
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Magneti Marelli Cofap amplia o portfólio da 

linha térmica 

Com o objetivo de manter o forte crescimento do pacote de produtos destinados ao 

gerenciamento térmico de motores, a unidade Aftermarket do grupo Magneti Marelli, 

segunda maior empresa do segmento no Brasil, disponibiliza novos Radiadores para 

veículos General Motors, Ford e Volkswagen e Intercooler para o KIA Bongo. 

Em parceria com a Behr Hella Service, a Magneti Marelli Cofap Autopeças 

comercializa um extenso pacote de produtos de gerenciamento térmico automotivo no 

mercado de reposição. Os lançamentos buscam atender a demanda de carros com 

mais de 10 anos de uso, ampliando ainda mais a cobertura da frota nacional. 

A função do sistema de arrefecimento é garantir que o motor funcione na temperatura 

adequada, determinada pelo fabricante do veículo. Por isso, a verificação periódica de 

seus componentes é fundamental para que se obtenha o melhor desempenho do 

motor em termos energéticos e de emissão de poluentes, além de evitar o 

superaquecimento, que aumenta o desgaste geral do motor e pode causar graves 

danos ao motor. 

Serviço: 

Radiadores - Linha Leve 

RMM1082FD = Ford Corcel; Del Rey; Pampa (motor 1.8, todos os anos com e sem 

AC) 

RMM1081VW = Ford Versailles; Royale (motores 1.8/2.0, ano 92/96, manual e 

automático, com AC) 

 VW Santana; Quantum (motores 1.8/2.0, ano 94/96, manual e 

automático, com AC) 

RMM1084GM = Chevrolet Chevette; Chevy 500 (motores 1.4/1.6, todos, com AC) 

Intercooler 



MMI3001KI = Bongo K 2500 TD (ano 05/12, com e semAC) 

Todos esses produtos podem ser encontrados na rede distribuidora. 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. 

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

