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Maior evento de AVAC-R da América Latina

ebm-papst na Febrava 2017
Em setembro, a ebm-papst marcou presença na Febrava, feira ideal para novos negócios, 
contatos com fornecedores e acompanhar as inovações e tendências tecnológicas do 
setor.

A 20º edição da Febrava, a feira de negócios mais importante 
para o setor AVAC-R da América Latina contou com a 
participação da ebm-papst, líder mundial na fabricação de 
ventiladores e motores.  Realizada entre os dias 12 e 15 de 
setembro em São Paulo, Brasil, a última edição da Febrava 
somou 300 expositores e mais 30 mil visitantes que 
acompanharam as tendências e inovações tecnológicas do 
setor.

A Febrava em parceria com a ABRAVA – Associação Brasileira 
de Refigreração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento 
premiou 20 expositores com o Selo Destaque de Inovação, 
premiação direcionada para as novas soluções e produtos 
destaques apresentados na feira. A ebm-papst Brasil recebeu 
três Selos Destaques devido as soluções do ventilador 
centrífugo Radical e os ventiladores axiais AxiCool e AxiBlade.

O novo AxiBlade possui até 54% de eficiência e até 8 dB(A) a 
menos na emissão de som em relação à série HyBlade®. O 
AxiCool atinge flechas até 5 vezes maior através do design do 
seu streamer e possui espaço dedicado para resistências de 
aquecimento, sendo a solução ideal para câmaras frias.

Cenário ideal para novos negócios e soluções, a Febrava já tem data para a próxima edição, 10 a 
13 de setembro de 2019.

PRESS RELEASE

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 13.000 pessoas ao redor do mundo, em 25
plantas de produção (incluindo Alemanha, China, EUA e outros) e 49 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 53 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

Fig. 1: Estande da ebm-papst na 20º Febrava no São 
Paulo Expo.

Fig. 2: Especialistas e parte da equipe técnica
da ebm-papst na Febrava 2017.

Fig. 5: Ventilador centrífugo Radical ganha o
Selo de Destaque e Inovação na Febrava 2017.

Fig. 4: Ventilador axial Axitop ganha o Selo 
Destaque de Inovação na Febrava 2017.

Fig. 3: Ventilador axial AxiBlade ganha o Selo 
Destaque de Inovação na Febrava 2017.
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Maior evento de AVAC-R da América Latina

ebm-papst na Febrava 2017
Em setembro, a ebm-papst marcou presença na Febrava, feira ideal para novos negócios, 
contatos com fornecedores e acompanhar as inovações e tendências tecnológicas do 
setor.

A 20º edição da Febrava, a feira de negócios mais importante 
para o setor AVAC-R da América Latina contou com a 
participação da ebm-papst, líder mundial na fabricação de 
ventiladores e motores.  Realizada entre os dias 12 e 15 de 
setembro em São Paulo, Brasil, a última edição da Febrava 
somou 300 expositores e mais 30 mil visitantes que 
acompanharam as tendências e inovações tecnológicas do 
setor.

A Febrava em parceria com a ABRAVA – Associação Brasileira 
de Refigreração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento 
premiou 20 expositores com o Selo Destaque de Inovação, 
premiação direcionada para as novas soluções e produtos 
destaques apresentados na feira. A ebm-papst Brasil recebeu 
três Selos Destaques devido as soluções do ventilador 
centrífugo Radical e os ventiladores axiais AxiCool e AxiBlade.

O novo AxiBlade possui até 54% de eficiência e até 8 dB(A) a 
menos na emissão de som em relação à série HyBlade®. O 
AxiCool atinge flechas até 5 vezes maior através do design do 
seu streamer e possui espaço dedicado para resistências de 
aquecimento, sendo a solução ideal para câmaras frias.

Cenário ideal para novos negócios e soluções, a Febrava já tem data para a próxima edição, 10 a 
13 de setembro de 2019.

PRESS RELEASE

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 13.000 pessoas ao redor do mundo, em 25
plantas de produção (incluindo Alemanha, China, EUA e outros) e 49 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 53 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


