
Preparando o caminho para um mundo  
mais limpo e energeticamente eficiente.



Onde quer que seja a v iagem - nós fornecemos 
soluções de propulsão do amanhã.

Seja um motor de combustão altamente eficiente, um sistema híbrido inteligente ou o mais avançado 
acionamento elétrico, a BorgWarner impulsiona a mobilidade hoje e no futuro. Nossa visão é um 
mundo limpo e energeticamente eficiente. É por esse motivo que desenvolvemos soluções de 
sistemas de mobilidade que reduzem o consumo de energia e as emissões, aumentando ao mesmo 
tempo o desempenho. Enquanto líder de produto com mais de 130 anos de experiência no campo dos 
sistemas de motorpropulsão apoiamos a indústria automotiva na realização de soluções de tecnologia 
de propulsão limpas e eficientes para veículos leves, médios e pesados, assim como aplicações fora 
de estrada.



Onde quer que seja a v iagem - nós fornecemos 
soluções de propulsão do amanhã.



Fornecemos o que hoje é necessário, 
buscando o que vem depois e tornando 
o bom ainda melhor.

Na indústria automotiva dos dias de hoje, não existe 
desafio mais importante do que o compromisso de 
fabricação de veículos que contribuam para um 
mundo mais limpo e energeticamente eficiente.  
Na BorgWarner, assumimos esse compromisso há 
décadas e temos desde então criado tecnologias 
para melhorar a eficiência, as emissões e o 
desempenho em todos os tipos de veículos.

Nosso histórico comprovado nos tornou uma 
indústria líder em soluções de propulsão inovadoras 
para veículos de combustão, híbridos e elétricos. 
Nós revelamos fortes tendências e usamos ciência  
e tecnologia inteligentes para enfrentar um futuro 
com base em diferentes regulamentações, 
demandas dos consumidores e requisitos das 
montadoras.



Hoje somos uma empresa global posicionada 
próxima de nossos clientes em todo o mundo.  
Com paixão e criatividade, nossos funcionários 
desenvolveram verdadeiras parcerias com clientes  
e fornecedores para obter um entendimento mais 
profundo de seus desafios e encontrar as soluções 
certas. Nosso forte desempenho operacional  

e competência de comercialização resultam em uma 
enorme disponibilidade de tecnologias competitivas 
e eficientes que verdadeiramente impulsionam a 
mudança.



Combustão

Movemos milhões de pessoas –
de forma mais limpa e eficiente.

Melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões são as principais prioridades das 
nossas tecnologias para os motores de combustão. Sejam novos processos de combustão, 
sistemas automáticos de start/stop ou requisitos de emissões cada vez mais rígidos – temos 
soluções inovadoras prontas para qualquer desafio tecnológico. E para qualquer tipo de 
veículo. Desde as tecnologias de gasolina eficiente e de diesel limpo às tecnologias start/stop, 
fornecemos soluções comercialmente atuais para aumentar a eficiência e o desempenho.



SISTEMAS DE COMANDO DO MOTOR

■ Correntes de roletes/buchas
■ Tensionadores
■ Braços de controle do sistema de   
 comando
■ Rodas dentadas

MOTORES DE PARTIDA E 
ALTERNADORES
■  Motores de partida e alternadores 

convencionais
■ Motores de partida convencionais 
 e de longa duração
■ Alternadores de alta eficiência
■ Alternadores de ultra-alta eficiência

TECNOLOGIAS DE PROPULSÃO

■ Turboalimentadores com válvula   
 de alívio
■ Turboalimentadores VTG
■ Sistemas de turboalimentação R2S

TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO

■  Conjuntos de embreagem e de 
placas de fricção

■ Módulos de embreagem dupla
■ Embreagens de uma via
■ Válvulas solenóides e módulos   
 eletro-hidráulicos

SISTEMAS VARIÁVEIS DE TREM DE 
VÁLVULAS
■  Sincronizadores de came atuados  

por torque (CTA)
■ Sincronizadores de auxílio de torção (TA)
■ Sincronizadores acionados por bomba  
 de óleo (OPA)
■ Sincronizadores-E

