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Correntes de Transferência de Torque HY-VO® da 

BorgWarner para o Chevrolet Volt e Malibu Hybrid 

 Correntes HY-VO ® oferecem um desempenho silencioso, durável e eficiente 

 Nova aplicação da tecnologia comprovada da BorgWarner 

Auburn Hills, Michigan, 22 de Fevereiro de 2017 – A BorgWarner, líder global em soluções 

tecnológicas limpas e eficientes para veículos híbridos, elétricos e a combustão, fornece suas 

correntes HY-VO ao Chevrolet Volt plug-in híbrido e ao Malibu Hybrid. Oferecendo maior 

eficiência e menor ruído que as unidades de engrenagens, as correntes HY-VO da BorgWarner 

transmitem o torque desde a unidade elétrica de dois motores aos eixos dianteiros e diferenciais.  

"Os motoristas esperam um passeio tranquilo e apreciam a propulsão eficiente. Nossa 

tecnologia comprovada de correntes HY-VO proporciona ambos, com a alta qualidade e 

durabilidade que as montadoras esperam contar”, disse Joel Wiegert, presidente e gerente-geral, 

BorgWarner Morse Systems. "Esta nova aplicação da nossa tecnologia de correntes HY-VO é 

outro exemplo das soluções da BorgWarner para sistemas de propulsão elétrica." 

A tecnologia de correntes ajustáveis HY-VO da BorgWarner possui dois perfis de elos 

exclusivos, montados em um padrão específico para reduzir o ruído. As correntes HY-VO da 

BorgWarner impulsionam uma variedade de aplicações, incluindo transmissões de tração 

dianteira; caixas de transferência parcial e de tração em todas as rodas; aplicações para motores 

híbridos elétricos e motores primários e reversos para esportes que utilizam energia, tais como 

snowmobiles, scooters e ATVs. 

Além das correntes HY-VO, a BorgWarner fornece minisolenoides de força variável de 

ação direta e termostatos para estas aplicações. 

 

Sobre 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 

 



 
 

borgwarner.com 

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. 

 

 

 
 

Otimizadas para uma alta eficiência e desempenho durável, as correntes HY-VO® da 

BorgWarner oferecem um desempenho silencioso e eficiente ao Chevrolet Volt plug-in híbrido e 

ao Malibu Hybrid. 
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