
 
 

borgwarner.com 

News Release   
 

                                                                                                  

 

बोर्गवॉर्गरकडूर् डले् फी टेक् र्ोलॉजीजच ेसपंादर् परू्ग  

• इलेक् रॉनर्क् स व पॉवर इलेक् रॉनर्क् स उत् पादर्,े क्षमता व प्रमार्ाचे सक्षमीकरर् 

• बोर्गवॉर्गरची प्रर्तीच् या ददशेर्े वाटचाल, जेथे इलेनक्रफाईड प्रोपल् शर् नसस् टम् सर्ा नमळाली चालर्ा  

• प्रमुख कम् बशर्, व् यावसानयक वाहर् व आफ्टरमाकेट व् यवसायामध् ये वाढ 

ऑबर्ग नहल् स, नमनशर्र्, २ ऑक् टोबर २०२० - बोर्गवॉर्गर इन् क.र्े (एर्वायएसई:बीडब् ल् यूए) आज डेल् फी 

टेक् र्ोलॉजीजचे पूर्ग संपादर् केले असल् याची घोषर्ा केली. बोर्गवॉर्गर व डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजचा सहयोर् 

बोर्गवॉर्गरची इलेक् रॉनर्क् स व पॉवर इलेक् रॉनर्क् स, क्षमता व प्रमार् सक्षम करण् याची अपेक्षा आहे. ज् यामुळे 

बोर्गवॉर्गर इलेनक्रफाईड प्रोपल् शर् नसस् टम् समध् ये अग्रस् थार्ी असेल. बोर्गवॉर्गरला भावी प्रोपल् शर् स् थलांतराचा 

लाभ घेण् यासाठी उत्तम नस्थतीमध् ये असल् याचा नवश् वास आहे.  

''आम् हाला डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजचे पूर्ग संपादर् करण् याचा आर्ंद झाला आहे,'' असे बोर्गवॉर्गरचे अध् यक्ष व मुख् य 

कायगकारी अनिकारी फे्रडेररक नलसाल् ड म् हर्ाले. ''या सहयोर्ाच् या माध् यमातरू् बोर्गवॉर्गर उद्योर्क्षेत्रातील अग्रर्ी 

प्रोपल् शर् उत् पादर्े आनर् कम् बशर्, हायनिड व इलेनक्रक वेईकल् सच् या अनिक व् यापक पोटगफोनलओसह 

उत्तमररत् या नस्थत आहे. आम् ही आशा करतो की, हा सहयोर् आमचा व् यावसानयक वाहर् व आफ्टरमाकेट 

व् यवसाय देखील सक्षम करेल. आम् ही जर्भरातील डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजच् या सहका-यांचे बोर्गवॉर्गर टीममध् ये 

स् वार्त करतो. आम् ही सहयोर्ार्े इलेनक्रदफकेशर्प्रती बाजारपेठ रेण् ् सची पूतगता करण् यासाठी नमळर्ा-या 

संिींबाबत उत् सुक आहोत. आम् ही महामारीमिूर् मार्ग काढण् याचा आनर् एकसंिी एकीकरर्ासाठी प्रबळ पाया 

स् थानपत करण् याचा प्रयत् र् करत असतार्ा व् यवसायाला चालर्ा देण् यासाठी अथक मेहर्त घेतलेले आमचे 

जार्नतक कमगचारी, तसेच आमच् या एकीकृत नर्योजर् टीम् सचा मला अनभमार् वाटतो. मला दढृ नवश् वास आहे 

की, आम् हाला आमचे भार्िारक, ग्राहक व पुरवठादारांसाठी या सहयोर्ाचे लक्षर्ीय लाभ समजण् यामध् ये मदत 

होईल.''   

लक्षविेक िोरर्ात् मक व आर्थगक लाभ: 

बोर्गवॉर्गर व डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजच् या सहयोर्ामिूर् पुढील र्ोष् टी होण् याची अपेक्षा आहे:   

• बोर्गवॉर्गरची इलके् रॉनर्क् स व पॉवर इलके् रॉनर्क् स, क्षमता व प्रमार् सक्षम करण् याची अपके्षा आहे. 

