
 
 
Magneti Marelli Cofap Aftermarket lança Catálogo 
Eletrônico Linha Motocicleta 
 

A Magneti Marelli Aftermarket, divisão de negócios focado no mercado de reposição 

de autopeças e segunda maior empresa do setor no Brasil, apresenta seu novo 

Catálogo Eletrônico Linha Motocicleta, com produtos Magneti Marelli e Cofap. 

O catálogo será atualizado em tempo real, com os lançamentos e alterações de 

produtos, levando ao usuário informações atualizadas do portfólio completo da Linha 

Motocicleta, que conta com amortecedores, bielas, kits motor, kits transmissão e tubos 

internos, todos com a marca Cofap; e baterias, bombas de combustível, filtros e 

lâmpadas, com a marca Magneti Marelli. 

Para realizar o download do novo catálogo, o link é 

http://www.mmcofap.com.br/catalogo-eletronico-produtos-motocicleta.aspx. Uma vez 

salvo no computador, o usuário já estará conectado e poderá utilizar a ferramenta para 

pesquisa. 

“Queremos nos aproximar cada vez mais das oficinas independentes, facilitando o 

contato com nossos usuários. Além das equipes de promoção e de técnicos e da linha 

0800, o catálogo chega para acelerar consultas e estabelecer mais um canal de 

comunicação direta com nossos parceiros”, afirma Mônica Cassaro, Diretora de 

Comunicação e Marketing. 

 

Novos códigos  

Além dessa novidade, a Magneti Marelli anuncia, ainda, o lançamento de novos 

códigos de Bielas e Kit de Transmissão para as marcas Dafra, Suzuki e Yamaha. 

Os novos componentes fazem parte da estratégia de ampliação do portfolio da linha e 

já podem ser encontrados no Catálogo Eletrônico Linha Motocicleta Magneti Marelli 

Cofap. 

 

Serviço 

http://www.mmcofap.com.br/catalogo-eletronico-produtos-motocicleta.aspx


Bielas 

BLC42003 – Yamaha Crypton 115 (2010/...) 

BLC42004 – Yamaha Neo AT 115 (2004/2013) 

BLC42005 – Yamaha YS Fazer 150 (2013/...) 

BLC43002 – Suzuki Burgman 125 (2012/2015) – injetada 

BLC59001 – Dafra Speed 150 / Dafra Kansas 150 (2008/2015)   

 

Kit de Transmissão 

TMC420001 – Yamaha YS Fazer 150 (2013/...) (41D / 14D / 428H x 126L) 

TMC420003 – Yamaha XTZ 125 (2002/2008)  (48D / 14D / 428H x 122L) 

 

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 30 centros de 

aplicações em 19 países, 40.500 colaboradores e faturamento de € 7,3 bilhões em 2015, 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, Componentes Plásticos e 

Módulos, Aftermarket (peças e serviços para o mercado de reposição, 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. 


