
 

  
   

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Magneti Marelli Aftermarket anuncia novos 
códigos de bandejas de suspensão e bieletas 
 

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 o VW Jetta Sedan. 

O componente, com mola e amortecedor, é um dos itens fundamentais da suspensão, 

ligando a roda ao chassi do veículo e mantendo o correto posicionamento das demais 

peças nos diversos movimentos aos quais o sistema de suspensão é submetido, 

garantindo o seu alinhamento. 

As bandejas são utilizadas aos pares, geralmente com um código para cada lado, e 

devem ser substituídas quando apresentarem uma ou mais dessas avarias: 

empenamento, trincas, folga no pivô (quando este não puder ser substituído) e 

deformação ou folgas nas buchas ou seu alojamento. 

Além das bandejas do VW Jetta, a Magneti Marelli disponibiliza também as bieletas para 

os modelos Hyundai HB20, Toyota Camry, Renault Master, Honda Fit e City, Ford Nova 

Ranger, Fusion e Edge, Chevrolet S-10 e Trailblazer, Fiat Freemont e Dodge Journey. 

As bieletas são responsáveis pela conexão entre as extremidades da barra estabilizadora 

e as bandejas ou amortecedores, dependendo do veículo, e sua principal função é 

transmitir os movimentos da suspensão para a barra estabilizadora, principalmente em 

curvas, restringindo a inclinação da carroceria e proporcionando maior conforto e 

segurança na condução do veículo. Também aplicadas em cada lado da suspensão, 

devem ser substituídas quando apresentarem folga nas fixações ou deformações na 

haste. 

A empresa conta também com uma série de outros produtos destinados ao sistema de 

suspensão automotiva, como os amortecedores Cofap, pivôs, molas, buchas e coxins. 

 

 

 

 



 

Serviço: 

Bandejas 

BJC01046M = Jetta Sedan 2.5 (05/10) dianteira direita com bucha, sem pivô 

BJC01047M = Jetta Sedan 2.5 (05/10) dianteira esquerda com bucha, sem pivô 

 

Bieletas 

 

HYUNDAI BTC32108 = HB20 (2012/...) dianteira 

 

TOYOTA BTC22113 = Camry (01/05) dianteira 

BTC22114 = Camry (06/...) dianteira 

 

RENAULT BTC18110 = Master 2.3 (2013/...) dianteira 

 

HONDA BTC10208 = Fit / City (2015/...) dianteira direita 

BTC10209 = Fit / City (2015/...) dianteira esquerda 

 

FORD  BTC08208 = Nova Ranger (2012/...) dianteira direita 

BTC08209 = Nova Ranger (2012/...) dianteira esquerda 

BTC08125 = Edge (2008/...) dianteira 

BTC08126 = Fusion (2014/...) dianteira 

 

CHEVROLET BTC04202 = Nova S-10 (2012/...) / Trailblazer (2013/...) dianteira direita  

BTC04203 = Nova S-10 (2012/...) / Trailblazer (2013/...) dianteira esquerda 

 

FIAT  BTC03112 = Freemont (2012/...) dianteira 

  BTC03113 = Freemont (2012/...) traseira 

 

DOGDE BTC03112 = Journey (2012/...) dianteira 

BTC03113 = Journey (2012/...) traseira 

Todos os produtos podem ser encontrados em todo o território nacional. 

Mais informações também podem ser encontradas no site 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 

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


 

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. 


