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Novo centro de distribuição ebm-papst 
 

Na presença do Premier do Estado de Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, a 

ebm-papst realizou a cerimonia de início da construção do novo centro de distribuição 

de 38mil m2 que está sendo erguido nas imediações da fábrica de Hollenbacher. O 

novo edifício deverá custar cerca de € 36 milhões, e será responsável por enviar 

produtos de alta tecnologia para os clientes em todo o mundo. Sua inauguração está 

programada para o final de 2016.  

 

"Estou muito contente por estar aqui hoje para o lançamento deste novo e inovador 

centro de distribuição da ebm-papst", disse Premier de Estado Kretschmann. "Esses 

centros logísticos são vitais - especialmente para a região de Hohenlohekreis, que é o 

berço de muitos líderes do mercado mundial. Esta lealdade para com a região local 

não só protege e cria postos de trabalho, mas também incentiva outras empresas. " 

 

Além de centro de distribuição no início de 2016, a ebm-papst também vai construir 

novos edifícios em Mulfingen. Dois novos edifícios serão integrados no complexo 

existente para fornecer mais espaço para escritórios e novas instalações de medição 

e ensaio. A especialista em ventiladores irá investir mais de € 30 milhões neste 

projeto. 

 

 
Da esquerda para direita Robert Böhnel (prefeito de Mulfingen), Lorenz Kraft (escritório de arquitetura 

Kraft + Kraft), Rainer Hundsdörfer (presidente do conselho de administração do grupo ebm-papst), 

Premier do Estado de Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, Gerhard Sturm (fundador da ebm-

papst / presidente do conselho), Gotthard Wirth (administrador distrital adjunto), Karl-Heinz Dorsch 

(empreiteiros Stauch), Stephan Schölzel (gerente de logística para ebm-papst Mulfingen), Siegfried 

Götzelmann (vice conselho delegado em ebm -papst Mulfingen) 
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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 em 1963, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões 
para o mercado global, incluindo o desenvolvimento dos ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a 
conservação de recursos na seleção dos materiais, como os bio-materiais. No ano 
fiscal de 2015/16, a empresa alcançou um faturamento próximo aos € 1,6 bilhões. A 
ebm-papst emprega cerca de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de 
produção (na Alemanha, China, EUA e outros lugares) 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 mais de 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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