
 
 
Magneti Marelli apresenta novos códigos para a Linha 
Térmica 

 

Com investimento permanente na ampliação de sua linha de produtos, garantindo 

maior cobertura da frota e aumentando o número de aplicações, a unidade Aftermarket 

da Magneti Marelli, segunda maior empresa do mercado de reposição no Brasil, 

anuncia o lançamento de novos códigos de Bomba D’água Premium, Radiador e 

Bobina de Ignição. 

Os componentes da Linha Térmica Magneti Marelli são destinados aos veículos Ford 

Focus; e Amarok, Fox Bluemotion, Gol Rally, Saveiro Cross, Space Fox e Voyage 

Evidence, da Volkswagen. A bobina de ignição aplica-se nos modelos Cruze e Sonic, 

da GM. 

Esses lançamentos vêm complementar o catálogo da Linha Térmica Magneti Marelli, 

que também oferece condensadores, compressores, evaporadores, termo 

interruptores e válvulas termostáticas. 

A marca Magneti Marelli conta, ainda, com uma série de outros produtos para o 

mercado de reposição, além das bobinas de ignição e da linha térmica. São bicos 

injetores, cabos de vela, bombas de combustível, baterias (linhas leve, pesada e 

moto), alternadores, relés, componentes para o câmbio automatizado Free Choice®, 

componentes para carburadores, filtros, correias, bombas de óleo, lâmpadas, faróis e 

lanternas, espelhos retrovisores e equipamentos de diagnose (veículos leves, pesados 

e moto), estações para manutenção de ar-condicionado e analisadores de gás. 

 

Serviço: 



Bomba D’água Premium 

Código do Poduto Aplicação 

BMMP0600 

Fox Bluemotion (2014) 

Up! 1.0 (2002/2014) 

Gol Rally 1.6 16V (2015) 

Saveiro Cross 1.6 16V (2015) 

Space Fox 1.6 16V (2015) 

Voyage Evidence (2015) 

 

Bobina de Ignição 

Código do Poduto Aplicação 

BIO074MM 
Cruze 1.8 (2010/...) 

Sonic 1.6 16V (todos) 

 

Radiador 

Código do Poduto Aplicação 

RMM1119VW Amarok 2.0 TDI (2010/2013) Man./Aut. 

RMM1114FD Focus 1.6/2.0 (2008/2013) Man./Aut. c/AR 

 

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$ 2,8 bilhões em 

2015. 

 

O Aftermarket conta com escritórios regionais de vendas em algumas das principais capitais 

brasileiras (Curitiba, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo) com o objetivo de atender o 

mercado de reposição nos seguintes segmentos: 

Linha automotiva com a marca Cofap: Amortecedores (linhas leve e pesada), kit reparo de 

amortecedores e top kit, bandejas de suspensão, bieletas, juntas homocinéticas e seus kits de 

reparo, buchas e coxins, molas helicoidais e pneumáticas, terminais axiais, pastilhas de freio, 

atuadores hidráulicos, camisas de cilindro e kit de motor. 

Linha automotiva com a marca Magneti Marelli: Bicos injetores, bobinas de ignição, cabos de 

vela, bombas de combustível, baterias (linhas leve e pesada), alternadores, componentes para 

o câmbio automatizado Free Choice®, componentes para carburadores, filtros, correias, 

bombas de óleo, lâmpadas, faróis e lanternas, espelhos retrovisores, radiadores, 

condensadores, compressores, evaporadores, termo-interruptores, válvulas termostáticas, 

bombas d’água, equipamentos de diagnose (motores leves e pesados, ar-condicionado e 

analisadores de gás). 

Linha moto com a marca Cofap: Amortecedores, tubos internos da suspensão dianteira, kit 

relação, kit de motor e biela. 

Linha moto com a marca Magneti Marelli: Baterias e filtros, lâmpadas e equipamentos de 

diagnose. 


