
 
 
Comunicado de imprensa 

 
Magneti Marelli Cofap Autopeças amplia portfólio da 
linha térmica para Fiat, GM, Nissan, Toyota e VW 

Com o objetivo de manter o forte crescimento que vem apresentando no pacote de 

produtos destinados ao gerenciamento térmico de motores, a divisão Aftermarket do 

grupo Magneti Marelli, segunda maior empresa do segmento no Brasil, disponibiliza 

novos Radiadores para veículos Fiat, General Motors, Nissan e Volkswagen. 

Responsáveis pela refrigeração do líquido de arrefecimento do motor, os radiadores 

são componentes fundamentais para garantir que o motor funcione na temperatura 

adequada determinada pelo fabricante do veículo. 

Os sistemas de arrefecimento automotivo, além dos radiadores, são compostos por 

diversos outros componentes e, por isso, a Magneti Marelli, preocupada em oferecer 

um pacote completo ao mercado de reposição, comercializa também condensadores, 

evaporadores, aquecedores, blocos, visco-fans, “intercoolers”, compressores de ar-

condicionado, válvulas termostáticas, termo-interruptores e bombas d’água, com 

extensa cobertura da frota nacional de veículos leves e pesados. 

Desde 2009, a Magneti Marelli mantém uma parceria estratégica com a Behr Hella 

Service, especialista em sistemas de arrefecimento de motores e de ar-condicionado 

automotivos, para a distribuição exclusiva de alguns desses produtos no mercado de 

reposição. 

Os produtos da Linha Térmica Magneti Marelli podem ser encontrados nos principais 

distribuidores, em todo o território nacional. 

 

Serviço: 

Produto Aplicação 

RMM1096FT Fiat Uno 1.0 8V, manual, com AC (02/04) 

RMM1096FT Fiat Uno 1.0 8V Fire, manual, com AC (04/12) 

RMM1096FT Fiat Fiorino 1.3 8V Fire, manual, com AC (02/12) 



RMM1097FT Fiat Uno / Fiorino / Prêmio 1.5, manual, com e sem AC (87/93) 

RMM1087GM Chevrolet Classic 1.0 Flexpower, manual, com e sem AC (10/13) 

RMM1088GM Chevrolet S10 / Blazer 4.3 V6, automático, com AC (94/…) 

RMM1107NS Nissan Livina 1.6 / 1.8 16V, manual, com AC ( 09/...) 

RMM1107NS NissanTiida 1.8, manual, com AC ( 07/...) 

RMM1108TO Toyota Etios 1.3 / 1.5 16V, manual, com e sem AC (12/...) 

RMM1086VW Volkswagen Fox 1.0 / 1.6, manual, com AC ( 03/05) 

RMM1086VW Volkswagen Polo 1.0 / 1.6, manual, com AC (03/05) 

 

Visite o nosso 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. 


