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Em junho de 2016, a ebm-papst foi premiada como o "Fornecedor do ano" 

pela primeira vez pela Rational AG de Landsberg, na Bavaria.  

 

Recebemos avaliações positivas pela a qualidade, inovação e tecnologia em 

particular, bem como à competitividade e logística. As duas empresas têm um 

relacionamento comercial bem-sucedido por mais de dez anos; anteriormente a 

ebm-papst foi classificada duas vezes como fornecedora Premium pela Rational 

AG, em 2012 e 2015. 

 

Rational AG é líder mundial de mercado no segmento de fornos para cocção de 

alimentos em restaurantes, cozinhas profissionais, cadeias de lojas e empresas 

de gastronomia. Os motores da ebm-papst com tecnologia GreenTech EC 

asseguram a circulação ideal do ar na câmara de cocção. Os motores EC são 

suavemente ajustáveis, podem ser operados em qualquer velocidade e mudam 

sua direção de rotação regularmente para o aumento de turbulência e para um 

resultado de cocção mais uniforme. 

 
Fig. 1: Peter Wiedemann, Diretor técnico na Rational AG, apresenta o certificado ao 

Alfred Müller, Responsável de vendas internas na ebm-papst. 

Da esquerda para direita:  

Georg Schappes, Gerente de qualidade, ebm-papst 

Reinhard Sommerreißer, Gerente da região de Augsburg, ebm-papst 
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Peter Wiedemann, Diretor técnico, Rational AG 

Alfred Müller, Responsável de vendas internas, ebm-papst 

Gerhard Gauß, Responsável pela tenologia de ar insdustrial, ebm-papst 

Erich Rauscher, PG3 responsável pela produção, ebm-papst 

Michael Schmidt, Reponsável pelas compras estratégicas, Rational AG 

Thomas Wagner, Diretor de produção, ebm-papst 

Fonte: ebm-papst. 

 

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/ 
 
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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