O satélite Amazonas 5 chega à base
espacial de Baikonur


O novo satélite da HISPAMAR superou todos os testes a que é submetido durante o processo
de construção e já se encontra no cosmódromo do Cazaquistão.



O lançamento do Amazonas 5 está previsto para o próximo mês de setembro.

MADRID, 10 DE AGOSTO DE 2017. O satélite Amazonas 5 chegou à base de lançamento da
International Launch Services (ILS) em Baikonur, Cazaquistão, a bordo de um avião Antonov,
utilizado normalmente para o transporte de componentes pesados. Seu traslado foi realizado depois
que superou todos os testes, funcionais e ambientais, que foram realizados no processo de
construção e de finalizar sua fabricação nas instalações da Space Systems Loral (SSL) em Palo Alto.
Na base de lançamento serão realizados os últimos testes para verificar o bom funcionamento do
satélite após a viagem e se procederá à sua integração no veículo lançador Proton M Breeze M para
seu posterior lançamento, previsto para o próximo mês de setembro.
O Amazonas 5 tem uma vida útil estimada de 15 anos e foi construído sobre a plataforma satelital
1300 da SSL. Este novo satélite amplia a capacidade espacial da frota da HISPAMAR no continente
americano.
Conta com 24 transponders em banda Ku com cobertura sobre a América Central e a América do Sul
que proporcionarão serviços de televisão direta aos lares de altas prestações. O Amazonas 5 permitirá
a transmissão de 500 novos canais de TV e será chave para impulsionar a TV em 4K na região.
Ademais, incorpora 34 spots em banda Ka que fornecerão serviços de conectividade a mais de meio
milhão de pessoas. O Amazonas 5 oferecerá serviços de Internet satelital eficientes e competitivos,
bem como serviços de transporte ou backhaul para implementar redes celulares 3G e LTE, inclusive
5G.
Sobre HISPASAT
A HISPASAT é formada por empresas com presença tanto na Espanha como na América Latina, onde
a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. A companhia é líder na difusão 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 também provê serviços de
banda larga via satélite e outras soluções de valor agregado para governos, corporações e
operadoras de telecomunicações nas Américas, Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das
principais companhias do mundo em receita no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a
Europa e as Américas.
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