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O grupo ebm-papst, líder mundial de mercado e tecnologia, está investindo cerca de 10 
milhões de Euros em máquinas e na ampliação das unidades de produção em St. Georgen. 
 
Dirk Schallock, Diretor Geral da ebm-papst St. Georgen comenta: "Nós tivemos bons 
resultados na Floresta Negra. Nossa nova estrutura de trabalho e orientação continuada 
voltadas à alta tecnologia, irão proporcionar à ebm-papst St. Georgen uma excelente 
perspectiva a longo prazo". 
 
A cerimônia de inauguração da nova unidade de produção de placas de circuito foi em 
Hagenmoos, local da nova unidade, que terá uma área de 3.500m² com um investimento de 
cerca de 5 milhões de Euros.  De acordo com a filosofia GreenTech do Grupo ebm-papst, a 
nova fábrica será construída com o foco na eficiência energética e conservação de 
recursos, que estará em pleno funcionamento em janeiro próximo. 
 
Por causa de investimentos de cerca de 30 milhões de Euros, a planta de Herbolzheim 
avança para um crescimento bem sucedido da alta tecnologia para o mercado automotivo. 
O Grupo ebm-papst transferiu a tecnologia de ventilação para a unidade de produção em 
Vecsés, na Hungria, devido à concentração da tecnologia automotiva na região. A líder do 
mercado mundial vai investir cerca de 4,5 milhões de Euros na construção de uma outra 
unidade de produção com uma área de cerca de 7.000 m² em Vecsés. Esta nova fábrica na 
Hungria também terá o foco na eficiência energética e na conservação de recursos. 
 
"Este investimento é a nossa forma de consolidar a evolução positiva ao longo dos últimos 
anos. Estamos confiantes de que esta tendência continuará no futuro também", comenta 
Rainer Hundsdörfer, Presidente do Conselho de Administração do Grupo ebm-papst. 
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Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de ventiladores e motores. Desde sua 
fundação, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões para o 
mercado global. Os desenvolvimentos vão desde ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a 
conservação de recursos na seleção dos materiais, onde os bio-materiais são uma  
opção. No ano fiscal de 2013/14, a empresa alcançou um faturamento de € 1,5 bilhões. 
A ebm-papst emprega cerca de 11.500 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de 
produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os motores 
e ventiladores da líder de mercado global podem ser encontrados em muitas indústrias, 
incluindo Ventilação, Ar condicionado e Refrigeração, Eletrodomésticos, Aquecimento, 
TI e Telecomunicações, bem como em veículos automotores e comerciais. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está 
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst desenvolve 
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado, 
Revendas e Distribuidores no Brasil.  
http://www.ebmpapst.com.br  
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Nova planta em St. Georgen-Hagenmoos 

 

Nova planta em Vecsés (Hungria) 

 

Cerimônia de abertura em St. Georgen 


