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A unidade de negócios de Engenharia de Acionamento Industrial da ebmpapst continua crescendo.
Uma rede de vendas foi implantada na Alemanha em abril de 2016 para oferecer
ainda mais proximidade com os clientes de cada região. Anteriormente, as
atividades de vendas eram concentradas principalmente nas clássicas
aplicações de OEMs. Agora uma rede de vendas foi criada para dar acesso a
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pequenas e médias empresas. Isto oferece proximidade com nossos clientes,
porque estes terão contato direto com nossos parceiros em cada uma das cinco
regiões de vendas definidas. “Deste modo podemos estabelecer e desenvolver
melhores relações de longo prazo com nossos clientes. Reações rápidas e
caminhos simplificados são importantes para nós. Nós garantimos a entrega em
48 horas, de uma unidade, preferencialmente estabelecida no programa padrão”,
diz o Gerente de vendas Patrick Christleven.
Usando o princípio de kit de construção da ebm-papst, o cliente pode configurar
seu sistema de acionamento em uma escala de potência, de 13-750 Watts. O
motor base do módulo pode ser configurado com outros componentes como
redução, eletrônica, freios e acelerador em uma solução completa de
acionamento. A unidade de negócios de Engenharia de Acionamento Industrial
da ebm-papst oferece produtos de qualidade, altamente eficientes, de uma única
fonte.
Para mais informações www.ebmpapst.com/industrialdrivetechnology

Fig. 1: Kits padrões para montagem estão aptos para a entrega em 48 horas.
Fonte: ebm-papst.
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Sobre o Grupo ebm-papst
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua
fundação, a empresa sempre focada em tecnologia estabeleceu continuamente novos
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação
inteligente e silenciosa do ar.
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 12.500 pessoas ao redor do mundo, em 18
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os
motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos mercados e
aplicações.
http://www.ebmpapst.com/en/
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Sobre a ebm-papst Brasil
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores,
com 52 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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