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Хербольцхайм стане центром технологій 

Компанія еbm- рарst розширює і поступово переобладнує завод в Хербольцхаймі, який стане високотех-
нологічним центром для продукції автомобільної промисловості. 

Дірк Шаллок, керуючий директор ebm-papst Ст. Георген: «Останнім часом нам вдалося отримати важливі 
проекти в автомобільній промисловості. Для цих проектів і подальшого великого виробництва знадобиться 
спеціальний високотехнологічний центр з високим рівнем автоматизації виробничого обладнання та добре 
підготовленим персоналом». 

Зараз потік інвестицій в десятки мільйонів йде на фінансування цього будівництва в Хербольцхаймі. Так, 
наприклад, 1 млн. євро був використаний на будівництво «чистих кімнат», щоб підтримати технологічну 
перевагу над конкурентами. 

У зв`язку з цим переобладнанням, ebm-papst переміщає товари для промислової технології вентиляції на 
завод Vecsés (Угорщина). Переміщення починається восени 2012 року і повинно закінчитися до кінця пер-
шого кварталу 2013 року. Це стосується близько115 співробітників заводу в Хербольцхаймі, яким готов на-
дати близько 70 робочих місць завод в Ст. Георген. 

Компанія ebm-papst є останнім виробником компактних вентиляторів в західному світі. Існує так звана «азі-
атська» конкуренція, коли виробничі майданчики з Китаю намагаються перевести в більш дешевші країни 
Південно - Східної Азії,такі як В`єтнам і Камбоджа. Постійно зростає конкуренція на головних ринках IT, те-
лекомунікації, фотовольтаїки. Реакція ebm-papst на ці події - концентрація виробництва компактних та по-
тужних вентиляторів в Угорщині. 

Розширення підприємства в Хербольцхаймі переслідує чітку мету. Там буде сконцентровано високотехно-
логічне виробництво з високим рівнем автоматизації. Це дозволить забезпечити добре майбутнє для цього 
регіону на тривалий час. 
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Коротка інформація про компанію 

Група компаній ебм-папст - ведучий світовий виробник вентиляторів і двигунів, є законодавцем в області високоефе-
ктивної ЕС-технології. У фінансовому році 2011/12 підприємство досягло обігу 1,4 мільярда євро.  

ebm-papst виробляє свою продукцію на 17 виробничих майданчиках (у Німеччині, Китаї, США і т.д.), а також має 57 
відділів продажу по усьому світу. В усьому світі в компанії працює 11 000 співробітників. 

Вироби світового лідера на ринку вентиляційного встаткування можна знайти в багатьох галузях, наприклад у венти-
ляційній і кліматичній техніці, побутових приладах, опалювальному устаткуванні, ІT і телекомунікаційному обладнанні, 
легкових автомобілях і комерційному транспорті. 

Філія компанії в Україні (ТОВ "ЕБМ-ПАПСТ Україна") працює з 2003 року в м. Києві й здійснює продаж і технічну підт-
римку продуктів торговельної марки ebmpapst. 

За додатковою інформацією звертайтеся до: 

Олександр Мазур 

Тел. (044) 206-30-94 

A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua  


