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BorgWarner Amplia Produção Para  

Fornecer Válvulas Termostáticas à FIAT
®
 

 Otimizam a temperatura do motor para ajudar a melhorar a economia de combustível 

e reduzir as emissões  

 Uma nova linha de produção instalada em Piracicaba, Brasil  

Auburn Hills, Michigan, 24 de maio de 2017 – A BorgWarner, líder global em soluções 

inovadoras para sistemas de propulsão, fornece válvulas termostáticas ao motor turbo 1.4 

MultiAir® da FIAT®, que movimenta o 124 Spider. Projetadas para ajudar a melhorar a economia 

de combustível e reduzir as emissões, as válvulas termostáticas da BorgWarner otimizam a 

temperatura do motor em toda a faixa de operação. Para atender à crescente demanda, a 

BorgWarner tem instalado uma nova linha de produção em sua fábrica em Piracicaba, no Estado 

de São Paulo, Brasil.  

"Investimentos contínuos em nossa capacidade de produção permitirão à BorgWarner 

fornecer soluções inovadoras e eficientes à nossa lista crescente de clientes", disse Joe Fadool, 

presidente e gerente-geral da BorgWarner Emissions & Thermal Systems. "Ficamos felizes em 

fornecer nossas válvulas termostáticas à FIAT®." 

  As válvulas termostáticas da BorgWarner proporcionam uma resposta rápida para 

estabilizar a temperatura do motor, ao controlar o fluxo do líquido de arrefecimento entre o motor 

e o radiador. Durante a partida, a válvula termostática ajuda o motor a aquecer, o que contribui 

para a redução das emissões. Durante o funcionamento do motor, a válvula termostática 

mantém a temperatura do líquido de arrefecimento dentro da faixa de funcionamento normal, o 

que ajuda a melhorar a economia de combustível. 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é um líder global em soluções tecnológicas limpas e 

eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos. Operando instalações técnicas e de 

produção em 62 locais em 17 países, a empresa emprega cerca de 27.000 trabalhadores em 

todo o mundo. Para mais informações, visite borgwarner.com. 
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Produzidas em Piracicaba, Brasil, as válvulas termostáticas da BorgWarner ajudam a 

melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões dos motores turbo 1.4 

MultiAir® da FIAT®. 
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