AWD + SISTEMAS DE EIXO 
TRANSVERSAL
■ Caixas de transferência e   
 Desconexões de eixo
■ Acoplamentos AWD e Módulos do  
 acionamento traseiro
■ eLSD e Vetorização do torque

TECNOLOGIAS DE IGNIÇÃO

■ Bobinas de ignição de alta energia
■ Sistemas de ignição de alta   
 frequência
■ Sistemas de partida a frio para diesel
■ Velas incandescentes de 
 metal/cerâmica

GERENCIAMENTO TÉRMICO

■  Termostatos e válvulas de controle 
do arrefecimento

■ Aquecedores de ar de baixa tensão
■ Ventoinhas
■ Acionamentos de ventoinha

GERENCIAMENTO DOS GASES DE 
ESCAPE
■ Válvulas EGR
■ Radiadores EGR
■ Módulos EGR



Híbrida

Fazemos os veículos gerarem
energia – simplesmente dirigindo.

A tecnologia híbrida parcial, total ou plug-in vem aumentando globalmente – abrindo um 
vasto leque de potenciais arquiteturas de acionamento. Para veículos de passeio assim 
como veículos comerciais, nossas soluções criativas proporcionam flexibilidade às 
montadoras no engajamento em tecnologias de propulsão. Com um portfólio de produtos 
igualmente abrangente, oferecemos às montadoras de todo o mundo soluções avançadas 
para todos os conceitos.



GERENCIAMENTO DOS GASES DE 
ESCAPE
■ Módulos EGR
■ Sistemas de recuperação de calor   
 do escapamento
■ Caldeiras de ciclo orgânico de   
 Rankine

ARQUITETURA HÍBRIDA P2

■ Eixo de ligamento e desligamento
■ Embreagens úmidas de    
 desligamento
■ Controles hidráulicos
■ Amortecedores

ARQUITETURA HÍBRIDA PS

■  Máquinas de ímãs permanentes de 
alta tensão

■ Placas de fricção
■ Solenóides
■ Embreagens Multimodo

TECNOLOGIAS DE PROPULSÃO 
ELÉTRICA
■ Compressor eBooster® acionado   
 eletricamente
■ eTurbos
■ eTurbo composto
■ Expansores de bomba/turbinas de  
 ciclo orgânico de Rankine

ARQUITETURA HÍBRIDA P1

■ Geradores integrados de motor de  
 arranque de alta tensão (HV ISG)

ARQUITETURA HÍBRIDA P4

■ eAWD de 48V
■ eAWD de alta tensão

ARQUITETURA HÍBRIDA P0

■ Motor de partida com alternador   
 de correia de 48V com eletrônica   
 integrada (iBAS)
■ Gerador integrado de motor de   
 arranque de alta tensão acionado   
 por correia (BISG)

ARQUITETURA HÍBRIDA P3

■ Unidade geradora do motor (MGU)  
 de 48V
■ Módulos elétricos de 48V do   
 acionamento traseiro com   
 vetorização do torque

GERENCIAMENTO TÉRMICO

■ Aquecedores elétricos de líquidos
■ Aquecedores elétricos do ar da   
 cabine
■ Bombas térmicas auxiliares do   
 arrefecimento
■ Ventoinha elétrica de 48V



Elétrica

Possibilitamos a mudança –
para acionamentos elétricos  
altamente eficientes.
Os veículos elétricos podem potencialmente tornar a visão de um futuro de mobilidade 
sem emissões uma realidade. Com nosso portfólio de produtos, já cobrimos praticamente 
todos os campos da tecnologia críticos para os veículos elétricos, desde os motores 
elétricos, transmissão de potência e eletrônica de potência, até ao gerenciamento térmico.



TRANSMISSÃO EV

■ Acionamentos transversais
■ Acionamentos longitudinais

MOTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO

■  Máquinas de ímãs permanentes
 (PM) de alta tensão

MÓDULO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO

■ Eixo de ligamento integrado
■ Eixo de desligamento integrado
■ Bloqueio elétrico de estacionamento

GERENCIAMENTO TÉRMICO

■ Aquecedores de líquidos de alta   
 tensão
■ Aquecedores de ar de alta tensão



borgwarner.com

BorgWarner Inc.
3850 Hamlin Rd 
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Preparando o caminho para um mundo 
mais limpo e energeticamente eficiente.


