
 

  
   

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Magneti Marelli Aftermarket anuncia novos 
códigos de bandejas de suspensão 
 

A Magneti Marelli Cofap Autopeças, unidade de negócios do grupo Magneti Marelli 

focada na reposição de autopeças e segunda maior empresa do segmento no mercado 

nacional, anuncia o lançamento de novos códigos para bandejas de suspensão, ou 

braços oscilantes, para os modelos Renault Duster e Chevrolet Cobalt, Onix e Spin. 

Além da linha de bandejas de suspensão Cofap, item responsável pela conexão da roda 

ao chassi, a empresa conta também com uma série de outros produtos destinados ao 

sistema de suspensão automotivo: amortecedores, bieletas, pivôs, molas, buchas e 

coxins. 

O catálogo de bandejas Cofap conta com mais de 140 códigos que garantem uma das 

mais amplas coberturas de frota do mercado brasileiro e podem ser encontrados em todo 

o território nacional. 

Serviço: 

BJC18144M / BJC18143M = Renault Duster 1.6 / 2.0 (11/...) com buchas, sem pivô 

BJC04142M / BJC04141M = Chevrolet Onix, Cobalt e Spin (12/…) com buchas, sem pivô 

 

 

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. 


