (осн. 1914). Направена от
устойчив полиестер, с устойчиви алуминиеви пръти, капак за вентилация, пасва идеално на
решенията за съхранение в багажника.
Размери: 250 см x 250 см x 220 см,
размер на опаковката 58 см x 12 см x 12 см,
тегло 2,5 кг.
		 Кат. № 99243-78R01-000

3 | LED светлина за работа
Издръжлива, водоустойчива, за извод на ток на 12V, магнитно краче с гумена защита
за монтаж върху покрива на автомобила. LED модул 2500 lm, лампа 2000 lm, макс. мощност: 29W.
Спирален кабел с възможност за удължаване от 100 до ок. 400 cм.
Размери: 10см x 10см x 7,6см.
Калъф за кутия за багаж. С калъф с подплата от пяна за съхранение в кутията за багаж.
		 Кат. № 990E0-78R46-000

3

4
4 | Сензор за дъжд
Автоматично управлява чистачките на предното стъкло.
		 Кат. № 990E0-65J81-035

16

5 | Аптечка
 С
 предупредителен триъгълник, кит за първа помощ и
светлоотразителна жилетка, отговаря на DIN 13164.

5

7

8

9

			 Кат. № 990E0-61M79-000

6 | Комплект консумативи
			 за смяна в аптечката
 (без снимка)
			 Кат. № 990E0-61M79-RPL

7 | Филтър за климатика Anti PM 2.5
Устойчив на прах, ароматизиращ, улавя частици PM2.5
			 Кат. № 99250-78R00-000

10

11

8 | Зарядно устройство за акумулатор		
 У стройство за поддръжка и тест на 12-волтови
акумулатори, оптимизира мощността на акумулатора и
удължава живота му.

11 |	Калъф за пушка Suzuki Style
 Н
 айлонов калъф за пушка със защитна пяна,
с катинарче. Размери: 121 см х 28 см

9 | Комплект коректор за боя
			 White

			 Кат. № 990F0-JYGBG-000

			 Кат. № 99000-10315-26U

			 Kinetic Yellow
			 Jungle Green
			 Кат. № 99000-10315-ZZC

			 Medium Gray
			 Кат. № 99000-10315-ZVL

			 Chiffon Ivory Metallic		
			 Кат. № 99000-10315-ZVG

			 Brisk Blue Metallic
			 Кат. № 999000-10415-ZWY

			 Silky Silver Metallic

 Ч
 ерна LED лампа с лазерно гравирано лого
Jimny и сваляем текстилен калъф, за да не
ви е студено на ръцете. Cree LED 620LM,
Размери: 32 cм x 6,2 cм, тегло: 820 г, без
трите батерии (тип D).
			 Кат. № 990F0-JYLED-000

			 Кат. № 990E0-OPTIM-CAR

			 Кат. № 99000-10315-ZZB

10 | LED фенерче

12 |	Сгъваема табуретка Suzuki
12

13

 Ч
 ерна полиестерна седалка
с 3 разтегателни алуминиеви крака,
височина на седалката: 30 – 50 cм,
максимално натоварване: 150 кг.
			 Кат. № 990F0-JYWAK-000

13 | Трекинг щеки
Ергономична ръкохватка, 3 бр. алуминий,
твърд метален накрайник.
Комплект от две части.
			 Кат. № 990F0-JYTST-000

			 Кат. № 99000-10415-Z2S

			 Bluish Black Pearl 3 		
			 Кат. № 99000-10415-ZJ3
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SUZUKI COLLECTION

4

5

1

6

4 |	Чаша (емайлирана)
Черна емайлирана чаша с релефно
лого Jimny, 310 мл.
			 Кат. № 990F0-JYMG1-000

5 | Outdoor ръчен часовник
1 | Метален умален модел
Jimny 1-во поколение (1970)

2

Висококачествен метален умален модел в
мащаб 1:43 за колекционери – не е играчка!

7

Кат. № 99000-79ND0-000

			 Кат. № 990F0-JYWA1-000

6 | Ключодържател

2 | Миниатюрен автомобил Jimny

Ключодържател карабинер
с текстилни детайли.