ज् यामळेु बोर्गवॉर्गर इलनेक्रफाईड प्रोपल् शर् नसस् टम् समध् य ेअग्रस् थार्ी असले. वोर्गवॉर्गरला भावी प्रोपल् शर् 

स् थलातंराचा लाभ घणे् यासाठी उत्तम नस्थतीमध् य े असल् याचा नवश् वास आहे. डेल् फी टेक् र्ोलॉजीज 

प्रमानर्त उत् पादर्, पुरवठा व ग्राहकवर्ागसह उद्योर्क्षेत्रातील अग्रर्ी पॉवर इलेक् रॉनर्क् स तंत्रज्ञार् व 

प्रनतभांची सुनविा देते. संयुक् त कंपर्ी ग्राहकांर्ा पॉवर इलेक् रॉनर्क् स उत् पादर्ांची (उच् च नवदु्यतदाबाचे 

कन् वटगसग, ऑर्-बोडग चाजगसग व बॅटरी मॅर्ेजमेंट नसस् टम् ससह) एकीकृत व स् वतंत्र ऑफररंग् जची रेंज आनर् 

क्षमता (सॉफ्टवेअर, नसस् टम् स इंटीगे्रशर् व थमगल मॅर्ेजमेंटसह) देईल.  
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• बोर्गवॉर्गरच् या कम् बशर्, व् यावसानयक वाहर् व आफ्टरमाकेट व् यवसायामंध् य े वाढ. डेल् फी

टेक् र्ोलॉजीजची अर्ेक कम् बशर् प्रोपल् शर् उत् पादर्े बोर्गवॉर्गरच् या र्ानवन् यपूर्ग पोटगफोनलओशी पूरक

आहेत. या पोटगफोनलओचे आिुनर्क कम् बशर् वेईकल् सची कायगक्षमता व कामनर्री वाढवण् यासाठी शुद्ध

तंत्रज्ञार्ांवर लक्ष कें दित आहे. डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजच् या व् यावसानयक वाहर् व आफ्टरमाकेट व् यवसायांची

भर केल् यामुळे हलक् या वजर्ाची वाहर्े, व् यावसानयक वाहर्े व आफ्टरमाकेट व् यवसायांमध् ये अनिक

संतुलर् राखण् यास मदत करेल.

जार्नतक आफ्टरमाकेट ग्राहकांर्ा बोर्गवॉर्गर व डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजच् या व् यापक पोटगफोनलओमिील ओई-

दजागत् मक आफ्टरमाकेट पाटगस्, सेवा, र्ैदानर्क सािर्े व टेस् ट इदिपमेंटचा लाभ नमळरे् सुरूच रानहल.

बोर्गवॉर्गरचा िॅण् ड म् हरू्र् डेल् फी टेक् र्ोलॉजीज आफ्टरमाकेट त् याची िॅण् ड ओळख कायम ठेवेल आनर्

जर्भरातील ग्राहक नवक्री व ग्राहक सेवा पारठंब् यासाठी त् यांच् या नवश् वसर्ीय संपकाांवर नवश् वास ठेवू

शकतील.

डेल् फी टेक् र्ोलॉजीजीच् या भार्िारकांकडूर् मान् यता, आवश् यक नर्यामक मान् यतांची पोचपावती, डेल् फी 

टेक् र्ोलॉजीजच् या कजगबारीपर्ाशी संबंनित नवनशष् ट अटींची पूतगता आनर् कस् टमरी क् लोजजंर् अटींची पूतगता ककंवा 

माफीर्ंतर हा व् यवहार पूर्ग करण् यात आला आहे. हा व्यवहार बंद झाल्यास, डेल्फी टेक् र्ोलॉजीजचा सामान्य 

स्टॉक न्यूयॉकग  स्टॉक एक् स् चेंजमध्ये व्यापार कररे् बंद होईल.  

कॉन् फरन् स कॉल आनर् प्रझेने् टेशर् मटेररअल् स 

रु्रूवार ८ ऑक् टोबर २०२० रोजी संपादर्ासंदभागतील अनतररक् त मानहतीसह सनवस् तर कॉन् फरन् स कॉल 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx या वेबसाइटवर प्रसाररत करण् यात येईल. तसेच 

संपादर् प्रेझेन् टेशर् http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx यथेे उपलब् ि असेल.  

बोर्गवॉर्गर बाबत 

बोर्गवॉर्गर इन् क. (एर्वायएसई: बीडब् ल् यूए) ही कम् बशर्, हायनिड व इलेनक्रक वेईकल् ससाठी शुद्ध व कायगक्षम 

तंत्रज्ञार् सोल् यूशन् समिील जार्नतक उत् पादर् अग्रर्ी कंपर्ी आहे. मूळ उपकरर् कौशल् यांर्ा अनिक पुढे घेऊर् 

जात बोर्गवॉर्गर जार्नतक आफ्टरमाकेटमध् ये बाजारपेठ अग्रर्ी उत् पादर् व सेवा सोल् यूशन् स देखील सादर करते. 

२४ देशांमिील ९९ रठकार्ी उत् पादर् व तंत्रज्ञार् सुनविा असलेल् या कंपर्ीचे जर्भरात जवळपास ४८,००० 

कमगचारी आहेत. अनिक मानहतीसाठी कृपया borgwarner.com येथे भेट द्या.     
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