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Bobina de Ignição e Corpo de Borboleta
Mais uma vez a VDO traz a tecnologia dos produtos originais para o mercado de reposição e complementa 
a linha de injeção eletrônica com o lançamento de um Corpo de Borboleta e uma Bobina de Ignição.

Entenda os Produtos
O corpo de borboleta controla a entrada de ar e a marcha lenta do motor através da abertura da 
borboleta de aceleração. É acionado eletronicamente por meio de um motor de passo. O corpo de 
borboleta também tem a função de informar à central a posição da borboleta para que a quantidade 
de combustível a ser injetada seja proporcional à quantidade de ar que está sendo admitida pelo 
motor, controlando assim a aceleração.

A bobina de ignição tem papel fundamental no sistema de ignição do motor, é ela que fornece a 
centelha (faísca) para que haja a combustão no interior do cilindro. 

A bobina de ignição nada mais é do que um transformador de baixa para alta tensão. Um transformador 
é um dispositivo capaz de transmitir a energia elétrica de um circuito à outro, através dos princípios 
do eletromagnetismo. É constituído por dois circuitos e um núcleo feito de material ferro-magnético. 
Cada circuito é formado por um enrolamento com um determinado número de espiras. A relação 
entre o número de espiras do enrolamento primário e secundário é que determina a diferença entre 
a tensão de entrada e a tensão de saída.

Consulte a lista completa de aplicações no catálogo VDO. 
Para fazer download, acesse o site: www.vdo.com.br

Lançamento
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Conheça toda a linha de produtos no catálogo online, 
disponível no endereço www.vdo.com.br

Injeção Eletrônica  Instrumentos  
e Sensores

Controle de 
Temperatura

Informações Técnicas

Informações Comerciais

Código

Comercial

D46485

A2C95707900

Produto
Código

Original

Ford:

4M5G12029ZA

4M5G12029ZB

Código do

Concorrente

Bosch:

0 221 503 485

M.Marelli:

BI0071MM

M.Marelli:

SMF00702

Descrição

Bobina de Ignição

Corpo de Borboleta

                                          Aplicação

FORD: Courier 1.6i Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Courier Van 1.6i Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: EcoSport 1.6i Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Fiesta 1.0i Supercharger - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Fiesta 1.0i Sedan - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Fiesta 1.0i Street - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Fiesta 1.6i Sedan - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Fiesta 1.6i Street - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Focus 1.6i 8V - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Ka 1.0i  - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FORD: Ka 1.6i - Zetec Rocam - Flex 01/08 - ...

FIAT: Palio Fire 1.0 8V - Gasolina 01/02 - ... 

FIAT: Palio Fire 1.3 8V - Gasolina 01/02 - ...

FIAT: Siena 1.0 8V - Gasolina 01/02 - ... 

FIAT: Siena 1.3 8V - Gasolina 01/02 - ...

Código

Comercial

D46485

A2C95707900

Descrição

Bobina de Ignição

Corpo de Borboleta

NCM

85113020

84099190

Código SAP

A2C96145600

A2C95707900

IPI (%)

15%

5%

Peso (kg)

0,345

0,390

Embalagem

Múltipla

1

1

Código de Barras

7894476064580

7894476065013


