Guia de aplicação

the sports life

INSTRUÇÃO DE USO DO RACK

Sports
Aço
Grip
Cross

40kg
60kg
60kg
40kg

Distribua corretamente a
carga. Evite concentrar o
peso no centro da barra.

O Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução
nº 577/81, permite o transporte de cargas afixados na parte
superior externa da corroceria, desde que não ultrapasse a
altura máxima de 50 cm e suas dimensões não ultrapassem
o comprimento e a largura da parte superior da carroceria,
que as dimensões dos equipamentos e utilidades não
excedam a largura e o comprimento total do veículo, e que
não impeça a visibilidade do condutor. Ver exceções em
www.longlife.com.br na seção ”cuidados especiais”.

Cargas Longas como caiaques e escadas, devem ser afixadas
também ao pára-choque dianteiro e traseiro do veículo com
uma corda fina, sem esticar muito, apenas para evitar o
efeito gangorra nos buracos.

Cargas com grande área, como colchões, chapas de
compensado, MDF, pranchas, longboard e stand up, etc...
Deve-se tomar cuidado com a pressão aerodinâmica exercida
à frente do pára-brisa, que levanta o conjunto voando fora.
Para isto, devemos colocar cargas com grande área para trás,
e não ultrapassar 80 km/h.

ATENÇÃO - BIKE: Ao utilizar suportes para bicicleta no seu rack, eles devem prever correção de ângulo, pois os racks da Long Life acompanham a curvatura original do teto do carro. Sugerimos o suporte Auto-bike para bicicleta da Long Life pois este exclusivamente possui arruelas compensadoras ou permitem liberdade de movimento angular.
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RESOLUÇÃO CONTRAN - TRANSPORTE DE CARGAS E BICICLETAS - Nº 349, DE 17 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN, usando da competência que lhe confere o inciso I do artigo 12 da Lei nº
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4711, de 29 de
maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito,
Considerando as disposições sobre o transporte de cargas nos veículos contemplados por esta Resolução, contidas na
Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto nº 86714, de 10 de dezembro de 1981;
Considerando o disposto no artigo 109 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
Considerando a necessidade de disciplinar o transporte eventual de cargas em automóveis, caminhonetes e utilitários de
modo a garantir a segurança do veículo e trânsito;
Considerando a conveniência de atualizar as normas que tratam do transporte de bicicletas nos veículos particulares.
Considerando as vantagens proporcionadas pelo uso da bicicleta ao meio ambiente, à mobilidade e à economia de combustível; resolve:
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 1º Estabelecer critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.
Art. 2º O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo.
Art. 3º A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:
I - não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se
arraste pela via nem caia sobre esta;
II - não atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;
III - não provoque ruído nem poeira;
IV - não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores; ressalvada,
entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria S3);
V - não exceda a largura máxima do veículo;
VI - não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de
novembro de 2006, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e
dá outras providências, ou Resolução posterior que venha sucedê-la.
VII - todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e
fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução.
VIII - não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
Art. 4º Será obrigatório o uso de segunda placa traseira de identificação nos veículos na hipótese do transporte eventual
de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento, total ou parcial, da placa traseira.
§1°A segunda placa de identificação será aposta em local visível, ao lado direito da traseira do veículo, podendo ser
instalada no para-choque ou na carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores.
§2°A segunda placa de identificação será lacrada na parte estrutural do veículo em que estiver instalada (para-choque ou carroceria).

§1°O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroceria
e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas
pelo fabricante do veículo

Figura 1

§2°As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte,
deverá ter altura máxima de cinqüenta centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura
da parte superior da carroceria. (figura 1)
Y ≤ 50 cm, onde Y = altura máxima;
X ≤ Z, onde Z = comprimento da carroceria e X = comprimento da
carga.

Figura 2

Art. 6º Nos veículos de que trata esta Resolução, será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos:
I - As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para
trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno,
esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um
dispositivo refletor de cor vermelha.
II - O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância
entre os dois eixos do veículo. (figura 2)
B ≤ 0,6 x A, onde B = Balanço traseiro e A = distância entre os dois eixos.
Art. 7º Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte de carga
indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga.
Capítulo III - Regras aplicáveis ao transporte de bicicletas na parte externa dos veículos
Art. 8º A bicicleta poderá ser transportada na parte posterior externa ou sobre o teto, desde que fixada em dispositivo
apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque.
§1º O transporte de bicicletas na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto no Capítulo II desta Resolução.
§2º Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do
Artigo 5°
.
Art. 9º O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com
instruções precisas sobre:
I - Forma de instalação, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo,
II - Modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte;
III - Quantidade máxima de bicicletas transportados, com segurança;
IV - Cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros.
Capítulo IV - Disposições Finais
Art. 10 Para efeito desta Resolução, a bicicleta é considerada como carga indivisível.

Capítulo II - Regras aplicáveis ao transporte eventual de cargas

Art. 11 O não atendimento ao disposto nesta Resolução acarretará na aplicação das penalidades previstas nos artigos 230,
IV, 231, II, IV e V e 248 do CTB, conforme infração a ser apurada.

Art. 5º Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados devidamente
afixados na parte superior externa da carroceria.

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ficam revogadas as Resoluções nº
577/81 e 549/79 e demais disposições em contrário.
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SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S01

S03

Fixado na borda do teto, junto
a porta (maioria dos casos).

S02

Fixação do
Fix point com
rosca vertical
no carro.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

04

Fixado no friso do teto
(com friso de borracha)
ou no encaixe.

SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S04

S06

Fixado no
encaixe no carro.

S05

Fixado na borda do
teto, com parafuso
de segurança.

Fixado na longarina ou
longarina integrada
(sistema de garras duplas).

