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Intermach, oportunidades para a indústria 
metalmecânica 
 
 
A ebm-papst marcou presença na Intermach - Feira e Congresso Internacional de 
Tecnologia, Máquinas, Equipamentos, automação e serviços para a indústria 
metalmecânica, que reuniu de 9 a 13 de setembro de 2013, em Joinville, a indústria 
catarinense e de estados vizinhos. 
 
Presente no estande da Tecny, empresa localizada em Joinville (SC), especialista no 
uso eficiente de fluídos que analisa, desenvolve e implanta projetos e soluções para 
as áreas de aquecimento, ventilação e refrigeração, visando maior eficiência e menor 
custo, a ebm-papst apresentou diferentes modelos de motores e ventiladores, com 
destaque para o ventilador GreenTech EC, em funcionamento.  
 
 “Pudemos constatar muitas oportunidades na região: projetos de ventilação de 
pequenos galpões, projetos de exaustão de poeira de usinagem, para atender às 
exigências da nova norma NR12, entre outros”, afirmou Jorge Monzem, Engenheiro 
Técnico da ebm-papst que acompanhou os cinco dias do evento. 
 
A Intermach, segundo a organização, se consolidou como concentração de tecnologia 
de ponta para a indústria metalmecânica, onde os mais importantes players lançaram 
equipamentos, demonstraram protótipos e mostraram todo o domínio da técnica e 
desenvolvimento tecnológico de suas empresas.  
 
Dessa forma, a Intermach se torna um centro de difusão de novas tecnologias, 
produtos e marcas nacionais e internacionais. Profissionais vindos de todas as regiões 
produtivas do Brasil e do exterior garantiram alcance nacional e internacional às 
novidades apresentadas na feira. 
 

 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo 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 Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil 
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