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BorgWarner Fornecerá Motores Elétricos para Eixos 

Eletrônicos de Montadora Europeia de Veículos Comerciais  

• O motor elétrico BorgWarner HVH250 alimentará o eixo eletrônico para caminhões 

comerciais leves 

• Dois motores elétricos BorgWarner por eixo eletrônico 

• O eMotor da empresa oferece eficiências máximas de mais de 95%  

Auburn Hills, Michigan, 27 de Outubro de 2022 – O motor elétrico HVH250 da BorgWarner foi 

selecionado para alimentar o eixo eletrônico de um cliente europeu para caminhões comerciais 

leves. Este eixo eletrônico foi projetado para equipar novos caminhões comerciais leves elétricos 

de até 7,5 toneladas, bem como conversões de frotas de veículos de entrega no centro da 

cidade com motores de combustão interna existentes. A produção está prevista para começar no 

início de 2023. 

“Embora a sustentabilidade ambiental e a economia de combustível continuem sendo um 

ponto de preocupação para os operadores de veículos comerciais, as frotas também estão 

enfrentando desafios crescentes em zonas urbanas de emissão zero e áreas sensíveis ao  ruído”, 

disse o Dr. Stefan Demmerle, presidente e gerente geral da BorgWarner Sistemas PowerDrive. 

“Um acionamento elétrico é a escolha óbvia para ajudar a lidar com essas circunstâncias, e 

estamos muito satisfeitos que as vantagens de torque em baixa velocidade do nosso motor 

HVH250 apoiarão o eixo eletrônico de nosso cliente.”  

Apoiada por bilhões de quilômetros de confiabilidade comprovada, a tecnologia de 

enrolamento do estator de alta tensão (HVH) da BorgWarner permite que seus motores elétricos 

forneçam densidade de potência líder do setor, picos de eficiência de mais de 95% e a robustez 

e durabilidade que os clientes de veículos comerciais esperam. Os motores HVH250 estão 

disponíveis em várias configurações de comprimento de pilha, resfriamento e enro lamento como 

motores totalmente alojados ou conjuntos de rotor/estator, oferecendo máxima flexibilidade para 

os clientes. 
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Sobre a BorgWarner 

Por mais de 130 anos, a BorgWarner tem sido líder global de produtos transformadores, 

trazendo inovação de mobilidade bem-sucedida para o mercado. Hoje, estamos acelerando a 

transição do mundo para a eMobility – para ajudar a construir um futuro mais limpo, saudável e 

seguro para todos.  

 

 

 

O motor elétrico HVH250 da BorgWarner foi selecionado para alimentar o eixo eletrônico de um 
cliente europeu para caminhões comerciais leves.  

  
Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas, conforme 

contemplado pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, que são baseadas nas perspectivas, 

expectativas, estimativas e projeções atuais da administração. Palavras como "antecipa", "acredita", "continua", 

"poderia", "projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "meta", "orientação, "iniciativa", "pretende", "pode", 

"perspectiva", "planeja", "potencial", "prevê", "projeta", "persegue", "procura", "deve", "alvo", " quando", "irá", "seria" e  

variações de tais palavras e expressões semelhantes se destinam a identificar tais declarações prospectivas. Além 
disso, todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos contidas ou incorporadas por referência neste 

comunicado à imprensa, que esperamos ou antecipamos 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 , forças competitivas, metas, expansão e crescimento de nossos negócios e operações, planos, referências 

ao sucesso futuro e outros assuntos semelhantes, são declarações p rospectivas. 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, bem como outros fatores que ac reditamos serem 

apropriados de acordo com as circunstâncias. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e os 

resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações 

prospectivas. 

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste 

comunicado à imprensa. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis 

de prever e geralmente além do nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente 

diferentes daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas, entre 

outros, incluem: interrupções no fornecimento que afetem a nós ou nossos clientes, como a atual escassez de chips 
semicondutores que afetou os clientes de fabricantes de equipamentos originais (“OEM”) e seus fornecedores, incluindo 

nós; disponibilidade e preços de commodities; desafios competitivos de concorrentes novos e existentes, incluindo 

clientes OEM; os desafios associados às tecnologias em rápida mudança, particularmente no que diz respeito aos 

veículos elétricos, e nossa capacidade de inovar em resposta; incertezas em relação à extensão e duração dos imp actos 
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de questões associadas à pandemia de COVID-19, incluindo interrupções adicionais de produção; a dificuldade em 

prever a demanda por veículos elétricos e o crescimento de nossa receita de veículos elétricos; potenciais interrupções 

na economia global causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia; falha em realizar os benefícios esperados desta ou 

de outras aquisições em tempo hábil; a falha em integrar pronta e efetivamente este ou outros negócios adquiridos; a 

capacidade de identificar alvos e consumar aquisições em termos aceitáveis; o potencial de passivos desconhecidos ou 

inestimáveis relacionados aos negócios adquiridos; a incerteza do ambiente econômico global e o potencial de 

condições recessivas nas economias regionais; e os outros riscos obser vados em relatórios que arquivamos na 

Securities and Exchange Commission, incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário 10 -K e/ou Relatório 

Trimestral no Formulário 10-Q mais recentemente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou 

anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de qualquer uma das declarações prospectivas neste 

comunicado de imprensa para refletir qualquer mudança em nossas expectativas ou qualquer mudança em eventos, 
condições, circunstâncias ou suposições subjacentes às declarações. 
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