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Компанія ebm-рарst отримала «золото» та «срібло» на виставці-
ярмарку MATERIALICA Design+Technology Award 

У 10-й раз, 23 жовтня 2012 року пройшла виставка MATERIALICA Design+Technology Award. Компанія ebm-
papst увійшла до списку нагороджених, отримавши за два своїх продукти «золото» і «срібло». У категорії 
«Surface+Technology» найвищу нагороду отримав ЕС- двигун з зовнішнім ротором, а в категорії «Продукт», 
«срібло» завоював вентилятор для кухонної витяжки на базі ЕС- технології. 

Журі, до якого увійшли експерти по матеріалу та дизайну, вибрало з близько100 представлених експона-
тів, в цілому, 30 переможців у п`яти категоріях. Гюнтер Стренг, керівник відділу розвитку ebm-papst 
Mulfingen GmbH & Co. KG, отримав ці високі винагороди в Мюнхені. За останні 10 років вони стали дуже 
престижними і поєднують у собі технологічну компетентність та дизайн. 

Обидва продукти-переможці від ebm-papst базуються на компактних двигунах ЕС- технології GreenTech на 
основі ротора зовнішнього обертання. Нові ЕС- двигуни з інтегрованою комутуючою і керуючою електроні-
кою дозволяють швидко та просто замінити звичайні двигуни змінного струму (АС-двигуни). Ротор, який 
складається лише з однієї деталі з запресованим валом, заощаджує час, витрачений на виробництво, і за-
вдяки універсальності деталей йому необхідно менше окремих деталей. Концепція охолодження та порів-
няно невелика довжина пакету допомагають знизити витрати матеріалу. 

Використані у вентиляторі для кухонних витяжок високоефективні ЕС- двигуни дуже економні, легкі та міцні 
завдяки особливим технологіям, які зменшують корпусний шум, працюють майже безшумно. Вбудована 
електроніка керування дозволяє плавно управляти швидкістю його обертання при необхідності. 
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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. 

 

Фото 1:  Роберт Метцгер, комерційний директор MunichExpo GmbH (зліва) і голова журі Крістіан Лабонте (зправа) 
вручають нагороди Гюнтеру Стренгу, керівнику відділу розвитку ebm-papst Мульфінген GmbH & Co. KG. 



Мал 2:  Компактний EC-двигун з зовнішнім ротором і модель в розрізі зі статором, ротором і компактною електроні-
кою. 

 

Мал 3:  Призначений до використання в кухонній витяжці: новий EC-вентилятор з енергозберігаючою GreenTech EC-
технологією. 
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