
 

  
   

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Magneti Marelli Aftermarket amplia linha de 
baterias para motocicletas 

Sempre atenta às demandas do mercado de reposição independente, a Magneti Marelli 

Cofap Autopeças, unidade de negócios do grupo Magneti Marelli focada na reposição de 

componentes para veículos leves, comerciais e de duas rodas e segunda maior empresa 

do segmento no mercado nacional, anuncia a ampliação da Linha de Baterias de Moto, 

com o lançamento da bateria MM6SBS. 

Do tipo seco carregada selada, a bateria entrega uma corrente nominal de 5A (Ampere) 

e, com dimensões da caixa reduzidas (113mm x 70mm x 105mm), proporciona excelente 

capacidade de partida a frio - 90CCA, ou seja, suporta mais tentativas de dar a partida e 

possui maior durabilidade em relação à carregada convencional. A bateria MM6SBS é 

vendida com o ácido à parte. 

Com sete modelos do tipo seco carregada convencional e 11 do tipo seco carregada 

selada, todos homologados pelo Inmetro, o catálogo de baterias Magneti Marelli cobre 

95% da frota nacional de motocicletas, hoje em torno de 23 milhões de unidades, 

segundo dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.  

O novo produto vem agregar valor ao extenso portfólio de motopeças da unidade de 

Aftermarket da Magneti Marelli. As baterias MM6SBS já estão disponíveis na rede 

distribuidora em todo o país.  

Mais informações estão disponíveis no site da companhia: 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. 


