
 
 
Magneti Marelli Aftermarket lança mais códigos de 
Bombas de Óleo e de Água 

 

Detentora de um dos maiores pacotes de produtos para o mercado de reposição de 

autopeças, a Magneti Marelli Cofap Autopeças, unidade de negócios do grupo focada 

no mercado de reposição e segunda maior empresa do segmento no Brasil, lança 

novos códigos de bombas de óleo e de água, segmento de mercado em que possui 

praticamente 100% de cobertura da frota nacional de veículos de passageiros. 

As bombas de óleo e de água foram lançadas para os modelos Ford, Fiat e 

Volkswagen, com destaque para os modelos VW up!. 

As bombas de óleo são responsáveis por manter o fluxo de lubrificante no interior do 

motor com o objetivo de lubrificar e auxiliar na refrigeração de seus principais 

componentes internos. 

As bombas de água fazem parte do sistema de arrefecimento de motores à combustão 

interna, cuja função é manter a circulação do líquido de arrefecimento dentro do motor, 

passando pelo bloco e pelo cabeçote e chegando ao radiador, onde ocorre a troca de 

calor com o ar externo. 

A Magneti Marelli Cofap Autopeças também disponibiliza ao mercado de reposição 

uma extensa gama de produtos destinados ao sistema de refrigeração do motor, não 

só para veículos de passageiros, mas também para veículos comerciais. Essa linha de 

produtos é composta por radiadores, intercoolers, condensadores, evaporadores, 

eletroventiladores, viscofans, blocos, embreagens viscosas, válvulas termostáticas e 

termo-interruptores. 

Os produtos Magneti Marelli podem ser encontrados em mais de 60 mil pontos de 

venda espalhados pelo país graças a uma das maiores redes de distribuição de 

autopeças do país. 

Visite o site www.mmcofap.com.br. 

 

Serviço – Bombas de óleo 

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


Código   
Magneti Marelli 

Código original Aplicação 

BMMOP10169 04E115105M VW up!, Fox Motion – Motor EA 211 1.0 

BMMOP10170 04C115105C VW up! Turbo, Gol Rally, Saveiro Cross - Motor EA 
211 1.6 

BMMOP10214 70993471 
BG2T/6A019/BA 
BG1T/6A019/AA 

Ford Ranger 2.8 Power Stroke (Motor Maxion HS) 

BMMOP10296 55223582 Fiat – todos com motor 1.6 E.torQ 16v 

Serviço – Bombas de água 

Código   
Magneti Marelli 

Código original Aplicação 

BMMP0226 55240487 
55243968 
354501C 

Fiat – todos com motor 1.6 E.torQ 16v 

 

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. 


