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Bons ventos na Febrava 2015 
 
Os visitantes da ebm-papst na Febrava 2015, um dos mais importantes eventos 
dirigidos à indústria de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação, Aquecimento e 
Tratamento do ar, tiveram uma grata surpresa ao se deparar com os últimos 
lançamentos da alemã, já conhecida por sua tecnologia e inovação.   
 
Os grandes destaques foram a nova linha de ventiladores centrífugos RadiFit para o 
mercado de VAC, que se trata de uma peça única ao invés de diversos 
componentes (motor, hélice, voluta, polia, correia e inversor de frequência) e os 
novos ventiladores ESM Unit Cooler para o mercado de Refrigeração,  
desenvolvidos especialmente para o uso em evaporadores de médio perfil. 
 
Os equipamentos em funcionamento também chamaram bastante atenção de todos, 
como a Fan Wall, com ventiladores centrífugos RadiCal, que demonstrou a 
possibilidade de manter a estabilidade do sistema em diferentes condições, 
mantendo a vazão e a perda de carga constantes.  
 
Segundo o Gerente de Vendas da ebm-papst Carlos Navarro “mais uma vez a ebm-
papst apresenta ao mercado brasileiro produtos inovadores, com maior capacidade 
tecnológica porém com menor utilização dos recursos naturais, além de sempre 
focarem na redução no consumo de energia”.  
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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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