Материал : ABS, TPE
Размери : В38×Ш44×Д84 мм
Тегло : 29 г

			 Кат. № 990F0-JYKEY-000

Ivory

7 | Suzuki Loom MAEKAKE
(японска престилка), Jimny

Кат. № 99000-79NP0-004

Blue

Материал: 100% памук
Размери: В670мм×Ш450мм
Обиколка на талията: 251 см

Кат. № 99000-79NP0-005

Gray
Кат. № 99000-79NP0-006

3 | Двустранен ключодържател
Jimny
Малкият брат на Jimny (миниавтомобилче) винаги ще бъде с вас!
Материал : ATBC-PVC
Размери : В42×Ш54×Д11мм
Кат. № 99000-79NK0-006
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Аналогово-дигитален ръчен
часовник с диаметър 48 мм, черен
метален корпус, японски механизъм,
минерално стъкло, ниво на
водоустойчивост 5ATM

3

			 Кат. № 99000-79NM0-089

Suzuki Loom и MAEKAKE
Започнала дейността си като Suzuki Loom Manufacturing Co.
през 1920 г., с течение на времето Suzuki Motor Corporation
се трансформира в производител на превозни средства.
Suzuki Loom, от която произхожда Suzuki, все още работи
и тъче традиционно японско работно облекло MAEKAKE.
MAEKAKE като професионалното оборудване с дълга
история има тясна връзка с Jimny.

Suzuki Looms

Връзване на примката
около кръста

9

10

11

8

12

14
13
15

8 |	Поларено яке
 З
 алепено поларено яке със свалящи се ръкави,
3D Jimny лого на гърба, 100% полиестер.
Налични размери: XS – 3XL
			 Кат. № 990F0-JYFJ1-size 1

9 | Тениска Fashion Yellow
 Ф
 ламирана материя, 100% памук.
Налични размери: S – XXL

10 |	Тениска Fashion Green

12 |	Поло тениска Green Men


Фламирана
материя, 100% памук.
Налични размери: S – XXL

100% памук, сингъл джърси.
Налични размери: S – XXL

			 Кат. № 990F0-JYFT1-size 1

			 Кат. № 990F0-JYPM1-size 1

11 |	Камуфлажна тениска

13 |	Поло тениска Yellow Men

 еглан ръкави, 100% памук.
Р
Налични размери: S – XXL
			 Кат. № 990F0-JYFT3-size

1

100% памук, сингъл джърси.
Налични размери: S – XXL
			 Кат. № 990F0-JYPM2-size

			 Кат. № 990F0-JYFT2-size 1

1

14 |	Зелена дамска тениска
95% памук, 5% еластан,
сингъл джърси.
Налични размери: XS – XL
			 Кат. № 990F0-JYPL1-size 1

15 |	Поло тениска Yellow Ladies
95% памук, 5% еластан,
сингъл джърси.
Налични размери: XS – XL
			 Кат. № 990F0-JYPL2-size 1

1

0XS=XS размер, 00S=S размер, 00M=M размер, 0XL=XL размер, XXL=XXL размер, 3XL=3XL размер.
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Оригиналните аксесоари на Suzuki са проектирани специално за автомобили Suzuki и подлежат на същите стандарти за качество като автомобила.
Моля, имайте предвид, че само оригиналните аксесоари на Suzuki са тествани и одобрени за употреба от Suzuki. Необходимите инструкции могат да
бъдат открити в съответните ръководства за употреба. Възможно е при определени обстоятелства монтажът и/или употребата на други аксесоари да
повлияят негативно на структурните характеристики на вашия автомобил и по този начин да имат негативен ефект върху безопасността на пътя. Suzuki
не носи отговорност за щети, причинени вследствие използване на аксесоари, които не са оригинални на Suzuki.
При публикуването на тази брошура цялата предходна информация престава да бъде валидна. На някои от илюстрациите в брошурата е представено
специално оборудване.
Подробностите, дадени в тази брошура, не са обвързващи и са изцяло с информационна цел. Възможни са грешки.
Молим ви да се уверите, че сте изпълнили всички законови изисквания във вашата държава при използване на гамата аксесоари на Suzuki.
SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото по всяко време да прави без предизвестие всякакви промени, модификации, да проектира по нов начин или да преустановява производството на всеки от артикулите.
Някои артикули от каталога може да не отговарят на местните стандарти или законовите изисквания. Моля, проверете разпоредбите във вашия регион, преди да поръчате и монтирате аксесоари от този каталог.
Реалните цветове или опаковките може да се различават от тези в каталога.
SUZUKI MOTOR CORPORATION Всички права запазени.
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