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BorgWarner prezentuje nowy katalog BERU 

• Katalog zawiera wysokiej jakości produkty OEM do ponad 20 tysięcy zastosowań 

• Cyfrowy, interaktywny katalog pomaga użytkownikom zorientować się w przebogatej 

ofercie 

• Wydany w dziewięciu językach – z myślą o klientach na wszystkich rynkach 

Auburn Hills w stanie Michigan, 22 kwietnia 2021 r. – BorgWarner prezentuje nowy katalog, 

w którym znajdziemy pełen przegląd bogatej oferty marki BERU. Cyfrowy katalog na rok 2021 

prezentuje szeroką gamę świec żarowych BERU, przeznaczonych do nich modułów sterujących 

i cewek zapłonowych, których dystrybucją BorgWarner zajął się ponownie w roku 2020. 

„Wybierając rozwiązania marki BERU Aftermarket z oferty BorgWarner, klienci wiedzą, że 

kupują produkt, na którym można polegać”, powiedział Michael Boe, wiceprezes i dyrektor 

generalny Global Aftermarket, BorgWarner Emissions, Thermal and Turbo Systems. „Nasz 

najnowszy katalog prezentuje bogatą ofertę produktów marki BERU wraz z rozmaitymi 

technologiami opracowanymi z myślą o potrzebach naszych klientów”.  

W katalogu BERU znajdą się informacje o 746 częściach przeznaczonych do 111 

pojazdów różnych marek, co ogółem daje 21 935 możliwych zastosowań. Obejmują one 

samochody osobowe napędzane silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także pojazdy 

użytkowe wszystkich ważniejszych marek. Część oferty dotyczy także motocykli.  

Katalog BorgWarner ma przede wszystkim dostarczać szczegółowych i kompletnych 

informacji w jak najbardziej zrozumiały sposób. Zaczyna się od listy zastosowań, po której 

następują dane techniczne oraz część ilustrująca obecną ofertę za pomocą zdjęć i rysunków. Do 

tego dochodzi spora część zawierająca odsyłacze, które obejmują wszelkie możliwe numery 

kodowe – identyfikujące części oryginalne i ich zamienniki.  

Składający się z prawie 700 stron katalog zawiera informacje w dziewięciu językach: 

angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, polskim, włoskim, tureckim i 
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rumuńskim. Można go pobrać w wersji cyfrowej jako interaktywny plik PDF ze strony 

BorgWarner. Użytkownikom z pewnością spodoba się funkcja, która umożliwia przejście jednym 

kliknięciem ze spisu treści do dowolnie wybranej sekcji katalogu, co znacznie ułatwia 

poszukiwanie odpowiedniej części. 

 

O firmie BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) jest światowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych i 

zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności na rynku pojazdów. Opierając się na 

znajomości rynków OEM, BorgWarner wprowadza także wiodące produkty i rozwiązania 

serwisowe na globalnych rynkach części zamiennych. Posiadając zakłady produkcyjne 

i przedstawicielstwa techniczne w 96 lokalizacjach i 24 krajach, firma zatrudnia blisko 50 000 

osób na całym świecie. Po więcej informacji zapraszamy na stronę borgwarner.com. 

 

 

BorgWarner wydaje nowy katalog BERU. 
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