
 
 
Magneti Marelli amplia seu portfólio de 
componentes de suspensão com a marca Cofap 

 

A Magneti Marelli Cofap Autopeças, empresa do Grupo Magneti Marelli focalizada no 

mercado de reposição de autopeças e maior empresa do segmento no Brasil, expande 

sua linha de produtos destinados ao Sistema de Suspensão, com novas Bandejas e 

Molas Helicoidais da marca Cofap, reconhecida pela qualidade e liderança no 

mercado de amortecedores, tanto na reposição como no mercado de equipamento 

original. 

Os lançamentos de bandejas de suspensão destinam-se aos modelos Ford Novo KA e 

New Fiesta, Honda CRV, Hyundai HR e Toyota Etios. Os novos códigos de molas são 

destinados a diversos modelos das fabricantes Ford, Toyota e Volkswagen. 

As bandejas, também conhecidas como braços oscilantes, ligam o cubo da roda ao 

chassi do veículo, sendo que a sua integridade também é fundamental para o 

alinhamento da suspensão e, consequentemente, para a estabilidade, conforto e 

segurança do veículo. 

As molas helicoidais suportam o peso do veículo, garantindo a sua altura em relação 

ao solo, absorvem as irregularidades do terreno e atuam sobre o alinhamento e 

equilíbrio da suspensão. Assim, se as molas apresentarem fadiga, as condições de 

conforto, estabilidade e segurança ficam seriamente comprometidas. 

Por se tratarem de itens de segurança, é recomendada a verificação periódica de 

todos os componentes da suspensão por profissionais habilitados e de acordo com as 

especificações dos fabricantes dos veículos, ou sempre que seja percebido algum 

ruído incomum ou alteração em seu comportamento dinâmico. 

Mais informações estão disponíveis no site da companhia: www.mmcofap.com.br. 

 

 

 

 

http://www.mmcofap.com.br/


 

Serviço: 

Lançamentos Bandejas 

Código Posição Aplicação 

Ford 

BJC08132M Dianteira Dir. com buchas / sem 

pivô 

NOVO KA hatch/sedan 

1.0/1.5 (2014 em diante) 

New Fiesta (10/13) 

New Fiesta Sedan (13/15) 

New Fiesta Hatch (2013 

em diante) 

BJC08133M Dianteira Esq. com buchas / sem 

pivô 

NOVO KA hatch/sedan 

1.0/1.5 (2014 em diante) 

New Fiesta (10/13) 

New Fiesta Sedan (13/15) 

New Fiesta Hatch (2013 

em diante) 

Honda 

BJC10010M Dianteira Dir. CRV (2007/2011) 

BJC10011M Dianteira Esq. CRV (2007/2011) 

Hyundai 

BJC32012M Inferior Dir. c/ buchas (sem pivô) HR (2005/...) 

BJC32013M Inferior Esq. c/ buchas (sem pivô) HR (2005/...) 

Toyota 

BJC22010M 
Dianteira Dir. com buchas / sem 

pivô 
Etios (2012 em diante) 



BJC22011M 
Dianteira Esq. com buchas / sem 

pivô 
Etios (2012 em diante) 

 

Lançamentos Molas Helicoidais 

Código Posição Aplicação 

Ford 

MC.EFOR1007M Dianteira 

Fiesta GII 1.0 Super Charge / com e sem 

ar (2003/2006) 

Fiesta GII 1.6 / com e sem ar 

(2003/2014) 

Toyota 

MC.ETOY1000M Dianteira 
Corolla Mecânico com Ar (2002/2008) 

Fielder Mecânico com Ar (2002/2008) 

Volkswagen 

MC.EVW1005M Dianteira 

Fox 1.0 s/ar (2004/...) 

Gol G5 e 6, 1.0/1.6 c/ar c/barra e 

estabilizadora (2008/...) 

Saveiro 1.6 s/ar c/dir. hidráulica (2009/...) 

Voyage 1.0/1.6 c/ar c/barra e 

estabilizadora (2009/...) 

 

 

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 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 14 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. 