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.
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SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S07

S09

Fixado no friso do
teto com abertura, ou
removendo o friso.

S08

Fixado no
trilho do teto.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

06

Fixado na longarina integrada.

SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S10

S12

Fixado na borda do
teto, junto a porta
(com apoio adicional).

S11

Fixação com
Fix Point (com 1
rosca horizontal
no carro).

Fixação com Fix Point (com 2
roscas horizontais no carro).

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.
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SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S13

S15

Fixação do Fix point com
rosca vertical no carro
com espaçador.

S14

Fixado na longarina
integrada.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

06

Fixação do
Fix point com
rosca vertical
no carro.

SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S16

S18

Fixado na longarina
integrada.

S17

Fixado na longarina
integrada.

Fixação do Fix point

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.
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SUPORTES E GARRAS - LINHA AÇO
A01

A03

Apoio articulado no teto.

A02

Fixado na calha.
Apoio largo.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

08

Fixado na calha.

SUPORTES E GARRAS - LINHA AÇO
A04

A06

Fixado na Caçamba.

A05

PESADO.
Fixado na calha.

PESADO.
Fixado na calha.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.
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SUPORTES E GARRAS - LINHA AÇO
A07

A09

Fixado no furo do
teto (de fábrica).
(Encaixe original)

A08

Fixado no encaixe.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

10

Fixado no friso.

SUPORTES E GARRAS - LINHA AÇO
A10

Parafusado no friso.

A11

Fixado na
longarina.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.
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RACKS POR MODELO DE CARRO
AÇO

SPORTS

GRIP

TRAIL

ALFA ROMEO 155

TT (A09)

TU00

TOPIC

P-4 (A06)

TU00

AUDI A3 - 2 e 4 Portas exceto SPORTBACK

A3 (A01)

AUDI A3

AA3-4/PA3-4 (S01/S01)

TU00

AA3S/PA3S (S01/S01)

TU00

AUDI Q3 (2012 a 2018) c/ ou s/ teto solar - com longarina integrada

AQ3/PQ3 (S06/S06)

AUDI Q5 (2010 a 2016) c/ ou s/ teto solar - com longarina integrada

AQ5/PQ5 (S06/S06)

BMW Série 1 (a partir de 2010)
BMW Série 3 - 4 portas (até 1998)

ABMW-1/PBMW-1 (S03/S03)

TU00

BMW (A01)

BMW Série 3 (2013 a 2018)

TU00
ABMW-3/PBMW-3 (S03/S03)

X1 (2013 a 2015) com longarina integrada

AX1/PX1 (S06/S06)

X3 (2003 a 2010)

RL-3 (A11)

ARL-3/PRL-3

AC46/PC46

X5 E70 (a partir de 2007)

RL-3 (A11)

ARL-3/PRL-3

AC45/PC45

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

ARL-1/PRL-1

AC57/PC57

RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

AC53/PC53

FACE (a partir de 2010)
TIGGO (2010 a 2017)
TIGGO 2 (a partir de 2018)

ARL-2+/PRL-2+

TIGGO 5 (a partir de 2019) com ou sem teto panorâmico

ARL-3/PRL-3

TIGGO 7 (a partir de 2019) c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada
TIGGO 8 (a partir de 2020) c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada

ATGO7/PTGO7 (S06/S06)
ATGO8/PTGO8 (S06/S06)

DODGE RAM

BR-3 (A04)/BK1.8 (A12)

TU00

DOGINHO

C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)

TU00

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

STEEL
AIRCROSS
AIRCROSS (a partir de 2016)
BERLINGO
C3 (até 2012)
C3 PICASSO
C4 HATCH
C4 PALLAS
C4 PICASSO (até 2016)
GRAND C4 PICASSO (até 2016)
C5 BREAK
JUMPY
XSARA PICASSO

SPORTS

GRIP
ARL-2/PRL-2

Be (A01)
C3 (A01)

RL-3 (A11)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

VAN 1.4
XP (A01)

TERIOS (com longarina integrada)
TERIOS (com longarina)
ARGO
ARGO TREKKING (a partir de 2019 - com longarina integrada)
BRAVA (sem longarina)
BRAVO
CRONOS
DOBLÒ (com longarina)
DOBLÒ (sem longarina - com furo de fábrica no teto)
DUCATO CARGO
ELBA - 2 portas (até 2010 - sem longarina)
ELBA - 4 portas (até 2010 - sem longarina)
ELBA WEEKEND (com longarina)
FIAT 147
FIORINO FURGÃO (até 1997)
FIORINO FURGÃO (a partir de 1998)
FIORINO (rack p/ caçamba)
IDEA (com longarina) Exceto Adventure

AÇO

ABe/PBe (S04/S04)
AC3/PC3 (S01/S01)
AC3P/PC3P (S01/S01)
AC4H/PC4H (S03/S03)
AC4P/PC4P (S01/S01)
AC4PI/PC4PI (S03/S03)

ARG (A01)
BvMa (A01)

SAU

RL-3 (A11)
Db (A07)/PDb (A07)
VAN 1.8
F-2 (A01)
F-4 (A01)
RL-1/RL-2 (A11)
C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)
S-3(A02)/P-4 (A06)
FT (A10)/PFT (A10)
BR-1 (A04)
RL-2 (A11)

AC74/PC74

AC31/PC31
AC02/PC02

AXP/PXP (S04/S04)

Te (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
SAU

ARL-3/PRL-3
ARL-2/PRL-2

CROSS

AC00/PC00

AArg/ PArg (S01/S01)
AART/ PART (S06/S06)

AF-2/PF-2 (S04/S01)
AF-4/PF-4 (S04/S04)

TU00
T1E103
TU00
TU00
TU00
TU00

T2C089

ARL-2/PRL-2

ABro/ PBro (S01/S01)
AArg/ PArg (S01/S01)

