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São Paulo, 02 de outubro de 2009 - A ebm-papst, multinacional alemã líder 
mundial do segmento de motores ventiladores, avaliou positivamente a 
participação na FEBRAVA 2009. "Tivemos mais de duas mil visitas ao estande e 
devemos incrementar as vendas em 30% até o final do ano", afirmou Adriana 
Belmiro da Silva, diretora geral da empresa no Brasil. 
  
A Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, 
Aquecimento e Tratamento do Ar que aconteceu no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo, entre os dias 22 e 25 de setembro, reuniu cerca de 
550 expositores nacionais e internacionais e recebeu 28 mil visitantes. No 
evento, a ebm-papst lançou a linha de motores ventiladores HyBlade, cuja 
tecnologia é inédita no Brasil. "É um produto totalmente novo, com tecnologia de 
ponta. O lançamento desta linha mostra que a empresa continua apostando e 
investindo no País", destaca Adriana. 
  
A multinacional alemã também destacou o aumento no interesse pela linha de 
produtos com tecnologia EC. "A linha tem um diferencial muito importante para 
qualquer segmento de refrigeração, pois em algumas aplicações, economiza até 
70% do consumo de energia se comparados aos sistemas de ventilação 
tradicionais, além de outros diferenciais competitivos, como a não necessidade 
de manutenção, durabilidade até quatro vezes maior que dos principais 
concorrentes e baixa geração de ruídos", destaca a executiva. 
  
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 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 Brasil desenvolve negócios com companhias nos segmentos de 
refrigeração, automotivo, saúde e telecom, localizadas nas regiões das Américas 
do Sul e Central (exceções de Argentina e Uruguai). A empresa produz e 
desenvolve ventiladores nas áreas de ventilação inteligente, redução de 
consumo de energia e rendimento maximizado. Os produtos são flexíveis por 
vias analógica ou digital, com longa durabilidade, sem ter necessidade de 
reparos e com estrutura robusta, além de ter alta performance em toda a cadeia 
produtiva em questões desenvolvimento de novas tecnologias, recursos 
financeiros e ambientais. 
 
Website: www.ebmpapst.com.br 
 
 

http://www.ebmpapst.com.br/
http://www.ebmpapst.com.br/
http://www.ebmpapst.com.br/


 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


