
 
 
Magneti Marelli Aftermarket anuncia novos códigos 
de Bobinas de Ignição 
 

 
* Bobina BI0072MM 

 

Unidade de negócios do grupo Magneti Marelli focada no mercado de reposição e 

segunda maior empresa do segmento no Brasil, a Magneti Marelli Cofap Autopeças 

lança novos códigos de bobinas de ignição, ampliando ainda mais sua participação 

nesse mercado, que atualmente é de mais de 30%. 

A frota coberta pelos novos componentes representa mais de um milhão de veículos 

das marcas Honda, Hyundai, Kia e Volkswagen. As bobinas tem como finalidade 

multiplicar em muitos milhares de vezes a voltagem liberada pela bateria, com o 

objetivo de vencer a resistência da alta pressão encontrada dentro da câmara de 

combustão e produzir a centelha que dará início à reação de queima de combustível, 

que resulta na explosão que movimentará o pistão. 

A Magneti Marelli tem evoluído com a indústria automotiva desde o início do século 20, 

quando nasceu com o propósito de fabricar magnetos - ou magneti, em italiano - que, 

na época, eram usados nos motores com a mesma função dos atuais sistemas de 

ignição, essenciais para o funcionamento do motor e onde a bobina desempenha 

papel fundamental. 

Uma das mais tradicionais fornecedoras de autopeças para a indústria automobilística 

e para o mercado de reposição, no Brasil e no mundo, a empresa oferece ao mercado 

uma extensa lista de produtos. Aqui, com a marca Magneti Marelli, são encontrados, 

nos distribuidores e lojas de autopeças, além das bobinas, outros produtos dos 

sistemas elétrico ou eletrônico, como bicos injetores, baterias para veículos de 



passageiros, veículos comerciais e motos, cabos de vela, componentes de câmbio 

automatizado, faróis, lanternas e lâmpadas, bombas de combustível (gasolina, álcool e 

flex) e termo-interruptores, dentro de um dos maiores portfólios de produtos do 

mercado, destinados a vários outros sistemas veiculares. 

 

Serviço 

Código Magneti Marelli Código original Aplicação 

BI0076MM 55228006 Fiat Fiorino 1.4 Evo 8V (13/...) 

   Fiat Grand Siena 1.4 Evo 8V (12/...) 

  Fiat Novo Palio 1.4 Evo 8V (11/...) 

  Fiat Novo Siena 1.4 Evo 8V (10/...) 

  Fiat Uno 1.4 Evo 8V (10/...) 

 

BI0073MM 273003F100 Hyundai ix35 2.0 16V (10/15) 

  Hyundai Sonata 2.0 16V (86/15) 

  Hyundai Sonata 2.4 16V (10/15) 

  Hyundai Sorento 2.4 16V (10/13) 

  Hyundai Santa Fé (12/...) 

  Kia Sportage 2.4 16V (10/15) 

  Kia Cerato 2.0 16v (11/15) 

  Kia Cerato Koup 2.4 16V (11/15) 

 

BI0075MM CM11-116 Honda New Fit 1.4/1.5 16V Flex (09/...) 

  

30520RB0003 Honda City 1.5 16V Flex (09/...) 

 30520RB0S01  

 

BI0072MM 030905110B VW Gol, Fox, Voyage G6 1.0 (12/15) 

 030905110D VW Up 1.0 (14/...) 

  VW Jetta (11/...) 



 

Mais informações estão disponíveis no site www.mmcofap.com.br. 

 

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. 

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

