Magneti Marelli Cofap lança os amortecedores para
o Jeep Renegade

Sempre atenta às necessidades do mercado de reposição independente, a Magneti
Marelli Aftermarket, divisão de negócios focada no segmento de autopeças e segunda
maior empresa do setor no Brasil, sai à frente mais uma vez e disponibiliza para o
mercado os Amortecedores Cofap para todas as versões do Jeep Renegade,
apresentado ano passado pela FCA - Fiat Chrysler Automobiles.
A agilidade vem ao encontro das tendências do segmento e reflete o contínuo
investimento da marca em oferecer aos seus clientes e consumidores o maior catálogo
de amortecedores do mercado, que já atende a 98% da frota circulante.
Por ser um veículo com características off-road, o Jeep Renegade adotou os
amortecedores Cofap Full Displacement bitubulares, com sistema de válvulas que
permitem um controle suplementar das forças de amortecimento em compressão, pela
válvula de tração, tecnologia que garante melhor estabilidade e conforto quando
comparado a um amortecedor com válvulas convencionais.
Outro produto que a divisão acaba de incluir em seu catalogo é amortecedor dianteiro
destinado ao modelo Tiguan, da Volkswagen.
Além dos amortecedores, a Magneti Marelli Cofap Autopeças também oferece outros
produtos para suspensão, como molas, bandejas, pivôs e bieletas, além de juntas
homocinéticas, semi-eixos, terminais axiais, terminais de direção e pastilhas de freio,
entre muitas outras famílias de autopeças que compõe o maior portfolio do mercado.

Os produtos da Magneti Marelli Cofap são encontrados em todo o território nacional.

Serviço
Código

Posição

Aplicação

GP33224

Dianteiro Dir.

GP33225

Dianteiro Esq.

Jeep Renegade

GP33226

Traseiro Dir.

Tração nas rodas dianteiras (4x2)

GP33227

Traseiro Esq.

GP33228

Dianteiro Dir.

GP33229

Dianteiro Esq.

Jeep Renegade

GP33230

Traseiro Dir.

Tração nas quatro rodas (4x4)

GP33231

Traseiro Esq.

GP33239

Dianteiro

Volkswagen Tiguan (2010/...)

Visite o nosso site www.mmcofap.com.br
Assistência técnica Cofap: 0800-0194054 (suspensão, transmissão e freio) e 08000126327 (motor)

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 30 centros de
aplicações em 19 países, 40.500 colaboradores e faturamento de € 7,3 bilhões em 2015, 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 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.

