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Como satisfazer os mais altos padrões em refrigeração e tecnologia de ar 

condicionado hoje, sem comprometer a confiabilidade, a eficiência 

econômica, a proteção ambiental e a eficiência operacional — e com um 

novo grau de flexibilidade de planejamento?  

Descubra as respostas fascinantes na Chillventa em Nuremberg – Corredor 

4A, Estande 313 – de 11 a 13 de outubro de 2016. 

 

Conceito revolucionário do ventilador axial 

 

Emissões de ruídos e eficiência energética são aspectos fundamentais para 

ventiladores axiais utilizados em evaporadores, condensadores e trocadores de 

calor em sistemas de ventilação, refrigeração e ar condicionado – além da vazão 

de ar requerida. Para explorar plenamente o potencial disponível para a 

otimização, o ventilador tem que ser considerado como um sistema completo 

com hélice, motor, carcaça e eletrônica de controle. Melhorias de eficiência só 

podem avançar juntamente com melhorias na aerodinâmica. E a ebm-papst 

aceitou este desafio e desenvolveu um conceito revolucionário para ventiladores 

axiais que será apresentado pela primeira vez na feira Chillventa. 

 

Pode um ventilador atender todas as suas aplicações?  

 

SIM! 

Ventilador AxiBlade: A solução completa da ebm-papst para sua aplicação! 

 
Fig. 1: Prévia do ventilador axial AxiBlade. 

Fonte: ebm-papst 



 
 
 

 
 
Press Release 
 

Novas normas – Uma nova perspectiva 

Uma nova era está chegando. Está pronto? 

 ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.  Av. José Giorgi, 301 – B6/B7 – Cotia – SP – 06707-100 ·Tel/Fax: +55 11 4613-8700 ·www.ebmpapst.com.com ·vendas@br.ebmpapst.com 
 

Rosiene Soares 
Assistente de Marketing 
Tel.: +55 11 4613-8707 
Fax: +55 11 4613-8700 
rosiene.soares@br.ebmpapst.com 
 
 
22 Setembro 2016 - Página 2 de 2 
 

 
Contato de Imprensa 
ebm-papst Brasil 
 
Tel.: +55 11 4613-8707 
marketing@br.ebmpapst.com 
www.ebmpapst.com.br 
facebook.com/ebmpapstBrasil 
twitter.com/ebmpapstBrasil 
linkedin.com/ebmpapstBrasil 
 
 

 

Veja a estreia do novo ventilador axial AxiBlade na Chillventa 2016. O novo 

sistema desenvolvido oferece flexibilidade de projeto sem precedentes com 

melhor desempenho sempre: sua solução ebm-papst. Para credenciamento 

acesse: http://axiblade.en.ebmpapst.com/ 

 

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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