TRAIL

TU00

ARL-3/PRL-3

AC03/PC03

T2C103
TU00
TU00

ARL-1/PRL-1

AC00/PC00

ARL-2/PRL-2

AC05/PC05 T2C095

TU00
TU00
TU00

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

STEEL
GRAND SIENA
LINEA (a partir de 2008)
MAREA (exceto WEEKEND)
MAREA WEEKEND (com longarina)
MOBI
MOBI (sem longarina)
MOBI WAY (2016 a 2020)
MOBI TREKKING (a partir de 2021)
OGGI
PALIO - 2 portas (exceto NOVO PALIO)
PALIO - 4 portas (exceto NOVO PALIO)
PALIO - 4 portas (NOVO PALIO - a partir de 2012)
PALIO WEEKEND (com longarina - exceto Adventure)
PALIO WEEKEND (sem longarina)
PANORAMA
PRÊMIO - 2 portas (até 2010)
PRÊMIO - 4 portas (até 2010)
PUNTO
SIENA - 4 portas (exceto GRAND SIENA)
STILO (não permite abertura do teto solar)
STRADA (rack p/ caçamba)
TEMPRA - 2 e 4 portas
TEMPRA SW (com longarina)
TIPO - 2 e 4 portas
TORO - sem longarina ou longarina parcial
TORO
UNO (até 2010) e MILLE - 2 portas
UNO (até 2010) e MILLE - 4 portas
UNO (Novo Uno) 2 portas (2011, 2012 e 2015 em diante)

AÇO

SPORTS

GRIP

AGsi/ PGsi (S01/S01)
ALn/PLn (S01/S01)
BvMa (A01)
RL-3/RL-4 (A11)
RL-3 (A11)
SMOBI

TRAIL

TU00
TU00
ARL-1/PRL-1
ARL-2/PRL-2

AC06/PC06

AMOBI/PMOBI (S01/S01)
AC75/PC75
AC75/PC75
C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)
FP-2 (A01)
FP-4 (A01)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
FT (A10)/PFT (A10)
C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)
F-2 (A01)
F-4 (A01)
FP-4 (A01)
Stl (A01)
BR-1 (A04) /BK1.4 (A12)
TT (A09)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
TT (A09)
BK1.6 (A12)
BK1.6 (A12)
F-2 (A01)
F-4 (A01)
FU-2 (A01)

TU00
T1C089
T1C089
TU00

AFP-2/PFP-2 (S02/S01)
AFP-4/PFP-4 (S02/S02)
AP12-4/PP12-4 (S05/S01)
ARL-1/PRL-1

AC08/PC08
T1C089
TU00
TU00
TU00
TU00
T1C089
T2C089

AF-2/PF-2 (S04/S01)
AF-4/PF-4 (S04/S04)
APto/PPto (S01/S01)
AFP-4/PFP-4 (S02/S02)
AStl/PStl (S03/S03)

T0C103
ARL-1/PRL-1

AC00/PC00
TU00

ATRO/PTRO (S01/S01)
AC73/PC73
AF-2/PF-2 (S04/S01)
AF-4/PF-4 (S04/S04)
AFU-2/PFU-2 (S01/S01)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

T2P085
T2P089

STEEL
UNO (Novo Uno) 4 portas (a partir de 2011 - Exceto Way)

AÇO

SAU

SPORTS

GRIP

CROSS

AFU-4/PFU-4 (S01/S01)

UNO WAY - 4 portas (a partir de 2011 - com longarina integrada)

TRAIL
TU00

AWay/PWay (S12/S12)

BELINA (sem longarina)

C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)

TU00

CORCEL

C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)

TU00

DEL REY

C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)

TU00

ECOSPORT (sem longarina - até 2012)

FHS (A01)

ECOSPORT (2010 a 2012 - com longarina)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

AFHS/PFHS (S01/S01)

T2P089
ARL-1/PRL-1

ECOSPORT (a partir de 2013 - com longarina integrada)
ESCORT (até 1992) e HOBBY (todos)

AC41/PC41
AC66/PC66

C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)

TU00

ESCORT - 2 portas (1993 a 2000 - exceto Hobby)

EL-2 (A01)

T0C095

ESCORT - 4 portas (a partir de 1993)

EP-4 (A01)

T0C095

ESCORT SW (com longarina)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

ARL-1/PRL-1

AC39/PC39

F-100

BR-1 (A04)

TU00

F-250

BR-2 (A04)

TU00

F-1000

P-3 (A05)/BK1.8(A12)

TU00

FIESTA - 2 portas (até 2002 - sem remover o friso )

Fi-2 (A01)

TU00

FIESTA - 4 portas (até 2002 e Street - sem remover o friso )

Fi-4 (A01)

FIESTA SEDAN ( Mexicano )

Fis (A01)

FIESTA (Paulista – removendo o friso)
FIESTA HATCH (2003 a 2014 - Baiano) e SEDAN (2005 a 2014 - Baiano)
FIESTA TRAIL
FOCUS HATCH e SEDAN (até 2009)

AFi-4/PFi-4 (S01/S01)

T0C089
TU00

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)
FHS (A01)

AFHS/PFHS (S01/S01)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
FcHS (A01)

T0C089
ARL-1/PRL-1

AFcHS/PFcHS (S01/S01)

AC38/PC38
T0C089

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

AÇO

SPORTS

FOCUS HATCH e SEDAN (2010 a 2013)

AFc10/PFc10 (S03/S03)

FOCUS HATCH e SEDAN (a partir de 2014)

AFC14/PFC14 (S01/S01)

FUSION (a partir de 2013)
KA (até 2007)

MONDEO SW

Ka (A01)
Ka-4 (A01)

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

RANGER

BR-1(A04) /PR(S/R)

