
 
 
Magneti Marelli Aftermarket expande portfolio da 
Linha Moto com novos códigos de amortecedores, 
kit motor e bielas 

Com o objetivo de ampliar sua participação no segmento de reposição de peças para 

motocicletas, a Magneti Marelli Aftermarket, divisão de negócios focado no mercado 

de reposição de autopeças e segunda maior empresa do setor no Brasil, anuncia o 

lançamento de Amortecedores, Kit Motor e Bielas para aplicações em modelos 

Dafra, Honda, Suzuki e Yamaha. 

A ação faz parte da estratégia da empresa, de ampliação contínua de seus catálogos, 

e traz para o mercado de reposição de peças de motocicletas as mesmas soluções de 

qualidade pelas quais alcançou o reconhecimento dos fabricantes de veículos, leves e 

pesados, em mais de 50 anos de experiência na indústria automobilística brasileira. 

O destaque na linha de Amortecedores Cofap são os “monoshock” para modelos 

Honda como as NX400 Falcon, XRE 300 e XRE 250 Tornado, com desempenho de 

produto original garantido pela marca líder de mercado. 

O Kit Motor, conjunto formado por camisa, pistão e anéis, deve ser avaliado e 

substituído, por profissional qualificado, quando o motor da moto apresentar perda de 

potência, consumo excessivo de óleo lubrificante, superaquecimento e ruídos em 

geral. 

É importante manter os procedimentos de manutenção preventiva também após a 

instalação do kit motor Cofap, realizando a limpeza / troca do filtro de ar regularmente, 

evitando o desgaste prematuro do kit em decorrência da entrada de impurezas para 

dentro do cilindro. Verificação e troca de óleo e seu filtro também devem ser realizadas 

regularmente. 

A Biela, componente interno do motor construído em aço-liga, faz a conexão entre o 

pistão e a árvore de manivela (virabrequim) e converte o movimento de sobe-desce 

dos pistões em movimento rotativo do virabrequim. Sua substituição é recomendada 

quando apresentar ruídos, deformação ou desgaste das bronzinas. A Magneti Marelli 

recomenda respeitar o tipo de lubrificante e a sua troca nos períodos indicados no 

manual da moto para garantir a durabilidade do produto. 



A Linha Moto também possui produtos com a marca Magneti Marelli, como filtros de ar 

e combustível, baterias e lâmpadas. 

Mais informações estão disponíveis no site www.mmcofap.com.br. 

 

Serviço: 

 

Amortecedores 

Honda 

MSC41006 = Honda NX 400 Falcon (99/14) – Monoshock, cromado, com regulagem 

MSC41007 = Honda XRE 300 (09/13) – Monoshock, cromado, com regulagem 

MSC41008 = Honda XRE 250 Tornado (01/09) – Monoshock, cromado, com 

regulagem 

Suzuki 

CR22611M = Suzuki G SR 150i (12/14) 

 

Kit Motor 

Honda 

K.41005 = Honda XR 200 (94/02) / Honda NX 200 (94/02) / Honda CBX 200 Strada 

(94/02) 

K.41006 = Honda C 100 Biz (98/05) / Honda C 100 Dream (92/98) 

K.41007 = Honda Biz 125 (06/15) 

K.41008 = Honda GC Fran (09/15) / Honda NXR Bros 125 (13/15) 

 

 

Bielas 

Yamaha 

BLC42003 = Yamaha Crypton 115 (10/...) 

BLC42004 = Yamaha Neo AT 115 (04/...) 

 

Suzuki 

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


BLC43002 = Suzuki Burgman 125 12/15 (injetada) 

 

Dafra 

BLC59001 = Dafra Speed 150 / Dafra Kansas 150 (08/15) 

 

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. 


