FPT INDUSTRIAL FIRMA MEMORANDO DE ENTENDIMENTO COM MICROVAST
PARA DESENVOLVER E OFERECER SISTEMAS DE BATERIAS

Turim, 19 de novembro de 2019
A FPT Industrial, marca da CNH Industrial dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de
powertrains para veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia,
firmou um memorando de entendimento prevendo uma cooperação industrial e comercial com
a Microvast, que a capacitará a projetar e montar internamente baterias de alta voltagem, a
serem oferecidas nos veículos da CNH Industrial e para clientes externos.
“A FPT Industrial é uma líder reconhecida em sistemas alternativos de propulsão, e este acordo
nos prepara para os desafios enfrentados por nosso setor”, declara Hubertus Mühlhäuser,
Chief Executive Officer da CNH Industrial. “Em um segmento em rápida evolução, a CNH
Industrial está comprometida a firmar parcerias direcionadas, destinadas a fornecer alternativas
avançadas para os combustíveis tradicionais, e isso acelera nossa jornada para um futuro
sustentável.”
Além disso, como parte dessa cooperação, a FPT Industrial dará início a uma nova plataforma
elétrica para desenvolver e produzir sistemas de propulsão eletrificados completos,
personalizados e dimensionados para missões específicas, visando garantir desempenhos
máximos em aplicações on-road e off-road.
“Essa colaboração define um ritmo mais rápido para nosso percurso em direção à inovação”,
afirma Annalisa Stupenengo, President Powertrain. “Estamos cada vez mais envolvidos no
desenvolvimento de múltiplas tecnologias de energia e esse acordo pode estrategicamente nos
fornecer vantagens competitivas para nossas operações globais.”
A conclusão das negociações para acordos definitivos, inclusive contratos de cooperação e de
licenciamento, está prevista para o primeiro trimestre de 2020.
Sediada em Houston, no Texas, EUA, a Microvast é líder de mercado no design,
desenvolvimento e produção de sistemas de baterias de carga ultrarrápida e vida útil
prolongada, com segurança superior, para veículos elétricos.

A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para veículos
on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000 colaboradores
em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste de 73

distribuidores e mais de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de produtos, incluindo seis
linhas de motores de 42 hp a 1.006 hp, transmissões com torques máximos de 200 Nm a 500 Nm e eixos dianteiros e
traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui a oferta mais completa de motores a
gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo motores com potências de 136 hp a 460 hp.
Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em motores
industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.

Sobre a Microvast
Constituída em 2006, a Microvast, Inc. é líder de mercado, em rápida expansão, no projeto, desenvolvimento e produção
de sistemas de baterias de tração com carga ultrarrápida e vida útil prolongada, com características superiores de
segurança, para veículos elétricos. A Microvast é renomada por sua tecnologia de vanguarda de células e pela
capacidade de integração vertical, que abrange desde a química básica da bateria (catodo, anodo, eletrólito, membrana
separadora) até tecnologias de aplicação (sistemas de gerenciamento de baterias) e outros sistemas eletrônicos de
controle de energia. Integrando os processos, desde a matéria prima até a montagem do sistema, a Microvast consegue
fornecer soluções personalizadas com prazo reduzido para o desenvolvimento do projeto e custos controláveis. A
Microvast já forneceu mais de 30.000 sistemas de baterias de tração para clientes em mais de 160 cidades de todo o
mundo. A Microvast GmbH é a sede da Microvast, Inc. na EMEA.
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