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BORGWARNER FORNECE TECNOLOGIA DE TURBOALIMENTAÇÃO AOS
MOTORES A DIESEL DA VOLKSWAGEN
Os Avançados Turboalimentadores com Turbina de Geometria Variável (VTG) da
BorgWarner Elevam o Desempenho e Reduzem as Emissões nos Novos Motores a Diesel
Eficientes em Termos de Consumo de Combustível
Auburn Hills, Michigan Fev 17, 2015 – A BorgWarner fornece seus avançados
turboalimentadores com turbina de geometria variável (VTG) aos motores 1.4 de três
cilindros recentemente desenvolvidos pelo Grupo Volkswagen. Projetados para melhorar
a economia de combustível e reduzir as emissões, os turboalimentadores VTG da
BorgWarner elevam o desempenho dos motores a diesel de 55 kW (75 cv) e 66 kW (90
cv). Ambos os motores atendem às normas de emissões Euro 6 e definem novos
padrões ao melhorar a economia de combustível em até 21% na comparação com os
veículos antigos. Estreando no VW Polo, o motor de 55 kW movimenta um dos veículos a
diesel de cinco lugares mais eficientes em termos de consumo de combustível em seu
segmento, atingindo o consumo médio de até 75 mpg (3,1 litros / 100 km). Baseado no
sistema modular de motores a diesel, os motores eficientes em termos de consumo de
combustível e baixas emissões estarão disponíveis para diversos modelos da Audi, Seat,
Škoda e VW.
A mais recente tecnologia de turboalimentação VTG da BorgWarner proporciona
um ajuste preciso nos pontos de operação do motor para a produção ideal de energia.
Para melhorar a termodinâmica e a resposta do motor em baixíssima rotação por minuto,
as patenteadas palhetas diretrizes em forma de S da BorgWarner regulam a saída da
turbina VTG mudando o ângulo e velocidade de ingresso na entrada do rotor da turbina. O
novo turbo melhora significativamente a resposta do motor e aumenta a eficiência na faixa

de baixa rotação, resultando em aumento da eficiência de combustão e redução de
emissões.
"Valorizamos a nossa longa parceria de sucesso com o Grupo Volkswagen", afirma
Frédéric Lissalde, presidente e CEO da BorgWarner Turbo Systems. "A BorgWarner tem
o prazer de fornecer a sua mais recente tecnologia de turboalimentação aos modernos
motores a diesel da Volkswagen para que estes alcancem potência máxima com maior
economia de combustível."

Sobre a BorgWarner
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder em componentes e sistemas de alta
engenharia para conjuntos propulsores ao redor do mundo. Operando instalações
técnicas e de produção em 60 localidades em 19 países, a empresa oferece soluções
inovadoras de conjuntos propulsores para melhorar a economia de combustível, reduzir
emissões e elevar o desempenho. Para obter mais informações, visite o site
borgwarner.com.

Projetado para melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões, o
turboalimentador VTG da BorgWarner eleva o desempenho do motor 1.4 de três cilindros
recentemente desenvolvido pelo Grupo Volkswagen.
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As declarações contidas neste comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, conforme contemplado pelo Private Securities Litigation
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