
 
 
 
Magneti Marelli Cofap Aftermarket lança linha de 

velas de ignição para motocicletas 
 

Com 22 códigos, a gama cobre mais de 95% da frota brasileira 
 

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket, maior empresa do segmento de reposição 
automotiva no Brasil, aproveita o reaquecimento do mercado de motocicletas para 
lançar uma nova linha de produtos dedicada aos veículos de duas rodas: as velas de 
ignição Magneti Marelli. O catálogo de velas para motos da marca chega ao mercado 
com 22 códigos, que são suficientes para atender a mais de 95% da frota circulante 
nacional. 

Disponíveis nas versões Resistiva e Standard, as velas de ignição Magneti 
Marelli – marca tradicional nas competições de motovelocidade - são produzidas com 
as mais avançadas tecnologias disponíveis atualmente, para oferecer ao mercado um 
produto com alto padrão de qualidade e confiabilidade.  

De aparência simples, a vela de ignição é um componente fundamental para o 
funcionamento do motor, responsável por conduzir a alta voltagem gerada pelas 
bobinas de ignição para o interior da câmera de combustão, convertendo-a na faísca 
elétrica – também chamada centelha – necessária para inflamar a mistura de 
ar/combustível e garantir um funcionamento harmônico do motor. A utilização das 
velas com as características corretas, indicadas pelo fabricante da motocicleta, 
garante o adequado consumo de combustível e, consequentemente, redução nos 
índices de emissões. 

Graças a uma das mais tradicionais equipes de atendimento aos clientes, a 
Magneti Marelli Cofap Aftermarket disponibiliza para seus distribuidores, presentes em 
todo território nacional, um catálogo ilustrado completo, de fácil manuseio, permitindo 
que o consumidor encontre rapidamente as características dos produtos desejados, 
além de informações e orientações sobre aplicações e manutenção. 

Além das novas velas de ignição, a empresa também oferece ao mercado de 
reposição destinado ao segmento de motocicletas diversas outras linhas de produtos: 



baterias, bombas de combustível, filtros, lâmpadas, bielas e kits de motor Magneti 
Marelli; amortecedores, tubos internos e kits relação Cofap. 

Todas as linhas de produtos com as marcas Cofap e Magneti Marelli podem 
ser encontradas em todo o território nacional. Mais informações em 
www.mmcofap.com.br. 

 

Magneti Marelli 
A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a 
indústria automotiva. Com 86 unidades produtivas, 12 centros de P&D em 19 países, 
aproximadamente 43 mil colaboradores e faturamento de € 7,9 bilhões em 2016, 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. Magneti Marelli é 
parte da FCA. 
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). 
 


