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Substituição de Amortecedores – Fiat Punto

AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.

Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado 
dos demais componentes da suspensão. Caso necessite substituí-los, 
a Magneti Marelli Cofap possui a consulta rápida, disponível no site
mmcofap.com.br, onde você poderá encontrar os códigos dos itens 

comercializados pela empresa, no mercado de reposição, 
para o seu veículo.

EIXO DE TORÇÃO, MOLA HELICOIDAL E AMORTECEDOR TURBOGAS.
Amortecedor Turbogas Traseiro: GB47963
Punto Atractive HLX 1.8 07/10 / Atractive ELX 1.4 07/...
Amortecedor Turbogas Traseiro: GB48110

Punto Essence / Tjet  1.6/ 1.8 10/... / Sporting 1.6/ 1.8 10/... / Tritec Sporting 1.6 / 1.8 10/...

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
MCPHERSON, BANDEJA, MOLA HELICOIDAL, BARRA ESTABILIZADORA E 

Amortecedor Turbogas Dianteiro (e): GP32643
Punto 1.4 Attractive / ELX  07/... / 1.8 HLX 07/10

Amortecedor Turbogas Dianteiro (e): GP32851
Punto 1.8 Tritec / Tjet  / Sport / Tritec Sport ( incl. Dualogic/ Black ) 10 / ...

Amortecedor Turbogas Dianteiro (d): GP32644
Punto 1.4 Attractive / ELX  07/... / 1.8 HLX  07/10

Amortecedor Turbogas Dianteiro (d): GP32852
Punto 1.8 Tritec / Tjet / Sport / Tritec Sport ( inclusive Dualogic ) 10 / ...

Com o veículo no solo, remova os limpadores 
do para-brisa e o defletor de água.1

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA

Levante o veículo e retire as rodas e apoie o eixo 
com cavaletes para aliviar  a tensão no amortecedor.1

Remova o 
parafuso de 
fixação
inferior do 
amortecedor.

2

Retire os parafusos de fixação superior do amortecedor.3

Retire o amortecedor e prenda-o na morsa.
Na bancada, remova a porca que prende o
coxim do amortecedor e substitua-o, não 
esquecendo de efetuar o escorvamento.  

4

Monte todas as peças do conjunto na 
bancada, acompanhando a sequência 
correta dos componentes e, em  seguida,
monte o conjunto no veículo.

5

Afrouxe a porca da haste do amortecedor e as porcas
de fixação do coxim.2

Suspenda 
o veículo e 
remova a 
bieleta e 
os parafusos 
da manga 
de eixo.

3

Remova também 
o flexível e o
cabo sensor 
do ABS.

4

Retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na 
bancada, coloque o encolhedor de molas e
remova a porca, a arruela, o coxim, a coifa, 
a mola e por fim o batente do amortecedor

5

Substitua o amortecedor, não esquecendo
de efetuar o escorvamento.  Verifique 
também os demais componentes como 
o coxim, a coifa e o batente. Se 
apresentarem desgastes, substitua-os.
Dessa forma todo o conjunto trabalhará 
na mesma condição.

6

Atenção para a posição correta do ressalto do coxim: Para veículos com direção 
hidráulica, o ressalto deve estar voltado para a frente do veículo. Já para veículos 
com direção mecânica, o ressalto deve ficar voltado para trás.
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