
 
 
Magneti Marelli Cofap informa complemento de 
aplicações da linha de Bieletas 

Sempre comprometida com o mercado de reposição de autopeças, a Magneti Marelli 

Aftermarket, divisão de negócio focado no segmento e segunda maior empresa do 

setor no Brasil, divulga o complemento de aplicação de vários códigos de Bieletas. 

Foram identificados novos veículos que podem receber os componentes, além 

daqueles para os quais o produto foi lançado originalmente. As peças são destinadas 

a veículos leves e comerciais, em modelos Citroën/Peugeot, Fiat, GM, Iveco, 

Kia/Hyundai, Toyota e Volkswagen. 

A bieleta é uma haste de ligação entre a barra estabilizadora e a suspensão do 

veículo. Sua função é transmitir para a barra estabilizadora as forças dinâmicas 

geradas pelas inclinações laterais em curvas, melhorando o contato do pneu com o 

solo. 

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

 

Serviço 

Descrições em vermelho = complemento de aplicação 

Código Posição Aplicação 

Citroën / Peugeot 

BTC17107 Dianteira 

Citroën 

C3 (2003/2008) 

C3 (2013/...) 

DS3 (2012/...) 

Aircross (2011/…) 

C3 Picasso (2012/…) 

 

Peugeot 

206 (1999/2011) 

207 (2008/2013) 



208 (2013/...) 

Fiat 

BTC03110 

BTC03109 
Dianteira Dir./Esq. 

Idea Adventure (2004/...) 

Strada Adventure (1998/...) – Inclusive 
nova Strada Adventure (2014/...) 

Palio Adventure (1998/...) 

GM 

BTC04120 Dianteira Cruze (2011/...) 

Malibu (2010/...) 

Iveco 

BTC03101 Dianteira 
Ducato (1998/...) 

Ducato (2014/...) 

Kia / Hyundai 

BTC32101 Dianteira H 100 (1994/2004) 

HR (2005/...) 

Sorento 3.5L (2003/2004) 

Volkswagen 

BTC01108 Dianteira 

Jetta (05.12/...) 

Tiguan (08.12/...) 

Passat Sedan (06.12/...) 

Passat Variant (06.12/…) 

Golf (2014/… - Inclusive GTI) 

New Beetle (2013/…) 

Toyota 

BTC22105 Dianteira Dir./Esq. 
Corolla (2003/...) 

Fielder (2004/2008) 

 

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. 