RANGER cabine dupla (a partir de 2013)

RURAL WILLYS
SCALA
TRANSIT

T1E103

T0E085

AKan/PKan (S01/S01)

TU00

AKa-4/PKa-4 (S01/S01)
ARL-2/PRL-2

TU00

TU00
ARAn/PRAn (S01/S01)

BK1.6 (A12)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

AC00/PC00

P-3 (A05)

TU00

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

TU00

VAN 1.6

VERONA - 2 portas (até 1992)

AV-2 (A01)

TOC095

VERONA - 4 portas (a partir de 1993)

EP-4 (A01)

T0C095

VERSAILES - 2 portas (sem longarina)

SV-2 (A01)

TU00

VERSAILES - 4 portas (sem longarina)

SV-4 (A01)

TU00

VERSAILES - 2 e 4 portas (com abertura ou removendo o friso)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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AC00/PC00

ANFHS/PNFHS (S01/S01)

PAMPA

ROYALE (com longarina)

TRAIL

AKa/PKa (S02/S02)

RL-2/RL-3 (A11)

NEW FIESTA HATCH e SEDAN (a partir de 2011)

RANGER (Exceto XLS)

CROSS

AFF/PFF (S01/S01)

KA (2008 a 2014)
KA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2015)

GRIP

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

STEEL

AÇO

AGILE (todos) fixado na borda da porta

SPORTS

GRIP

CROSS

TRAIL

AAg/PAg (S01/S05)

AGILE (2010 a 2011) fixado no friso

T2C089

ASTRA SW (com longarina)

RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

ASTRA (até 1998)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

AK-1/PK-1 (S07/S07)

ASTRA HATCH e SEDAN - 2 e 4 portas (a partir de 1999 - fixado no friso)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

AAst/PAst (S07/S07)

ASTRA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 1999 - fixado na porta)

AC00/PC00
TU00

AAst-4/PAst-4 (S01/S01)

BLAZER

T2P105

BLAZER (com longarina)

RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

AC00/PC00

CALIBRA

K-1(A08)/K-2 (A08b)

CAPTIVA

RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

CARAVAN (até 1992 - com longarina)

RL-2/RL-3 (A11)

ARL3/PRL3

CARAVAN (até 1992 - sem longarina)

P-2 (A05)

CELTA - 2 e 4 portas (fixado no friso)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

ACs/PCs (S07/S07)

T1C089

CELTA - 2 portas (até 2003 dianteiro fixado na porta / traseiro fixado no vidro)

Ce-2 (A01)

ACe-2/PCe-2 (S01/S01)

T1C089

CELTA - 4 portas (fixado na porta)

Ce-4 (A01)

ACe-4 / PCe-4 (S01/S01)

T1C089

CHEVETTE

CORSA HATCH e SEDAN 2/4 portas (até 2003) e CLASSIC (fixado no friso)

TU00

BK1.4 (A12)
SCB

ACb/PCb (S01/S01)
Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

CORSA - 2 portas (até 2003 - sem abertura no friso)

Cs-2 (A01)

CORSA HATCH e SEDAN - 4 portas (até 2003) e CLASSIC (s/ abertura no friso)

Cs-4 (A01)

CORSA SW

AC24/PC24

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

CHEVY
COBALT

TU00

ACs/PCs (S07/S07)
T1C089
ACs-4/PCs-4 (S01/S01)

RL-2/RL-3 (A11)

T1C089
ARL-1/PRL-1

AC19/PC19

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

STEEL
NOVO CORSA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2004 - fix. porta - exceto Classic)

AÇO

SPORTS

Crs-4 (A01)

ACrs-4/PCrs-4 (S01/S01)

CRUZE HATCH e SEDAN (até 2016)

GRIP

TRAIL
T0C089

ACRZ/PCRZ (S01/S01)

CRUZE HATCH e SEDAN (2017 em diante)

ACZ/PCZ (S01/S01)

D10

P-3 (A05)

D20

P-3 (A05)/BK1.8 (A12)

EQUINOX

ARL-2/PRL-2

IPANEMA (com longarina)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

ARL-1/PRL-1

AC29/PC29

IPANEMA (com abertura ou removendo o friso)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

AK-1/PK-1 (S07/S07)

TU00

KADETT (com abertura ou removendo friso)

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

AK-1/PK-1 (S07/S07)

T0C089

MARAJÓ

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

MERIVA

Mrv (A01)

MONTANA (rack p / caçamba)

TU00
AMrv/PMrv (S01/S01)

T2C089

BR-1 (A04) /BK1.4 (A12)

MONZA (todos)

C-1(A02) /S-1(A03)/P-1(A05)

TU00

OMEGA (até 1999)

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

TU00

OMEGA SUPREMA (com longarina)
ONIX (2013 a 2019)

RL-2/RL-3 (A11)
SOX

ARL-2/PRL-2
AOXHS/POXHS (S01/S01)

ONIX ACTIV

ARL-2+/PRL-2+

OPALA

S-1 (A02)/P-2 (A05)

PRISMA (até 2012 - fixado no friso)
PRISMA - 4 portas (até 2012 - fixado na porta)
PRISMA (a partir de 2013)

AC00/PC00

AOX/ POX (S01/S01)

ONIX HATCH E SEDAN (PLUS)

TU00

Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

ACs/PCs (S07/S07)

Ce-4 (A01)

ACe-4/PCe-4 (S01/S01)

SOX

T1C089

AOX/ POX (S01/S01)

S-10

BR-2 (A04)/BK1.6 (A12)

S-10 CABINE DUPLA (a partir de 2009 - com longarina)

BR-2 (A04)/BK1.6 (A12)

