Comunicado de Imprensa

BorgWarner Fornecerá Caixas de Transferência para
SUV e Picape da Nissan
•

Pela primeira vez a unidade coreana da BorgWarner fornecerá caixas de
transferência para a Nissan

•

Melhora a dinâmica e o desempenho dos veículos Nissan Navara e Paladin

•

O sistema oferece mudanças rápidas, suaves e precisas

Auburn Hills, Michigan, 26 de janeiro de 2020 – A BorgWarner fechou um contrato para
fornecimento de suas resistentes caixas de transferência do tipo part-time para a montadora
japonesa Nissan, para a produção de sua picape Navara e modelos SUV Paladin. Este negócio
marca a primeira vez que a BorgWarner fornece caixas de transferência para a Nissan,
estendendo significativamente seu relacionamento existente com a fabricante. A caixa de
transferência shift-on-the-fly de duas velocidades da empresa apresenta controles selecionáveis
pelo motorista com motor elétrico para mudanças rápidas, suaves e precisas entre os diferentes
modos de direção.
"Estamos orgulhosos de ter a oportunidade de fornecer a tecnologia comprovada de
caixa de transferência da BorgWarner para a Nissan para produção em várias plataformas",
disse o Dr. Volker Weng, presidente e gerente-geral da BorgWarner Transmission Systems.
"Com a nossa experiência no desenvolvimento de soluções de tração nas quatro rodas, somos
capazes de fornecer uma caixa de transferência part-time que permite uma melhor dinâmica e
desempenho do veículo. Esta é a nossa primeira colaboração com a Nissan nesta área e
estamos ansiosos para apoiar seus objetivos de negócios, fornecendo tecnologia, qualidade e
valor excepcionais."
As caixas de transferência part-time oferecem várias faixas de operação, incluindo duas
altas, quatro altas e quatro baixas. Uma faixa de duas altas é normalmente utilizada em estradas
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pavimentadas e secas; quatro altas é usada para tração extra em estradas cobertas de neve ou
ao dirigir off-road em terreno plano; e quatro baixas é para condução off-road em terrenos
acidentados ou ao subir ou descer rampas íngremes. A solução de caixa de transferência
avançada da BorgWarner oferece desempenho impressionante em todas as faixas de operação,
permitindo ao motorista alternar entre os modos de tração em duas rodas ou nas quatro rodas. O
sistema oferece desempenho superior de ruído, vibração e aspereza (NVH) para dirigibilidade
superior, independentemente do terreno, juntamente com a rápida mudança de modo de direção
de 0,7 segundos ou menos e mudança de alcance de um segundo ou menos. Apresentando
uma caixa e tampa de alumínio fundido para otimização de massa, seu sensoriamento avançado
e qualidades de segurança funcional a tornam adequada para uso com motores à combustão a
gasolina e diesel.

Sobre a BorgWarner
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em soluções de tecnologia limpa e eficiente para
veículos à combustão, híbridos e elétricos. Com base em sua experiência em equipamentos
originais, a BorgWarner também traz soluções de produtos e serviços líderes de mercado ao
mercado de reposição global. Com instalações industriais e técnicas em 99 locais em 24 países,
a empresa emprega aproximadamente 48.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações,
por favor visite borgwarner.com.
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A BorgWarner fornecerá suas resistentes caixas de transferência part-time para a Nissan para a
produção das picapes Navara e modelos SUV Paladin.
Baixar Imagem

Declarações Prospectivas: Este Comunicado pode conter declarações prospectivas, conforme contempladas pelo
Private Securities Litigation Reform Act de 1995, baseadas nas perspectivas, expectativas, estimativas e projeções
atuais da administração. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “continua”, “poderia”, “projetou”, “efeito”, “estima”,
“avalia”, “espera”, “prevê”, “meta”, "orientação", "iniciativa", "pretende", "pode", "perspectiva", "planos", "potencial",
"prognostica", "projeto", "busca", "procura", "deveria", "almeja", "quando", "irá", "iria", e variações de tais palavras e
expressões semelhantes se destinam a identificar essas declarações prospectivas. Além disso, todas as declarações,
exceto declarações de fatos históricos, contidas ou incorporadas como referência neste Comunicado, que esperamos
ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa posição financeira, estratégia de
negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo alterações nas operações, pontos fortes competitivos,
metas, expansão e crescimento de nossos negócios e operações, planos, referências a êxitos futuros e outros
assuntos desse tipo, são declarações prospectivas. As estimativas contábeis, como as descritas no título “Políticas
Contábeis Críticas” no Item 7 do nosso Relatório Anual mais recente, arquivado no Formulário 10-K para o ano
encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“Formulário 10-K”), são inerentemente prospectivas. Todas as declarações
prospectivas são baseadas em suposições e análises feitas por nós à luz de nossa experiência e nossa percepção de
tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, além de outros fatores que
acreditamos serem adequados para as circunstâncias. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e
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os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou
pelas declarações prospectivas.

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas a partir da data deste
Comunicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas − muitas das quais são difíceis de
prever e, geralmente, estão fora de nosso controle −, que podem causar resultados reais diferentes materialmente
daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou pelas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas, entre
outros, incluem: incertezas com relação à extensão e duração dos impactos de questões associadas ao COVID-19 /
coronavirus, incluindo interrupções de produção adicionais; a incapacidade em perceber os benefícios esperados da
aquisição da Delphi Technologies PLC que a Empresa concluiu em 1º de outubro de 2020; a falha em integrar rápida e
efetivamente os negócios adquiridos; o potencial para passivos desconhecidos ou inestimáveis relacionados aos
negócios adquiridos; nossa dependência da produção automotiva e de caminhões, ambas altamente cíclicas; nossa
confiança nos principais clientes OEM; disponibilidade e preços de commodities; interrupções no fornecimento;
flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; disponibilidade de crédito; nossa dependência
de gerenciamento de chaves criptográficas; nossa dependência de sistemas de informação; a incerteza do ambiente
econômico global; o resultado de procedimentos legais existentes ou futuros, incluindo litígios com relação a várias
reivindicações; mudanças futuras em leis e regulamentos, incluindo, a título de exemplo, tarifas, nos países em que
operamos; e os outros riscos, incluindo, a título de exemplo, pandemias e quarentenas, observados em relatórios que
arquivamos na Securities and Exchange Commission, incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário
10-K arquivado mais recentemente. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou anunciar publicamente
quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas nesta apresentação para refletir qualquer
alteração em nossas expectativas ou qualquer alteração em eventos, condições, circunstâncias ou suposições
subjacentes às declarações.

Contato de Relações Públicas
Tatiane Zambão
Telefone: +55 11 3183-0487
E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com

borgwarner.com

