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Borgwarner Desenvolve e Fornece Motores de Partida de Alta 

Velocidade para Veículos 2017 da General Motors Brasil  

 A excelente relação  peso/potência reduz as emissões e ajuda a GM a cumprir as 

normas ambientais do Brasil 

 Capaz de acelerar o motor de 0 a 350 RPM em menos de 0,5 segundos 

 Produzido localmente no Brasil 

Auburn Hills, Michigan, 27 de Junho de 2017 – A BorgWarner, líder global em soluções de 

tecnologia limpa e eficiente para veículos a combustão, híbridos e elétricos, fornece sua linha de 

motores departida de alta velocidade (HS) desenvolvidos para a nova família de motores 1.0, 1.4 

e 1.8 da General Motors (GM) Brasil. Equipando as versões 2017 do  Cobalt, Onix, Spin e a 

Montana, e disponível em transmissões automáticas ou manuais, a nova geração de motores da 

montadora foi atualizada, recalibrada e aprimorada para cumprir as normas do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente do Brasil. Os motores de partida HS da BorgWarner oferecem uma 

das melhores relações de peso/potência  do mercado, proporcionando uma redução significativa 

das emissões durante a partida do motor.  

“Estamos muito orgulhosos de ajudar a GM Brasil a tornar seus veículos mais eficientes e 

amigáveis ao meio ambiente”, disse Dr. Stefan Demmerle, presidente e gerente-geral, 

BorgWarner PowerDrive Systems. “Disponibilizar produção local na fábrica em Brusque fortalece 

nossa parceria com a montadora e oferece a GM Brasil expertise local com soluções globais ". 

Desenvolvido em parceria com engenheiros da BorgWarner do Brasil, Coreia do Sul e 

Estados Unidos, o motor de partida HS é capaz de acelerar o motor de combustão de 0 a 350 

RPM em menos de 0,5 segundos. Pesando cerca de 10% menos que a geração anterior, o novo 

motor de partida pode atingir até 1.4 kW de potência. 
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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. 

  

 

 

 
 

Pesando apenas 2 kg, o motor de partida de alta velocidade (HS) da BorgWarner pode 

atingir até 1.4 kW de potência e é capaz de acelerar o motor de 0 a 350 RPM em menos de 0,5 

segundos. 
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