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HISPASAT adjudica a SSL a construção do 

Hispasat 1F 

 O novo satélite servirá de substituição ao Hispasat 1D e fornecerá ao 

Grupo capacidade adicional em América, Europa e Norte de África. 

 

 Será o terceiro satélite do Grupo construído pelo fabricante 

americano. 

 

Madrid, 1 de junho de 2014.- HISPASAT, o operador espanhol de telecomunicações por 

satélite, escolheu a Space Systems/Loral (SSL) para a fabricação do Hispasat 1F, que se 

localizará na posição orbital 30º Oeste. O Hispasat 1F servirá de substituição ao Hispasat 1D 

e fornecerá ao Grupo capacidade adicional em banda Ku para as regiões andina e brasileira. 

Assim mesmo, com o Hispasat 1F as capacidades transatlânticas do Grupo nas suas 

conetividades Europa-América e América-Europa serão ampliadas e adicionará capacidade 

em banda Ka com cobertura europeia para que a HISPASAT continue aumentando os seus 

serviços de banda larga na região. 

O Hispasat 1F tem uma vida útil prevista de 15 anos e será construído sobre a plataforma 

satelital 1300 de SSL. Contará com uma potência de 11,5 KhW e uma carga útil multimissão 

distribuída em: 

 48 transpondedores em banda Ku, que prestarão serviço em três áreas de cobertura:  

 

- Europa e Norte de África: com cobertura para a Península Ibérica, Ilhas Baleares, 

Canárias, Açores, Cabo Verde e Madeira; Mauritânia, Marrocos, países mediterrânicos 

do Noroeste de África e a maior parte do continente europeu visível desde 30º Oeste. 

- Panamérica: com cobertura desde Canadá até a Patagónia, excluindo Brasil. 

- América do Sul: com cobertura sobre a maior parte do continente, especialmente no 

Brasil. 

 

 6 feixes em banda Ka, com cobertura na Península Ibérica, Ilhas Baleares e Canárias, 

Noroeste de África e Sudeste e centro de Europa. 

 1 feixe em banda Ka BSS, com cobertura centrada na Península Ibérica. 

 1 feixe em banda C, com cobertura centrada no Brasil. 
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Em palavras do seu conselheiro delegado, Carlos Espinós: “ AHISPASAT confia novamente 

na SSL pela elevada qualidade e confiabilidade dos seus produtos. A SSL nos ofereceu uma 

convincente oportunidade de trabalhar juntos novamente. Estamos convencidos de que a sua 

plataforma 1300 é a mais adequada para as altas prestações com as quais a HISPASAT 

concebeu o Hispasat 1F. É com satisfação que comprovamos que a SSL, um líder na 

fabricação de satélites geoestacionários, utiliza componentes espanhóis em quase todos os 

seus satélites”. 

Por sua parte John Celli, presidente da SSL, afirmou: “O Hispasat 1F é o terceiro satélite que 

SSL fabrica para HISPASAT e é uma honra voltar a recebê-los nas nossas instalações. As 

nossas empresas partilham uma mesma forma de centrar-se na busca da qualidade, a 

confiabilidade e o valor, e vamos trabalhar juntos outra vez para construir um excelente 

satélite”. 

A plataforma 1300 permite alojar um amplo intervalo de cargas úteis para satélites de 

comunicações comerciais e tem como garantia da sua elevada confiabilidade uma extensa 

experiência em órbita; de fato, o Hispasat 1F será o terceiro satélite do Grupo construído a 

partir dela. Além disso, a experiência de SSL na fabricação de satélites destas dimensões e 

complexidade garante um prazo de entrega conforme as necessidades da HISPASAT. 

 

Sobre a SSL 

A SSL tem uma longa trajetória na fabricação de satélites e sistemas espaciais de alta 

confiabilidade para clientes comerciais e governamentais de todo o mundo. Como fornecedor 

líder de satélites comerciais, a empresa trabalha estreitamente com operadores de satélites 

para oferecer plataformas dedicadas a um amplo leque de serviços que incluem distribuição 

de rádio e televisão, rádio digital, Internet de banda larga, comunicações em mobilidade e 

observação da Terra. Bilhões de pessoas de todo o mundo dependem dos satélites de SSL a 

cada dia. Para mais informação, visite www.sslmda.com. 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT está formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa os seus serviços. O Grupo é líder na 

divulgação e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de 

importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição 

(HDTV). A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo por receitas no seu setor e 

a principal ponte de comunicações entre Europa e América. 

 

http://www.sslmda.com/