ARL-2/PRL-2

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

AC30/PC30

T2P103/
T2P105

AÇO
SILVERADO (rack p/ caçamba)
SONIC
SPIN (com longarina - inclusive Nova SPIN 2019)
SPIN (sem longarina)
TORNADO (rack p/ caçamba)
NOVA TRACKER (a partir de 2020 - com longarina)
TRACKER (2014 a 2019 - com longarina)
TRACKER (a partir de 2013)
TRACKER (até 2013)
TRACKER (2006 a 2013)
TRACKER (2006 a 2012)
TRAFFIC (teto baixo)
VECTRA (até 2005 )
VECTRA GT/GTX (a partir de 2008)
VECTRA SEDAN (a partir de 2006 - fixado na porta)
VERANEIO
ZAFIRA (com longarina)
ZAFIRA (com abertura ou removendo o friso)
CITY (2009 a 2014)
CITY (a partir de 2015)
CIVIC (até 2000)
CIVIC (2001 a 2006)
CIVIC (2007 a 2011)
CIVIC (2012 a 2014)
CIVIC (2015 a 2016)
CRV (até 2000)
FIT (até 2008)

SPORTS

GRIP

CROSS

TRAIL

BR-2 (A04)/BK1.8 (A12)
ASo/PSo (S01/S01)
RL-2/RL3 (A11)
Spn (A01)
BR-1 (A04)

ARL-2/PRL-2+ AC63/PC63
ASpn/ PSpn (S01/S01)
ARL-2+/PRL-2+
ATRK/PTRK (S06/S06)

RL-4 (A11)

ARL-2/PRL-2+
AC14/PC14
ARL-1/PRL-1

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
P-3 (A05)
Vt (A01)

P-3 (A05)
RL-2/RL-3 (A11)
Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

HC

RL-2/RL-3 (A11)
HF (A01)

TU00
TU00
T1E103
T2C095
TU00

AVt/PVt (S11/S11)
AVGT/PVGT (S03/S03)
AVtr/PVtr (S01/S01)
ARL-1/PRL-1

AC15/PC15

AAst/PAst (S07/S07)
ACit/PCit (S01/S01)
ACTY/PCTY (S01/S01)
AH/ PH (S01/S01)
AHC/ PHC (S01/S01)
AHCn/PHCn (S10/S10)
AHC12/ PHC12 (S01/S01)
AHC15/ PHC15 (S01/S01)

TU00

T1E103

ARL-2/PRL-2
AHF/PHF (S02/S02)

AC00/PC00
T2C085

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

AÇO
FIT (2009 a 2014)
FIT (a partir de 2015)
FIT TWIST (a partir de 2012)
HRV (com longarina integrada)
WRV (com longarina integrada)

AHFn/PHFn (S01/S01)
AFIT/PFIT (S01/S01)
AHRV/PHRV (S06/S06)
AWRV/PWRV (S15/S15)

H3 (com trilho)
CRETA (com longarina integrada)
H 100
HB20 HATCH e SEDAN (até 2019)
HB20 HATCH e SEDAN (a partir de 2020)
HB20X (até 2019)
HB20X (a partir de 2020)
i30 (até 2013 - fixado no furo)
i30 (a partir de 2014 - fixado no furo, sem teto panorâmico)
i30 CW (a partir de 2010 - com longarina)
iX35 (2010 a 2015)
iX35 (a partir de 2016)
SANTA FÉ (2011 a 2013)
SANTA FÉ (5 e 7 lugares, com teto solar - a partir de 2014)
TUCSON (até 2016 - com longarina)
TUCSON (a partir de 2017 - c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada)
VERA CRUZ (a partir de 2006)
J2
J5 (a partir de 2012)
J6
T8
Compass (a partir de 2017 - c/ longarina int.) (c/ ou sem teto solar)
Renegade (sem longarina)

SPORTS

GRIP

ARL-1/PRL-1

AC64/PC64

TRAIL
TU00
TU00

AH3/PH3 (S09/S09)
S-3(A02)/P-4 (A06)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)

RL-2/RL-3 (A11)
VAN 1.2

ACTA/ PCTA(S06/S06)

TU00

AHB20/ PHB20 (S01/S01)
AHB20N/ PHB20N (S01/S01)
Ai30F/Pi30F (S13/S13)
Ai30N/Pi30N (S13/S13)

ASF/ PSF (S06/S06)
ATUC/PTUC (S06/S06)
AJ2/ PJ2 (S01/S01)
AJ5/PJ5 (S01/S01)

ACPs / PCPs (S15/S15)
ARGD / PRGD (S01/S01)

ARL-2+/PRL-2+

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

AC65/PC65

ARL-1/PRL-1
ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2
ARL-1/PRL-1

AC59/PC59
AC48/PC48
AC72/PC72
AC52/PC52

ARL-1/PRL-1

AC17/PC17

ARL-2/PRL-2

AC51/PC51

ARL-2/PRL-2

AC61/PC61

ARL-3 / PRL-3

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

AÇO
BESTA (até 1998)
CARENS (a partir de 2008 - com longarina)
CERATO (2010 a 2012)
GRAND SPORTAGE
MOHAVE (com longarina)
PICANTO (2008 a 2011)
PICANTO (a partir de 2012)
SORENTO (2004 a 2009 - com longarina)
SORENTO sem Teto Solar (2010 a 2015)
SORENTO com Teto Solar (2010 a 2015)
SOUL (2010 a 2014 - com longarina)
SPORTAGE (2013 a 2016 - com longarina integrada)
SPORTAGE (até 2002 - sem longarina)
SPORTAGE (2009 a 2011 - com longarina)
NOVA SPORTAGE (a partir de 2017)
GRAND SPORTAGE
TOWNER (até 2000)
LADA
NIVA
SAMARA
DEFENDER
DISCOVERY II
FREELANDER (a partir de 2007 - com longarina)
RANGE ROVER SPORT (a partir de 2004)

