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BorgWarner Apresenta Expansão do Portfolio de Aftermarket 

na ReMaTec 2017 

 

 Lançamento das Válvulas EGR REMAN e expansão do portfolio de 

turbocompressores na reposição 

 Produtos profissionalmente remanufaturados com qualidade BorgWarner a favor da 

sustentabilidade 

 Turbocompressores e válvulas de recirculação de gases de escape que aumentam a 

economia de combustível, reduzem as emissões e melhoram o desempenho do 

motor 

Auburn Hills, Michigan, 19 de Junho de 2017 – De 18 a 20 de Junho, a BorgWarner apresenta 

seu amplo portfolio de válvulas de recirculação de gases de escape (EGR) e turbocompressores 

remanufaturados  e na Feira Internacional de Remanufatura 2017 (ReMaTec) em Amsterdã.  

Com a expansão do portfolio para o Mercado de Reposição, que agora inclui as válvulas EGR 

REMAN e uma ampliação na linha de turbocompressores, a BorgWarner baseia-se na sua 

excelente reputação como parceiro de desenvolvimento confiável, fornecendo uma solução 

sustentável para uma grande variedade de modelos e tipos de veículos.  

“Estamos empolgados em exibir mais uma vez nossa ampla gama de soluções de alta 

qualidade na Feira de Remanufatura líder” disse Michael Boe, Vice Presidente e Gerente Geral 

do Aftermarket Global BorgWarner Turbo Systems. “Com nossa nova válvula EGR REMAN e o 

amplo portfolio de turbocompressor, nós fechamos a lacuna entre novos produtos e reproduções 

de qualidade questionável, oferecendo soluções de manutenção rentáveis com qualidade líder 

BorgWarner” 

Todos os turbocompressores oferecidos no programa REMAN da BorgWarner cumprem 

os mais altos padrões de qualidade possíveis e oferecem o mesmo desempenho e confiabilidade 

superiores aos produtos da série nova.  Utilizando equipamentos de fabricação de última 

geração, a BorgWarner reconstrói turbocompressores usados ou danificados, reduzindo o 

desperdício industrial e as emissões de CO2. Durante o processo de remanufatura, todas as 
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peças de desgaste e peças pequenas, como rolamentos, vedantes e atuadores, são substituídas 

por peças originais da linha de montagem da série. Além disso, a BorgWarner usa materiais de 

alta qualidade e técnicas de processamento ótimas para alta durabilidade, bem como diretrizes 

de fabricação rigorosas com base em processos internos de desenvolvimento e garantia de 

qualidade.  

O portfólio de aftermarket da BorgWarner agora também inclui válvulas EGR 

profissionalmente remanufaturadas e controladas eletrolítica, eletricamente ou via solenóide. 

Usando equipamentos técnicos especiais e um extenso know-how, os parâmetros técnicos das 

válvulas são controlados e calibrados perfeitamente para permitir um funcionamento suave e 

confiável. As válvulas EGR REMAN oferecem uma alternativa amigável ao meio ambiente, 

adequada ao valor e econômica para uma ampla gama de aplicações, desde carros de 

passageiros até veículos comerciais para máquinas agrícolas e de construção.    

Oferecendo excelente desempenho, combinado com emissões reduzidas e consumo de 

combustível, todos os produtos de reposição da BorgWarner são excelentes substituições para 

vários modelos de veículos. Através da rede de serviços e comunicação da BorgWarner, os 

turbocompressores remanufaturados e as válvulas EGR podem ser entregues em quase todo o 

mundo em 24 horas. Para detalhes de contato e mais informações sobre o portfólio de reposição 

da BorgWarner, visite borgwarner.com/en/aftermarket. 

 

 

Sobre a BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é um líder global em soluções tecnológicas limpas e 

eficientes para combustão, em veículos híbridos e elétricos. Com fábricas operativas e 

instalações técnicas em 62 locais em 17 países, a empresa emprega cerca de 27.000 

trabalhadores em todo o mundo. Para mais informações, visite borgwarner.com. 
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O portfólio de reposição expandido da BorgWarner com as válvulas EGR e turbocompressores 

remanufaturados profissionalmente e precisamente ajustados comemora estreia na Feira  de 

Remanufatura 2017em Amsterdã. 
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