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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!

A BAUR inicia o segundo semestre com uma série de produtos novos, que foram apresentados
pela primeira vez em nossa Sales Conference internacional em Munique. Nesta Newsletter
apresentamos o  novo PD-SGS a vocês. Em uma entrevista o nosso novo Diretor Técnico, Torsten
Berth, lhes dá uma visão inicial das suas atividades na BAUR. Muitas outras novidades lhes
aguardam.

Desejamos a todos uma agradável leitura!

 

 Novo Diretor Técnico na BAUR
Entrevista com Torsten Berth

Em 1º de junho de 2014 Torsten Berth assumiu a direção técnica como CTO (Chief Technical
Officer) na BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH. Em sua atividade anterior na hagenuk KMT
GmbH, uma empresa do grupo Megger, Torsten Berth, como diretor de desenvolvimento e
procurador, era responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento.

>> mais

Novo produto: PD-SGS da BAUR
Detectar fontes de erro em instalações de comutação energizadas

Com o PD-SGS a BAUR apresenta um equipamento manual para a rápida detecção de descargas
parciais em disjuntores e guarnições de cabos.

>> mais

 

NOVO: Manual de operação resumido de equipamentos da BAUR
Manuseio simplificado e introdução aos equipamentos

O objetivo do novo manual de operação resumido (Pocket Guide) em formato de bolso é facilitar o
manuseio e a introdução aos equipamentos BAUR, no qual é explicado passo a passo a colocação
em funcionamento.

>> mais

 

Visão geral de eventos
A BAUR atua ativamente em nível mundial

Também neste ano acompanhamos nossos distribuidores e clientes no mundo todo com um
amplo espectro de eventos durante o verão europeu.

>> mais

 

http://www.baur.at
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/setembro-2014/article-1.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/setembro-2014/article-2-product-news.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/setembro-2014/article-4-communication-tools.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/setembro-2014/article-3-event-review.html


 
Entusiasmo de 45.000 Volts
A edição em inglês do livro BAUR já está disponível

A "emocionante história da BAUR Prüf- und Messtechnik" a partir de agora também disponível em
inglês. Os livros podem ser encomendados na venda BAUR, no myBAUR-Shop, nas livrarias ou na
Amazon.

>> mais

 

Flagrante
Fonkel no México com o carro empresarial no design BAUR

Fonkel, o representante mexicano da BAUR no México mandou preparar dois veículos empresariais
no design da BAUR. Agora os veículos são usados em visitas a clientes e demonstrações em toda a
Cidade do México. Ficamos felizes por este engajamento!

>> mais

 

 Visite-nos no facebook sob www.facebook.com/BAURGmbH
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