
 
 
Cofap amplia linha de bandejas e de suspensão 

 

A unidade Aftermarket do grupo Magneti Marelli, focalizada no mercado de reposição 

e segunda maior empresa do segmento no Brasil, investe no continuo crescimento de 

sua marca mais tradicional, a Cofap, que detém mais de 65% de participação no 

mercado de reposição de amortecedores. 

O portfolio Cofap está crescendo nas linhas de Bandejas de Suspensão para as 

marcas Fiat, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan e Volkswagen, Molas Helicoidais para 

Peugeot, Terminais Axiais para modelos Citroën, Fiat e Peugeot, Juntas 

homocinéticas e Semi-eixos para Peugeot e Molas a Gás para Chrysler e Fiat. 

Sempre concentrada no atendimento das demandas das oficinas independentes, 

disponibiliza produtos para quase a totalidade da frota brasileira. O catálogo de 

amortecedores, por exemplo, cobre nada menos que 98% dessa frota. Considerados 

itens de segurança, os Terminais Axiais contam com a certificação do Inmetro e, 

como todos os produtos Cofap, são garantidos por pela marca que acompanha a 

indústria automotiva brasileira há mais de 50 anos. 

 

Serviço: 

 

Bandejas de Suspensão 

Código do Poduto Posição Aplicação 

BJC32007M  Dianteira esq. com buchas, sem pivô Hyundai iX 35 (10/...) 



BJC32008M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Hyundai iX 35 (10/...) 

BJC39004M Inferior dir. com buchas, sem pivô Mitsubishi L200 Triton 
(07/...) 

BJC39005M Inferior esq. com buchas, sem pivô Mitsubishi L200 Triton 
(07/...) 

BJC32009M Dianteira esq. com buchas, sem pivô Hyundai HB20 Hatch / 
Sedan Mec. / Aut. 
(12/…) 

BJC32010M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Hyundai HB20 Hatch / 
Sedan Mec. / Aut. 
(12/…) 

BJC29006M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Nissan March Versa 

BJC29007M Dianteira esq. com buchas, sem pivô Nissan March Versa 

BJC29003M Dianteira esq. com buchas, sem pivô Nissan Tiida (07/13), 
Livina (09/...), Grand 
Livina (09/...) 

BJC29004M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Nissan Tiida (07/13), 
Livina (09/...), Grand 
Livina (09/...) 

BJC29001M Dianteira esq. com buchas, sem pivô Nissan Sentra (07/12) 

BJC29002M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Nissan Sentra (07/12) 

BJC08128M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Ford Fiesta Rocam c/DH 
(08/14) 

BJC08129M Dianteira esq. com buchas, sem pivô Fiesta Rocam c/DH 
(08/14) 

BJC08126M Dianteira dir. com buchas, sem pivô Ford Ecosport (12/...) 

BJC08127M Dianteira esq. com buchas,sem pivô Ford Ecosport (12/...) 

BJC01050M Inferior dir. com buchas, sem pivô  VW Amarok (10/...) 

BJC01051M Inferior esq. com buchas, sem pivô VW Amarok (10/...) 

BJC03050M Dianteira dir/esq com buchas, sem pivô Fiat Bravo (2010/...) 

 

Molas Helicoidais 

Código do Poduto Posição Aplicação 



MC.EPEG1000M Dianteira Peugeot 206 Rallye/Quicksilver 1.6 16V, mec., c/AC 
(01/…) 

MC.EPEG1001M Dianteira Peugeot 206 Passion/Soleil/Selection/Conversível 1.6 
8V e 16V, mec., c/AC (01/...) 

MC.EPEG1002M Dianteira Peugeot 206 Soleil / Selection 1.0 16V (susp.elevada) / 
1.4 / mec., c/AC (01/...) 

Peugeot 206 Soleil / Selection 1.6 8V e 16V mec., s/AC 
(01/...) 

Peugeot 206 SW 1.6 16V mec., s/AC (04/...) 

 

Terminais Axiais 

Código do Poduto Aplicação 

TAC03018M Fiat Doblò Adventure (03/...) 

TAC17008M 

Citroën C4 Hatch (09/...) 

Citroën C4 Pallas (04/12) 

Citroën C4 VTR Coupe (04/09) 

Peugeot 307 (01/11) 

TAC55002M Citroën C3 (02/13) 

 

Junta homocinética e Semi-eixos 

Código do Poduto Posição Aplicação 

SEC17401 Diant. direito Peugeot 206 1.0, 16V (00/05); 

Peugeot 206 1.4, 8V (04/10); 

Peugeot 206 1.4, 16V (05/09) 

SEC17402 Diant. esquerdo 

JHC17103 Fixa, lado roda 

 

Mola a Gás 

Código do Poduto Posição Aplicação 



19110 Porta Traseira 

Chrysler Journey (todos os modelos 09/...) 

Fiat Freemont (todos os modelos 11/...) 

 

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$ 2,8 bilhões em 

2015. 

 

O Aftermarket conta com escritórios regionais de vendas em algumas das principais capitais 

brasileiras (Curitiba, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo) com o objetivo de atender o 

mercado de reposição nos seguintes segmentos: 

Linha automotiva com a marca Cofap: Amortecedores (linhas leve e pesada), kit reparo de 

amortecedores e top kit, bandejas de suspensão, bieletas, juntas homocinéticas e seus kits de 

reparo, buchas e coxins, molas helicoidais e pneumáticas, terminais axiais, pastilhas de freio, 

atuadores hidráulicos, camisas de cilindro e kit de motor. 

Linha automotiva com a marca Magneti Marelli: Bicos injetores, bobinas de ignição, cabos de 

vela, bombas de combustível, baterias (linhas leve e pesada), alternadores, componentes para 

o câmbio automatizado Free Choice®, componentes para carburadores, filtros, correias, 

bombas de óleo, lâmpadas, faróis e lanternas, espelhos retrovisores, radiadores, 

condensadores, compressores, evaporadores, termo-interruptores, válvulas termostáticas, 

bombas d’água, equipamentos de diagnose (motores leves e pesados, ar-condicionado e 

analisadores de gás). 

Linha moto com a marca Cofap: Amortecedores, tubos internos da suspensão dianteira, kit 

relação, kit de motor e biela. 

Linha moto com a marca Magneti Marelli: Baterias e filtros, lâmpadas e equipamentos de 

diagnose. 


