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No Brasil desde 1998, com sua filial instalada em uma moderna sede em Cotia, na Grande 
São Paulo, desenvolve negócios nos segmentos de Refrigeração Comercial e Industrial, 
Ventilação e Ar condicionado, Automotivo, Saúde, Aquecimento, Telecomunicações e 
Agricultura, oferecendo a melhor tecnologia do mundo em motores e ventiladores e 
muitas outras.

Nossa estrutura.

Qualidade e inovação tecnológica

Nossa matriz investe anualmente mais de 100 milhões de 

euros em pesquisa e desenvolvimento de produtos cada vez 

mais eficientes, através de economia e energia, durabilidade, 

diminuição significativa do ruído, eco-amigáveis e com 

tamanhos mais compactos. Como exemplo do nosso 

pioneirismo, citamos a tecnologia EC (Eletronicamente 

Comutados), as hélices Axiblade e Airfoil, o motor-IQ e os 

ESM (Energy Saving Motors). 

Sustentabilidade e meio ambiente

Estamos em constante busca da conscientização de nossos 

clientes OEM (os fabricantes de equipamento) e usuários 

finais da necessidade do uso de ventiladores mais eficientes, 

não só pelos ganhos materiais, mas como a criação e 

manutenção de um mundo mais sustentável e 

ecologicamente correto. 

Treinamento

Temos uma moderna e equipada sala utilizada na 

realização de treinamentos para atualização da equipe 

interna e para treinamentos específicos de produtos e 

tecnologias para clientes, distribuidores, 

representantes, consultores e influenciadores de 

opinião. Nossos palestrantes também estão à 

disposição para ministrar treinamentos nas unidades 

do cliente.
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ebm-papst Brasil.
A ebm-papst surgiu em 2003 com a fusão de três tradicionais companhias alemãs: a ebm, 
a Papst e a mlv. A partir dessa união, a multinacional assumiu a liderança mundial na 
fabricação de motores ventiladores e trouxe para o mercado mais de 50 anos de expertise 
em inovação e tecnologia. 

Ao longo de mais de meio século de existência, a 

multinacional tem se estabelecido, dia após dia, com novos 

padrões de qualidade, atendimento ao cliente e respeito ao 

meio ambiente, tendo como principal foco o desenvolvimento 

de produtos inovadores e ecologicamente sustentáveis. 

É sobre estes pilares que a ebm-papst tem atingido seus 

objetivos, contando com 18 fábricas, sendo 8 na Alemanha e 

outras ao redor do mundo e com mais de 15.000 

colaboradores nos 5 continentes, trabalhando em inúmeras 

linhas de produto. 

Estrutura da empresa

A ebm-papst Brasil conta com mais de 25 colaboradores, 

sendo que mais da metade estão dedicados diretamente ao 

atendimento das questões técnicas-comerciais, focando 

sempre nas necessidades dos clientes e acompanhando os 

processos de maneira ágil e eficiente. Ainda temos os 

departamentos financeiro-administrativo, marketing, 

planejamento e logística. 

Engenharia de aplicação / produto

Focamos na seleção e aplicação da melhor opção de produto, 

conforme as necessidades dos nossos clientes.  

Atuamos especificamente na interface dos requisitos técnicos 

com o intuito de garantir respaldo técnico para ambas as 

partes. 

Planejamento e logística

Dispomos de uma área com mais de 2.000 m² de estoque, 

com mais de 500 tipos de motores e ventiladores. 

Trabalhamos junto aos clientes no planejamento e 

programações de compras. Também dispomos de produtos 

para o pronto atendimento das ordens de compra. 
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Linha de produtos.
 A ebm-papst possui as mais modernas instalações do mundo para a fabricação de motores e 
ventiladores no que diz a respeito ao uso de tecnologia e na garantia de uma produção de forma 
sustentável, respeitando o meio ambiente. 100% de nossos produtos são testados durante o 
processo de produção, garantindo ao cliente um produto de qualidade e altamente eficiente. 

Ventiladores Axiais: Os ventiladores axiais da ebm-papst comprovam a sua reputação 

de economizarem espaço, movendo o ar para a troca de ar quente ou frio em uma 

ampla variedade de dispositivos e sistemas. As características mais notáveis dos 

ventiladores axiais são a sua pequena profundidade de instalação,  baixo nível de ruído 

particularmente adequados para o fluxo de ar através de trocadores de calor. Além 

disso, com a tecnologia GreenTech EC, o ventilador axial torna-se uma ferramenta de 

economia de energia inteligente para uma gama extremamente ampla de aplicações. 

Ventiladores Centrífugos com Pás Curvadas para Trás: Os ventiladores centrífugos 

com pás curvadas para trás possuem altíssima eficiência energética e são ideais para 

altas pressões. Os ventiladores centrífugos são usados em aplicações tais como 

aparelhos de ar condicionado central ou sistemas de construção de ventilação.

Ventiladores Centrífugos de Simples e Dupla Aspiração: As características mais 

importantes de ventiladores centrífugos de simples e dupla aspiração  

ebm-papst incluem o seu baixo nível de ruído e alta densidade de potência.  

Eles são usados sempre que um grande volume de ar tem que ser movido num espaço 

apertado. Dependendo das exigências aerodinâmicas e geométricas, as hélices estão 

dispostas em configurações de entrada simples ou dupla. Para uma melhor eficiência, 

além de motores assíncronos, são utilizados motores GreenTech. Ambos os tipos  de 

unidade estão disponíveis ao longo de toda a faixa de potência. 

