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BORGWARNER FORNECE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA
O CARRO VERDE DO ANO 2015®
E PARA 4 DOS 5 TOP ELEITOS PELO JORNAL DO CARRO VERDE PARA 2015

Auburn Hills, Michigan, 09 de Dezembro de 2014 – BorgWarner produz suas tecnologias
avançadas para o Carro Verde do Ano 2015®, o BMW i3, como também para 4 dos 5 Top
eleitos pelo Jornal do Carro Verde para 2015. Para o Audi A3 TDI, BMW i3, Honda Fit e
Volkswagen Golf, a BorgWarner fornece uma ou mais das seguintes tecnologias: correias
silenciosas para acionamentos de motores e bombas de óleo, válvulas para recirculação
de gases de exaustão (EGR), conectores de ignição para sistemas de partida instantânea,
termostatos, bobinas de ignição, transmissões para tração nas quatro rodas, e módulos
para dupla embreagem e mecatrônica para transmissões com dupla embreagem
“Os finalistas deste ano utilizaram diversas motorizações para oferecer aos
consumidores uma ampla gama de veículos amigáveis ao meio ambiente. As tecnologias
inovadoras da BorgWarner melhoram a economia de combustível, emissões e
desempenho para todos os tipos de motorização, resultando em um mundo mais limpo e
com maior eficiência de energia” disse James R. Verrier, Presidente e Diretor Executivo
da BorgWarner. “Parabéns para a BMW, como também aos finalistas deste ano por este
prestigioso reconhecimento da indústria.”
Patrocinado pelo Jornal do Carro Verde, o 10° prêmio anual do Carro Verde do Ano
é amplamente reconhecido como a honraria ambiental mais importante da indústria
automobilística. Os editores consideram todos os veículos, combustíveis e tecnologias, e
os finalistas são escolhidos com base no desenvolvimento ambiental e na disponibilidade
no Mercado. Os ganhadores são anunciados durante o Auto Show Los Angeles, realizado
anualmente.
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BorgWarner Inc. (2015 Green Car of the Year Awards)

Sobre a BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder na produção de componentes e sistemas
com alta tecnologia para motorizações em todo o mundo. Com operações de fabricação e
técnicas em suas unidades em mais de 60 locais de 19 países, a empresa fornece
soluções inovadoras para motorizações de forma a melhorar o consumo de combustíveis,
reduzir as emissões e melhorar o desempenho. Para mais informações, favor acessar
borgwarner.com.
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