
 
 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Magneti Marelli Cofap Aftermarket amplia catálogo de 
amortecedores para motocicletas 

 
Lançamentos para o mercado de reposição contemplam modelos da Dafra, 

Honda e Yamaha 

 

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket apresenta novas aplicações de amortecedores 

para veículos de duas rodas. Os lançamentos contemplam os modelos Dafra Citycom 

(CR22618M), Honda CB 600 Hornet (MSC41009), Yamaha XJ6 600 (MSC42005) e 

Honda CB 500F, Honda CB 500R e Honda CB 500X (MSC41010). Os novos 

componentes chegam para ampliar o portfólio da empresa, que é líder no segmento de 

suspensões no mercado de reposição brasileiro e conta com mais de 30 códigos de 

amortecedores para motocicletas de todas as categorias, baixa, média e alta cilindradas. 

Os amortecedores da Magneti Marelli Cofap Aftermarket possuem o diferencial de 

entregar ao setor de reparação a qualidade e confiabilidade da marca que, há mais de 

50 anos, fornece esse tipo de componente para as maiores montadoras do País, 

garantindo maior resistência, durabilidade e desempenho em comparação aos demais 

produtos encontrados no mercado, já que são desenvolvidos e produzidos respeitando-

se os projetos dos produtos genuínos. 

Além dos amortecedores Cofap, a empresa mantém em seu portfólio para o segmento 

de duas rodas uma variada gama de produtos como tubos internos de suspensão e kits 

de transmissão, também com a marca Cofap, e, com a marca Magneti Marelli, filtros de 

ar e de óleo, baterias, bombas de combustível, lâmpadas, bielas, válvulas e kits de 

motor. 

Com mais de 1.100 códigos lançados em 2018 para os segmentos de veículos leves, 

pesados e de duas rodas, a Magneti Marelli Cofap Aftermarket deve atingir a marca de 

1.300 novos códigos neste ano, reforçando a estratégia de oferecer o maior portfólio de 

produtos do mercado. 

Mais informações sobre os lançamentos e os outros produtos das marcas Cofap e 

Magneti Marelli podem ser encontradas em www.mmcofap.com.br. 

http://www.mmcofap.com.br/


 

 
Magneti Marelli 

 
A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a 
indústria automotiva. Com 85 unidades produtivas, 15 centros de P&D em 20 países, 
aproximadamente 44 mil colaboradores e faturamento de € 8,2 bilhões em 2017, o Grupo fornece 
para as principais montadoras na Europa, Américas do Norte e do Sul e Ásia. Suas áreas de 
negócio são Sistemas Eletrônicos, Iluminação, Controle Motor (Powertrain), Sistemas de 
Suspensão e Amortecedores, Sistemas de Exaustão, Componentes Plásticos e Módulos, 
Aftermarket (peças e serviços para o mercado de reposição) e Motorsport. 

 
No Brasil desde 1978, a empresa conta com 8 mil colaboradores e é líder de mercado em 
amortecedores, sistemas de injeção eletrônica e escapamentos, atuando também nos 
segmentos de faróis e lanternas, quadros de instrumentos, telemática, navegadores GPS, 
sistemas de suspensão, componentes plásticos e pedais, dentre uma série de outros produtos. 
É dona de marcas consagradas no mercado, como Cofap e Automotive Lighting, e possui no 
País 13 unidades produtivas e cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, localizados em 
Minas Gerais (Contagem, Itaúna e Lavras), Pernambuco (Goiana e Cabo de Santo Agostinho) e 
São Paulo (Amparo, Hortolândia, Santo André e Mauá). 
  
 