SPORTS

P-4 (A06)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

GRIP

CROSS

TRAIL
TU00

ARL-1/PRL-1

AC25/PC25

ACrt/PCrt (S01/S01)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)

TU00
ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2

AC00/PC00
AC23/PC23

APic/PPic (S01/S01)
APic12/ PPic12 (S01/S01)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)

TU00
ARL-1/PRL-1
ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2

AC22/PC22
AC44/PC44
AC49/PC49
AC26/PC26

ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2

AC21/PC21
AC00/PC00

ASp/PSp (S06/S06)
Spo (A01)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
S-3(A02)/PT(A06)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
C-1(A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)

TU00
TU00
TU00

P-4 (A06)
PDY (A06)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

TU00
TU00
ARL-1/PRL-1

AC20/PC20

ARRS/ PRRS (S09/S09)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

CLASSE A
CLASSE C (2001 a 2007)
GLA (com Longarina Integrada)
SPRINTER (teto baixo)
SPRINTER (teto alto)
VITO
AIRTREK
ASX (com longarina integrada)
L200 (com calha)
L200 SPORT (com longarina)
L200 SPORT (sem longarina)
L200 TRITON (2007 a 2015 – Exceto Outdoor)
L200 TRITON (todos os anos– Exceto Outdoor)
L200 TRITON SPORT (2007 a 2019)
L200 TRITON SPORT (a partir de 2020)
L200 TRITON SPORT (todos os anos)
OUTLANDER (2009 a 2012 - com longarina)
OUTLANDER (a partir de 2013 - com longarina integrada)
PAJERO io (com longarina)
PAJERO TR-4 e io (sem longarina)
PAJERO TR-4 (2007 a 2009 - com longarina)
PAJERO TR-4 (a partir de 2010 - com longarina)
PAJERO SPORT (a partir de 2010 - com longarina)
FRONTIER
GRAND LIVINA
LIVINA (a partir de 2009 - sem longarina)
LIVINA (a partir de 2010 - com longarina colocada no friso/exceto XGEAR)
LIVINA X-GEAR (a partir de 2010 - com longarina)
KICKS (com longarina integrada)
MARCH

AÇO

SPORTS

Mba (A01)

AMba/PMba (S01/S01)
AMbc/PMbc (S01/S01)
AGLA/PGLA (S06/S06)

P-3 (A05)
VAN 1.6
VAN 1.4
RL-2/RL-3 (A11)
S-1(A03)/P-2(A05)/BR-1(A04)/BK1.6(A12)
BK1.6 (A12)
BR-1 (A04)/BK1.6 (A12)

BR-1 (A04)

BK1.6 (A12)

BK1.6 (A12)

RL-3 (A11)

RL-2 (A11)
TR-4 (A01)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)

AASX/PASX (S06/S06)

TRAIL
T2C089
TU00
TU00

ARL-1/PRL-1

AC16/PC16
T2C105
T2C085
TU00

ALT/PLT (S01/S01)
ALTS/PLTS (S01/S01)
ALTS20/PLTS20 (S01/S01)
AOut/POut (S06/S06)

ALv/PLv (S01/S01)
AKik/PKik (S15/S15)
AMrch/PMrch (S01/S01)

ARL-2/PRL-2

AC55/PC55 T2C089

ARL-1/PRL-1

AC00/PC00

ARL-1/PRL-1
ARL-2/PRL-2

AC09/PC09
AC47/PC47
AC37/PC37

ARL-1/PRL-1
ARL-1/PRL-1
ARL-1/PRL-1

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

22

CROSS

ARL-1/PRL-1

BR-1 (A04)/BK1.6 (A12)
LV (A01)

GRIP

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

T2P105
AC32/PC32 TU00
TU00
AC50/PC50
AC40/PC40 T2C089

AÇO
SENTRA (1993 a 1995)
SENTRA (2006 a 2018)
TIIDA (a partir de 2007)
VERSA SEDAN
106 – 2 portas
106 – 4 portas
2008
205 - 2 portas
206 / 207 (HATCH) – 2 portas
206 / 207 (HATCH e SEDAN) – 4 portas
206 SW / 207 SW
208 (sem teto solar)
306 SW
307
307 SW (teto de Vidro)
3008 (até 2017 - exceto com teto solar panorâmico)
3008 (a partir de 2017 - com ou sem teto solar - com longarina integrada)
5008 (a partir de 2018 - com ou sem teto solar - com longarina integrada)
407 SW
ESCAPADE
EXPERT
PARTNER
CAYENNE
CAPTUR
CLIO – 2 portas (até 1999)
CLIO – 4 portas (até 1999)

Se (A01)

SPORTS

RL-2/RL-3 (A11)
RL-2/RL-3 (A11)

RL-2/RL-3 (A11)

A206-2/P206-2 (S01/S01)
A206-4/P206-4 (S01/S01)
A208/P208 (S01/S01)
A307/P307 (S03/S03)
A3008/P3008 (S/R)
A3008N/P3008N (S/R)
A5008N/P5008N (S/R)

TRAIL
TU00
TU00
TU00

TU00
TU00

ARL-2+/PRL-2+

VAN 1.4
PP (A01)

ARL-1/PRL-1

AC01/PC01

ARL-2/PRL-2

AC00/PC00

ARL-1/PRL-1

AC34/PC34

ARL-2/PRL-2
ARL-1/PRL-1

AC00/PC00
AC01/PC01

TU00
T0C085
T0C085

TU00

TU00

TU00

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

RC-2 (A01)
RC-4 (A01)

CROSS

AStr/PStr (S01/S01)
ATd/PTd (S01/S01)
AVrs/PVrs (S01/S01)

106-2 (A01)
106-4 (A01)
205 (A01)
206-2 (A01)
206-4 (A01)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

