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MERCEDES AMG PETRONAS ganha o 
Campeonato de Construtores da FIA de 
Fórmula 1TM - 2015* 
 
A ebm-papst, especialista em ventiladores, celebra a conquista do segundo 
campeonato mundial consecutivo como patrocinador oficial da equipe, fornecendo 
soluções tecnológicas para a equipe tanto nas corridas quanto em sua sede.  
 
Pela segunda vez em duas temporadas, a equipe MERCEDES AMG PETRONAS de 
Fórmula 1TM ganhou o Campeonato de Construtores da FIA*, repetindo o seu desempenho 
no Grande Prêmio da Rússia no domingo, 11 de Outubro de 2015. Após 12 vitórias em 15 
corridas até agora nesta temporada e  somando 531 pontos, as conquistas dos pilotos Lewis 
Hamilton e Nico Rosberg deram à equipe uma vantagem inalcançável, faltando quatro 
corridas para o término do campeonato 2015. A ebm-papst, líder mundial em motores e 
ventiladores, se orgulha de ter contribuído para o sucesso da MERCEDES AMG 
PETRONAS, tendo contribuído para a equipe na regulamentação da eficiência das unidades 
de energia, que foram introduzidos em 2014.  
 
O chefe da Mercedes-Benz Motorsport, Toto Wolff, refletiu: "O sucesso na Fórmula 1TM  
exige atenção absoluta para todos os pequenos detalhes,  e parceiros que compartilham 
esses valores e contribuem para melhorar a nossa organização são extremamente valiosos. 
A ebm-papst melhorou o ambiente nos boxes da equipe em locais com clima tropical e 
consequentemente nosso desempenho, bem como proporcionou soluções de refrigeração 
para os nossos carros de corrida. Mas a sua ajuda também se estende ao fornecimento de 
soluções na nossa sede, que não só melhoraram as condições de trabalho, mas nos 
permitiram poupar dinheiro, que pode ser usado para melhorar o desempenho do carro. 
Como uma equipe, estamos muito satisfeitos com a contribuição que ebm-papst deu para 
nosso sucesso neste ano." 
 
Thomas Borst, Diretor de Vendas e Marketing do Grupo ebm-papst, afirma: "É uma grande 
honra para nós sermos uma parceira da equipe MERCEDES AMG PETRONAS. Fazer parte 
deste time excepcional também é uma grande referência para a nossa empresa e dá aos 
nossos clientes uma boa impressão da variedade de aplicações e da alta qualidade dos 
nossos produtos. Nós estamos muito felizes pela conquista do Campeonato Mundial de 
Construtores pela segunda vez consecutiva e que, como uma equipe, eles dominaram os 
novos regulamentos de energia eficiente, que se encaixam perfeitamente com a nossa 
filosofia GreenTech: eficiência através da tecnologia no estado da arte”. 
 
A empresa foi reconhecida em 2013 como a vencedora do Prêmio Alemão de 
Sustentabilidade (GSA), na categoria "empresas mais sustentáveis da Alemanha" - um dos 
prêmios mais prestigiados na Europa. A ebm-papst desenvolveu  desde soluções 
refrigeração energeticamente eficientes para os carros híbridos F1 W05 e F1 W06, que 
resfriam os componentes sensíveis à temperatura dos veículos até a temperatura de 
funcionamento ideal. Estes ventiladores posicionados nas aberturas do carro são 
componentes essenciais do sistema de gestão da temperatura. A ebm-papst também 
fornece à MERCEDES AMG PETRONAS um inovador sistema de resfriamento de garagem 
que melhora o ambiente de trabalho no Grand Prix de forma significativa - uma tarefa 
importante quando se lida com temperaturas exteriores de até 40ºC em locais de corrida, 
como Kuala Lumpur e Singapura. Além disso, os ventiladores ebm-papst são usados para 
melhorar as condições de trabalho e eficiência energética em instalações operacionais da 
equipe em Brackley (Grã-Bretanha). 
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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. A 
ebm-papst emprega cerca de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18 fábricas 
(na Alemanha, China, EUA entre outros países) e 57 escritórios de vendas. Os 
motores e ventiladores da ebm-papst 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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