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A IAA Commercial Vehicles é a feira mais importante do mundo para o 
setor de transporte, logística e mobilidade, e ocorrerá em Hannover de 22 a 
29 de setembro de 2016. 

A ebm-papst marcará presença no estande D07 / corredor 11, e apresentará 
suas novidades, como soluções de eficiência energética para ar 
condicionado de veículos comerciais, incluindo o novo e especial 
ventilador axial extrafino para ar condicionado de cabines. 

Ventilador axial com design especial extrafino 
A mais recente inovação que será apresentada no estande da ebm-papst é o 
ventilador axial de 250mm de diâmetro com um design especial extrafino de 
apenas 50mm de espessura, que configura novos padrões de mercado. A 
carcaça do ventilador tem quatro pontos de fixação, e os ventiladores podem ser 
fixados normalmente com parafusos. A novidade adicional do ventilador é um 
encaixe tipo baioneta, que permite que o ventilador seja facilmente montado em 
um suporte ou outro tipo de fixação. O formato simétrico da carcaça do 
ventilador oferece aos clientes mais flexibilidade para instalação e permite que o 
ventilador seja utilizado facilmente para ambas as direções de fluxo de ar. Uma 
grade de proteção pode ser fixada, sem aumentar a espessura do ventilador e 
sem um dispositivo adicional. 
 
Leveza economiza combustível 
O novo ventilador também é mais leve, graças ao seu alto teor de compostos, 
reduzindo o peso do veículo e economizando combustível. O ventilador é à 
prova de poeira e resistente à limpeza com jatos de água de alta pressão, 
atendendo aos mais altos graus de proteção em conformidade com o IP6K9K. 
Este ventilador foi projetado para ar condicionado de cabines de veículos off-
road, bem como para cabines de veículos convencionais. O novo ventilador 
estará disponível nas versões com 60W e 120W, a partir do quarto trimestre de 
2016. 
 
Outros destaques no estande da ebm-papst  
Além do novo produto, a ebm-papst também mostrará seus ventiladores modelo 
duplo siroco com pás curvadas para frente e tecnologia EC, comprovados para 
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utilização em ar condicionado de veículos. Também será apresentado na feira, o 
ventilador axial compacto com motor sem escova DC, especialmente projetado 
para o fluxo de ar típico em veículos comerciais e ônibus. Os ventiladores 
centrífugos e axiais possuem função “derating”, que ajusta a rotação e,  em 
consequência, reduz o consumo de energia do ventilador para garantir uma 
operação confiável (mesmo em altas temperaturas ambientes), prevenindo 
assim o desligamento do ventilador devido à sobrecarga térmica resultante do 
mau funcionamento do sistema. 
 

 
Fig. 1: Com espessura de apenas 50mm e grau de proteção IP6K9K, o ventilador axial 
é ideal para aplicações robustas em ônibus e veículos off-road. 
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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