GRIP

ARL-1/PRL-1
ACAP/PCAP (S01/S01)

AC11/PC11

TU00
T2C089

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

CLIO - 2 portas (a partir de 2004)
CLIO HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2000)
DUSTER (até 2015 - com longarina)
DUSTER e DUSTER OROCH (2016 a 2019 - com longarina)
DUSTER e DUSTER OROCH (sem longarina)
FLUENCE
KANGOO
KWID - Exceto OUTSIDER
LOGAN (até 2013)
LOGAN (a partir de 2014)
MASTER (teto baixo)
MASTER (teto alto)
MÉGANE GRAND TOUR (com longarina)
MÉGANE GRAND TOUR (sem longarina)
MÉGANE HATCH e SEDAN - 4 portas (até 2006)
MÉGANE SEDAN (a partir de 2007)
R-19 – 2 portas
R-19 – 4 portas
SANDERO (até 2014) e DUSTER (sem longarina)
SANDERO (a partir de 2015)
SANDERO STEPWAY (2009 a 2014)
SANDERO STEPWAY (a partir de 2015)
SCÉNIC (com abertura ou removendo o friso)
SYMBOL (a partir de 2009 - com abertura ou removendo o friso)
TWINGO (com abertura ou removendo o friso)
CORDOBA
IBIZA

AÇO

SPORTS

RCl-2 (A01)
RCl-4 (A01)
RL-2/RL-3 (A11)

ARCl-2/PRCl-2 (S01/S01)
ARCl-4/PRCl-4 (S01/S01)

GRIP

TRAIL
T2C089
T2C089

ARL-2/PRL-2

AC62/PC62
AC71/PC71

SaL (A01)
AFL/PFL (S01/S01)
Kgo (A07)/PKgo (S/R)
SaL (A01)
SaL (A01)
VAN 1.8
VAN 1.6
RL-2/RL-3 (A11)

TU00
AKWID/PKWID (S01/S01)
ALog/PLog (S12/S12)
ALg/PLg (S12/S12)

T0E103

ARL-1/PRL-1

AC07/PC07

AMeg/PMeg (S03/S03)

TU00
TU00
TU00
TU00
TU00
T2C103

Me (A01)
AMeg/PMeg (S03/S03)
R-19-2 (A01)
R-19-4 (A01)
SaL (A01)
SaL (A01)
RL-2/RL-3 (A11)
Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)
RCl-4 (A01)
Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)

ASdr/PSdr (S12/S12)
ALg/PLg (S12/S12)
ARL-1/PRL-1
ARL-1/PRL-1

AC28/PC28
AC67/PC67

ASc/PSc (S07/S07)
ARCl-4 / PRCl-4 (S01/S01)

T2C089
TU00

ACdb/PCdb (S02/S02)

TU00
TU00

Ibz (A01)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

AÇO
ACTION (com longarina)
KYRON (com longarina)
FORESTER (a partir de 2008)
GRAND VITARA (2008 a 2016 - com longarina integrada)
SAMURAI
SX4 (2009 a 2014)
SX4 (a partir de 2015 - com longarina integrada)
JIMNY
BANDEIRANTE
COROLLA (até 2002)
COROLLA (2003 a 2008)
COROLLA (2009 a 2014)
COROLLA (2015 a 2019)
ETIOS HATCH e SEDAN (a partir de 2013)
FIELDER
HILUX SW4 (2005 a 2015 - com longarina)
HILUX SW4 (a partir de 2016 - com longarina integrada)
HILUX Cabine Dupla (2005 a 2016)
HILUX Cabine simples e dupla (todos os anos)
HILUX SW (até 2004 c/ trilho integrado)
RAV4 (2001 a 2012 - com longarina)
RAV4 (a partir de 2013 - com longarina)
YARIS HATCH e SEDAN
TROLLER T4 (a partir de 2006 - com longarina)

SPORTS

GRIP

CROSS

RL-3 (A11)
RL-3 (A11)

ARL-3/PRL-3
ARL-2/PRL-2

AC54/PC54
AC33/PC33

RL-2/RL-3 (A11)

ARL-2/PRL-2

AC36/PC36

ARL-2/PRL-2

AC56/PC56

ARL-2/PRL-2

AC68/PC68

TRAIL

ASGV/PSGV (S08/S08)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
RL-2/RL-3 (A11)
ASX4/PSX4 (S06/S06)
RL-2 (A11)
P-4 (A06)
P-1 (A05)
Crl (A01)

ACrl/PCrl (S01/S01)
ACr9/PCr9 (S01/S01)
ACr15/PCr15 (S01/S01)
AEt/PEt (S01/S01)

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
BR-2 (A04)

TU00
TU00
T1E103
TU00

ARL-1/PRL-1
ARL-1/PRL-1

AC04/PC04
AC18/PC18

ASW16 /PSW16 (S06/S06)
AHlx /PHlx (S01/S01)

TU00

AHSW/PHSW (S09/S09)

STS096

BK1.6 (A12)

BR-2 (A04)
RL-2/RL-3/Te (A11)

ARL-2/PRL-2
ARL-2/PRL-2

AC35/PC35

ARL-3/PRL-3

AC27/PC27

AARIS/PARIS (S01/S01)
RL-3 (A11)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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RACKS POR MODELO DE CARRO

