O satélite Hispasat 36W-1 chega à
base de lançamento de Kourou


O novo satélite da HISPASAT superou todos os testes a que é submetido
durante o processo de construção e já se encontra na base espacial da Guiana
Francesa.



O Hispasat 36W-1, com uma vida útil de 15 anos, oferecerá serviços multimídia e
dará cobertura ao continente americano e à Europa, inclusive as Ilhas Canárias.

Madri, 1 de dezembro de 2016.- O satélite Hispasat 36W-1 (H36W-1) foi trasladado com
êxito para a base espacial Europeia situada em Kourou, Guiana Francesa. Seu traslado foi
realizado depois de o satélite haver superado todos os testes, funcionais e ambientais, e
finalizar seu processo de fabricação nas instalações da IABG em Ottobrunn (Alemanha). Na
base de lançamento serão realizados os últimos testes para verificar o bom funcionamento do
satélite após a viagem a bordo de um avião Antonov, e se procederá à sua integração no
veículo lançador Soyuz para seu posterior lançamento, previsto para o próximo mês de
janeiro.
O satélite H36W-1 tem uma massa de lançamento de mais de três toneladas. Conta com 20
transponders em banda Ku e capacidade adicional de até 3 transponders em banda Ka e
embarca, além disso, uma nova antena ativa para recepções de feixes reconfiguráveis que,
juntamente com o processador de bordo, dota o satélite com maior flexibilidade. O novo
satélite, com uma vida útil de 15 anos, oferecerá serviços multimídia e dará cobertura ao
continente americano e à Europa, inclusive as Ilhas Canárias.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo 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,
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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.
www.hispasat.com
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