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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!

A BAUR inicia o novo ano com a expansão do portfólio e, a partir da primavera europeia, venderá produtos com tecnologia DAC para
o teste de cabos na faixa de alta tensão. Outras novidades de produtos se referem ao novo equipamento para o teste de óleo
isolante DPA 60 C e o microfone de solo BM 30. Além disso, saiba mais sobre a nossa nova entrada em cena no Youtube.

Desejamos a todos uma agradável leitura!
 

 A BAUR expande o seu portfólio com equipamentos para o teste de cabos de alta
tensão
Parceria estratégica entre a BAUR e onsite high voltage international

Tecnologia pioneira Baur aliada à onsite high voltage international. A BAUR agora oferece a
tecnologia Damped-AC (DAC), que proporciona abrangência, economia de tempo e manuseio
extremamente simples para cabos (E)HV.

>> mais

O testador automático de óleo isolante DPA 60 C já pode ser encomendado
Portátil, até 60 kV e com a comprovada tecnologia BAUR

Conforme anunciado em nosso último Newsletter, o novo equipamento para o teste de tensão de
ruptura de óleo isolante DPA 60 C já pode ser encomendado.

>> mais

 

Microfone de solo BM 30 otimizado
Robustez melhorada para a localização de defeito confiável

O microfone de solo BAUR para a localização de defeito de cabo BM 30, junto com um receptor
(UL 30) e um gerador de tensão de impulso (SSG, STG), destina-se à localização exata de defeitos
de cabo. Uma versão otimizada do microfone de solo está disponível a partir de já.

>> mais

 

A equipe de serviços BAUR no local
Teste de tensão como prestação de serviço

Ao sortimento da BAUR não pertencem apenas produtos de alta qualidade, mas também
prestação de serviços profissionais. Aqui se inclui também o serviço no local, no qual os
colaboradores da equipe de serviço da BAUR entram em ação.

>> mais

 

Parceria com universidades para os especialistas de amanhã
A BAUR possibilita um estudo dual de engenharia eletrotécnica

O bacharelado de eletrotécnica dual combina um estudo na Fachhochschule Vorarlberg (escola
técnica superior) com uma formação profissional prática em uma empresa. Isto significa que tanto
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a escola superior como também a empresa assumem partes da formação.
>> mais

A BAUR agora está no Youtube
O mundo da BAUR em imagem em movimento

Há pouco tempo a BAUR está representada também com um canal próprio no Youtube. Iniciamos
com três videoclipes, a oferta será expandida sucessivamente. Visite-nos no Youtube sob
www.youtube.com/ensuringtheflow
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