AÇO
AMAROK (a partir de 2011)
AMAROK (a partir de 2011 - Exceto Extreme)
AMAROK (todos os anos)
APOLO - 2 portas (até 1992)
BORA (a partir de 1999)
BRASÍLIA
CROSSFOX (até 2014)
CROSSFOX (a partir de 2015)
FOX - 2 portas
FOX - 2 portas (com parafuso na garra)
FOX - 4 portas
FOX - 4 portas (com parafuso na garra)
FUSCA
GOL (até 1994)
GOL - 2 portas (1995 até 1998)
GOL Geração II III e IV - 2 e 4 portas (a partir de 1999)
GOL Geração G5 e G6 e G7 - 4 portas (a partir de 2009)
GOLF (até 1998)
GOLF (1999 a 2012)
GOLF (a partir de 2013)
GOLF VARIANT (a partir de 2015) - com longarina integrada
JETTA (até 2010)
JETTA (2011 a 2018)
JETTA VARIANT (até 2014)
KOMBI (até 1997)
KOMBI (todas)
LOGUS - 2 portas
NIVUS (a partir de 2020 - com longarina - com ou sem teto solar)
PARATI (a partir de 2003 - com longarina)
PARATI (até 1995 - sem longarina)
PASSAT (até 1988)

BR-2 (A04)

SPORTS

GRIP

TU00

AGlf/PGlf (S12/S12)

TU00
TU00
TU00

BK1.6 (A12)

AV-2 (A01)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
Fx-2 (A01)
Fx-4 (A01)
C-2(A02)/S-2(A03)/P-2(A05)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
G-2 (A01)
G-4 (A01)
G5-4 (A01)
Gf (A01)
Glf (A01)

RL-2/RL-3 (A11)
S-3(A02)/PK(A06)
P-4 (A06)
EL-2 (A01)
RL-1/RL-2 /RL-3 (A11)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

TRAIL

AAmk/PAmk (S03/S03)

AW15/PW15 (S06/S06)
AFx-2/PFx-2 (S01/S01)
AFx-2F/PFx-2F (S05/S01)
AFx-4/PFx-4 (S01/S01)
AFx-4F/PFx-4F (S05/S05)

ARL-1/PRL-1

AC13/PC13

T2C089
T2C089

AG-2/PG-2 (S02/S01)
AG-4/PG-4 (S02/S02)
AG-5/PG-5 (S02/S02)
AGf/PGf (S02/S02)
AGlf/PGlf (S12/S12)
AGf-13/PGf-13 (S01/S01)
AGfV/PGfV (S06/S06)
ARL-1+/PRL-1+
AJet /PJet (S01/S01)
AJta /PJta (S01/S01)
ARL-1/PRL-1 AC60/PC60

ANV/PNV (S06/S06)

ARL-2/PRL-2
ARL-1/PRL-1

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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CROSS

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.

AC10/PC10

T2C089
T0C089
T0C089
T0C089
T2P089
TU00
TU00
TU00
TU00
T0C095
TU00
TU00

AÇO
PASSAT VARIANT (com longarina)
POINTER - 4 portas (a partir de 1993)
POLO CLASSIC
POLO HATCH e SEDAN - (2003 a 2017)
NOVO POLO (a partir de 2018)
QUANTUM (com longarina)
QUANTUM (até 1991 - sem longarina)
SANTANA (até 1991)
SANTANA - 2 e 4 portas (a partir de 1992 - c/ abertura ou removendo friso)
SANTANA - 2 portas (a partir de 1992 )
SANTANA - 4 portas (a partir de 1992 )
SAVEIRO (até 1997)
SAVEIRO (a partir de 2009 - sem longarina)
SAVEIRO (todos os anos)
SAVEIRO CROSS (a partir de 2010 - com longarina)
SAVEIRO CROSS (todos os anos)
SAVEIRO CROSS (2016 a 2022)
SPACEFOX e SPACECROSS (até 2014)
SPACEFOX e SPACECROSS (a partir de 2015)
T-CROSS (com longarina - não permite abertura do teto solar)
T-CROSS (com longarina)
TIGUAN (sem teto solar - inclusive nova TIGUAN 2018)
TIGUAN (2009 a 2017 - não permite a abertura do teto solar)
TIGUAN (2015 a 2017 - com ou sem teto solar)
TIGUAN (apartir de 2018 - com ou sem teto solar)
UP! - 2 e 4 portas
UP! CROSS (a partir de 2015)
VARIANT (até 1991)
VIRTUS (a partir de 2018)
VOYAGE (até 1996)
VOYAGE (a partir de 2009 - 4 portas)
XC60 (2009 a 2016)
XC60 (a partir de 2017 - com longarina integrada)

RL-2/RL-3 (A11)
EP-4 (A01)
PC (A01)
PHS (A01)
RL-1/RL-2/RL-3 (A11)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)
SV-2 (A01)
SV-4 (A01)
C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
BR-1 (A04)
BK1.4 (A12)

SPORTS

APHS/PPHS (S01/S01)
AVP/PVP (S01/S01)

GRIP

CROSS

ARL-2/PRL-2

AC00/PC00

ARL-1/PRL-1

AC12/PC12

TU00
TU00

AG-5/PG-5 (S02/S02)
ARL-1/PRL-1

RL-1/RL-2/RL-3 (A11)

ARL-1/PRL-1
ARL-1/PRL-1
ARL-2/PRL-2

BK1.4 (A12)

AW15/PW15 (S06/S06)
ATC/PTC (S06/S06)

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)
G5-4 (A01)

T0C095
TU00
T0E089

TU00
TU00

RL-2/RL-3 (A11)

C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)

TRAIL

ATig/PTig (S06/S06)
ATIN/PTIN (S06/S06)
AUP!/ PUP! (S01/S01)
AW15/ PW15 (S06/S06)

AC42/PC42
AC76/PC76
AC13/PC13

ARL-2+/PRL-2+

ARL-1+/PRL-1+

AVP/PVP (S01/S01)
AG-5/PG-5 (S02/S02)

TU00
TU00
TU00

AXC60/PXC60 (S06/S06)
AXC60N/PXC60N (S06/S06)

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto “S/R” que não possui imagem de referência de garra.
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