COMUNICADO DE IMPRENSA

Magneti Marelli Cofap lança novos códigos de
amortecedores para Fiat, Ford, Kia e VW
Ampliando ainda mais sua linha de produtos para o mercado de reparação automotiva, a
Magneti Marelli Cofap Autopeças, divisão de negócios focada no mercado de reposição
de autopeças e segunda maior empresa do segmento no Brasil, oferece novos códigos
de amortecedores Cofap para os modelos Fiat, Ford, Kia e Volkswagen.
O lançamento constante para novas aplicações reflete a estratégia fundamental da
empresa em atendimento às demandas de seus clientes e consumidores, acompanhando
a evolução da frota de veículos leves e comerciais e levando a eles soluções de
qualidade só encontradas em produtos genuínos, consagrada nos mais de 50 anos de
experiência na indústria automotiva brasileira, onde é reconhecida como uma das marcas
mais confiáveis do mercado e cujo catálogo destinado ao mercado de reposição cobre
98% da frota nacional.
Desde 2013, todos os amortecedores Cofap possuem o logo do Inmetro, atendendo as
exigências do Programa de Avaliação da Conformidade conduzido pelo órgão, através da
Portaria 301/2011, que estabelece normas e critérios para diversos componentes
automotivos destinados ao mercado de reposição com o objetivo de garantir a segurança
de motoristas e de passageiros.
Além dos amortecedores, a Magneti Marelli Cofap Autopeças também oferece outros
produtos para suspensão, como molas, bieletas, juntas homocinéticas e pastilhas de
freio.
Serviço:
Chrysler Journey (2009/...)

GP33240 (dianteiro direito)
GP33241 (dianteiro esquerdo)
GB48267 (traseiro)

Fiat Freemont (2011/...)

GP33240 (dianteiro direito)
GP33241 (dianteiro esquerdo)
GB48267 (traseiro)

Ford Focus G2

GP33234 (dianteiro direito)
GP33235 (dianteiro esquerdo)

Ford Fusion (2006/2009 - todos)

GP33236 (dianteiro direito)
GP33237 (dianteiro esquerdo)
GB48266 (traseiro)

Kia Bongo K-2500 / K-2700 (2005/...)

GB48265 (traseiro)

Kia Sorento (2004/2009 - todos)

GL13704 (dianteiro direito)
GL13705 (dianteiro esquerdo)

Volkswagen Jetta 2.0 (2011/...)

GP33238 (dianteiro)
GB27662 (traseiro)

Volkswagen up! (2014/...)

GP30406 (dianteiro)
GB27599 (traseiro)
GB27661 (traseiro)

Magneti Marelli
A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a indústria
automotiva. Com 89 unidades produtivas, 12 centros de P&D e 26 centros de aplicações em 19
países, 38.000 colaboradores e faturamento de € 6,5 bilhões em 2014, 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, Aftermarket (peças e serviços para o mercado de
reposição), Componentes Plásticos e Módulos e Motorsport. Magneti Marelli é parte da FCA.
No Brasil desde 1978, a empresa conta com 9 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 16
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). No Brasil, faturou R$ 2,6 bilhões em 2014.