Motores iQ e ESM ( Energy Saving Motor): Com o mesmo formato e dimensional dos 

micromotores de mercado, o Motor iQ integra a versatilidade para retrofit com uma 

excepcional economia de energia e alta durabilidade. São ventiladores inteligentes, 

controlados eletronicamente economizando ainda mais energia.
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Ventiladores Tangenciais: Resfriamento de fogões, cortinas de ar, sistemas de 

controle de clima e aquecimento: todos estes equipamentos necessitam de 

ventilação e alto fluxo de ar em baixos caudais, possuindo um espaço limitado de 

instalação. A solução ideal - ventiladores tangenciais ebm-papst. 

Sopradores de Circulação para Ar Quente: Os ventiladores de circulação de ar 

quente são projetados para suportar altas temperaturas ambiente sem 

comprometimento da função e garantir uma longa vida útil. 

Soluções para tecnologias de aquecimento: Para um processo de queima ideal 

manter uma proporção exata de gás e ar é o pré-requisito para baixa emissões de 

NOx. A resistência ao fluxo elevado desses queimadores de calor superiores 

exigem ventiladores com pressão x curva de volume de ar acentuada. Estes 

requisitos são perfeitamente atendidos pelos ventiladores de gás ebm-papst. 

Bombas de Recirculação: Sejam para misturadores de bebida, chopeiras, 

máquinas de lavar, secadores de roupa ou outras aplicações industriais, a 

ebm-papst possui uma ampla gama de produtos.

Ventiladores para Linha Automotiva: Ventiladores automotivos axiais e 

centrífugos de dupla aspiração, sem buchas, o que confere uma vida útil superior 

a 25 mil horas reduzindo assim o custo de manutenção e paradas corretivas. 

Altamente eficientes, com baixa emissão de ruído e eletrônica integrada 

permitindo o controle de clima. Alimentação variando entre 9 a 31 Volts. 

Ventiladores Compactos: Os ventiladores compactos ebm-papst têm sido o 

modelo padrão no arrefecimento de eletrônicos por décadas. Compactos, 

silenciosos e altamente eficientes, os ventiladores se adaptam às situações de 

resfriamento  e podem ser controlados em rede. Eles estão disponíveis para todas 

as tensões e em todos os tamanhos normalizados. 
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A ebm-papst investe milhões de euros todos os anos para apresentar ao mercado inovações à 
frente de seu tempo, sempre levando em consideração o meio ambiente. 

Inovações ebm-papst.

AxiCool: Ventiladores axiais 

desenvolvidos especialmente 

para aplicação em evaporadores. 

A facilidade de manuseio para 

manutenção e limpeza e o alcance 

da flecha de ar são os destaques 

deste novo produto.  

RadiFit: A nova linha RadFit de 

ventiladores centrífugos com dupla 

entrada e pás curvadas para trás 

é a nova solução de sistema para 

muitas aplicações na indústria e 

tecnologia de ventilação. 

Axial EC Média Pressão: Indicados 

para quaisquer aplicações que 

necessitem de alta vazão e média 

perda de carga, como túneis de 

congelamento.

FlowGrid: Grelha de entrada de 

ar desenvolvida pela ebm-papst 

que reduz níveis de ruído de 

ventiladores axiais e centrífugos de 

pás curvados para trás.

Axiblade: Ventiladores axiais usados   

em evaporadores, condensadores 

e trocadores de calor em sistemas 

de ventilação, refrigeração e ar 

condicionado. Possuem as mesmas 

bases dos ventiladores utilizados e 

são complementados pela geometria 

e winglets perfilados da nova hélice 

aumentando a eficiência e reduzindo o 

ruído de operação.

RadiPac: Estes ventiladores 

oferecem baixo consumo de 

energia, redução efetiva do ruído, 

baixo custo de instalação e de mão 

de obra e design compacto.
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O próximo nível de verde  
Pensando ainda mais em 
economia e ecologia.

Com a GreenIntelligence, a ebm-papst oferece soluções 

completas, em rede inteligente para a tecnologia de ar. 

 

O desenvolvimento contínuo consistente da GreenTech

GreenIntelligence significa motores e ventiladores EC 

altamente eficientes e inteligentemente conectados em 

rede. Representa a eficiência do processo por meio da 

digitalização e da Indústria 4.0. Também significa a extração 

do potencial de otimização através da análise de dados.  

A GreenIntelligence também significa para nós promover o 

pensamento sustentável e agir em todas as áreas, por 

exemplo pela inteligência artificial.

Com a GreenIntelligence
a economia e a ecologia estão 
sendo desenvolvidas juntas.

Para fazer justiça à crescente digitalização, desenvolvemos 

ainda mais o nosso rótulo de acordo com a fórmula:

GreenTech + Digitalização = GreenIntelligence.

Desde 2009, deixamos claro com nosso sinal da GreenTech 

que o ebm-papst significa sustentabilidade em produtos, em 

produção e em processos.

Seja para os ventiladores EC de economia de energia, medidas 

de eficiência em gerenciamento de energia e tecnologia de 

construção, em logística ou em nosso modelo de sucesso, o 

projeto de trainee "Escoteiros de Energia" - sempre buscamos 

máxima eficiência de energia e recursos ao longo de toda a 

cadeia de valor e demonstramos isso com nossa filosofia 

GreenTech.

Quando se trata da unidade certa ou do ventilador, 

não são mais apenas as características do produto, 

como eficiência energética e desempenho, que são 

decisivas, mas a interação ideal de todos os 

componentes. Todos os produtos com 

GreenIntelligence da ebm-papst são compatíveis 

com IoT e podem ser ligados em rede com qualquer 

sistema - de forma rápida e fácil via Plug & Play.
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ebm-papst

Motores Ventiladores Ltda.

Av. José Giorgi, 301

Granja Viana II

06707-100 - Cotia - SP

Tel.: + 55 11 4613-8700

vendas@br.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com.br


