
 

  
   

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Magneti Marelli marca forte presença no novo Fiat Linea, 
fornecendo componentes de diversas linhas de produtos 
 

A Magneti Marelli, uma das mais importantes fabricantes de sistemas e 

componentes automotivos do mundo, marca forte presença no Novo Fiat Linea, 

equipando o modelo com tecnologias pioneiras desenvolvidas por diversas 

unidades do grupo. 

A divisão Powertrain fornece a tecnologia Free Choice®, ou câmbio automatizado 

Dualogic Plus. Trata-se de um sistema de troca de marchas robotizado, com a 

eliminação do pedal da embreagem. O recurso permite ao motorista acostumado 

ao câmbio manual uma experiência inédita de conforto na condução do veículo, 

com a utilização do modo automático ou manual, além de proporcionar redução 

do consumo de combustível e melhorias no desempenho do veículo. A grande 

evolução do software desenvolvido pela Magneti Marelli oferece novos recursos, 

sempre priorizando a segurança e o conforto dos ocupantes do carro. A Descarga 

de Torque Parabólica suaviza as trocas de marcha. A função Creeping coloca o 

carro em movimento ao se aliviar o pé do freio, facilitando manobras de 

estacionamento e garantindo mais conforto no tráfego lento das grandes cidades 

e o Auto Up-shift Abort garante ultrapassagens mais seguras ao “perceber” a 

intenção de manobra do condutor e proporcionar respostas mais rápidas ao 

comando do acelerador. 

O pioneiro e já consagrado sistema bicombustível SFS® (Software Flexfuel 

Sensor), também desenvolvido pela divisão Powertrain, vem com uma versão 

atualizada da central de comando, a ECU (Eletronic Control Unit) família 7, dotada 

de tecnologia responsável pelo aumento da capacidade de memória e velocidade 

de processamento. O produto representa o que há de mais moderno em 

gerenciamento de motores flex. Essa divisão da Magneti Marelli fornece, 

adicionalmente, o conjunto coletor (galeria e sistema de partida a frio), o corpo de 

borboleta e os bicos injetores. 

Os Amortecedores, com a marca Cofap, reconhecidamente a mais confiável do 

mercado, proporcionam uma condução segura e confortável nas mais variadas 

condições de piso, garantia de quem desenvolve amortecedores para a indústria 

automotiva brasileira há mais de 50 anos. 



 

Suspensões é a divisão que participa com a travessa dianteira e eixo traseiro, 

conferindo a tradicional robustez ao veículo. 

A divisão Eletrônica desenvolveu o exclusivo painel de instrumentos com efeito 

3D e função Welcome Movement, que saúda o motorista ao fazer os ponteiros do 

velocímetro e do conta-giros varrer as suas escalas ao se acionar a ignição. Além 

disso, agora o quadro de instrumentos conta com iluminação diurna, melhorando 

a visibilidade das informações. Da mesma divisão, o Blue&Me permite 

interatividade entre o motorista e o veículo via Bluetooth e congrega inúmeras 

funções, como sistema de navegação via GPS, chamadas telefônicas através de 

comando de voz, entre outras. O computador de bordo, outro desenvolvimento da 

Eletrônica, disponibiliza as funções consumo instantâneo e médio, distância 

percorrida, tempo de viagem, hodômetro total e parcial e velocidade média. 

Finalmente, o Novo Linea conta com regulagem de altura dos faróis, cujo ajuste 

pode ser realizado através do menu My Car. 

A divisão Automotive Lighting Magneti Marelli, do segmento de iluminação 

automotiva, equipa o Novo Linea com faróis e lanternas produzidos 

especialmente para o modelo. 

A divisão Exaustão participa do lançamento com o sistema composto pelo 

Coletor com Catalisador Integrado, tecnologia da empresa que traz vantagens 

para o veículo atendendo a legislação de emissões.  

Já a divisão Componentes Plásticos da Magneti Marelli fornece o sistema de 

abastecimento de combustível, reservatório de combustível, dutos de ar dianteiro 

e traseiro, coberturas superior e inferior da coluna de direção e os suportes de 

fixação dos painéis de porta lados direito e esquerdo. 

 

 
 

 

 

 


