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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!

Com este Newsletter dizemos adeus ao ano de 2013. O ano vindouro traz um novo desenvolvimento para a BAUR: Markus Baur
assume o cargo de Diretor a partir de 1º de janeiro. Neste Newsletter você encontra uma primeira entrevista. Além disso, saiba mais
sobre a localização de defeito de revestimento com o método de ponte e como testamos um segmento de cabo com mais de 580
quilômetros debaixo do mar entre a Noruega e a Holanda. Informações sobre novos produtos, uma previsão do programa de
medição do próximo ano e muitos outros artigos interessantes nesse Newsletter certamente lhe proporcionarão uma leitura variada
e agradável.

 Nova Diretoria BAUR
Três perguntas a Markus Baur

Em 01/01/2014 Markus Baur assume a direção da BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH. Antes
disso atuou em várias posições comerciais e cargos de liderança na empresa. Na entrevista a
seguir, Markus Baur dá um primeiro insight da sua nova função.

>> mais

Conhecimentos gerais sobre a localização de defeitos em revestimentos de cabos
Localizar defeitos do revestimento do cabo com a medição de ponte

Em caso de defeitos no revestimento de cabo, normalmente apenas um caminho leva ao destino:
localizar defeitos com a medição de ponte. Neste Newsletter você conhecerá dois métodos usuais:
a medição com pontes de medição segundo Murray e segundo Glaser. Ambos são apoiados pelo
instrumento de medição BAUR shirla.

>> mais

 

Tecnologia de precisão BAUR para o teste de óleos de isolação
Novo DPA 60 expande o portfólio de equipamentos

A BAUR estabeleceu muitos marcos com os seus equipamentos de teste de óleos isolantes –
sempre um passo à frente com as inovações e estabelecendo padrões industriais a nível mundial.
Agora o portfólio de produtos é expandido em um equipamento novo.

>> mais

 

Hastes de descarga/aterramento GDR da BAUR
Multitalentos em design conforme a norma

Descarga e aterramento com apenas uma haste – isto é possibilitado através das novas hastes de
aterramento e de descarga com a designação GDR (Ground Discharge Rod) da BAUR. Além de
uma melhoria na funcionalidade e no manuseio, o design moderno e em conformidade com a
norma permitem uma maior segurança de aplicação.

>> mais
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BAUR Global Conference
Colaboradores e revendedores do mundo todo se encontram em Munique

150 pessoas de 50 nações se encontrarão no início de junho de 2014 em Munique, para falar
sobre os projetos em andamento, as novidades e o futuro da BAUR.

>> mais

 

Técnico – Português, Português – Técnico
A Redação Técnica e a Gestão de Idiomas na BAUR

Tornar compreensíveis equipamentos e tecnologias complexas para usuários com diferentes
qualificações em mais de 20 idiomas – é uma das possibilidades de descrever os desafios da
equipe de Redação Técnica.

>> mais

 

BAUR around the world
Retrospectiva e previsão de feiras e eventos

Com a participação em mais de 32 feiras e eventos a BAUR pode olhar para um ano de feiras de
muito sucesso em 2013. Também nesse ano a BAUR atuou em congressos técnicos
internacionais, em feiras e eventos de clientes no mundo todo.

>> mais

 

liona da BAUR para testes rápidos de DP online
Equipamentos de demonstração disponíveis para medições de teste

No último Newsletter relatamos sobre o início de vendas do liona, o novo equipamento para testes
rápidos de DP online. Já antes do início oficial de vendas foram solicitadas inúmeras medições de
demonstração. Agora a BAUR incluiu cinco equipamentos no pool de equipamentos de
demonstração, para realizar medições de teste no local e para mostrar o equipamento no mundo
todo.

>> mais

 

A equipe da BAUR lhe deseja ótimos dias festivos e um feliz e bem-sucedido ano de 2014!
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