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FORD fábrica da Almussafes-Valencia, instala impressora 

3D Composer A3 da Anisoprint com o apoio de 

EXCELENCIA-TECH 

 

11 março 2021 - A fábrica de motores FORD de Valência acaba de incorporar a tecnologia Anisoprint 

ao seu centro de impressão 3D, utilizando uma impressora Composer A3, para melhorar a eficiência 

dos seus processos industriais. 

O departamento de engenharia da fábrica de motores está a utilizar a impressão 3D para fabricar 

ferramentas de precisão com o intuito de melhorar os processos de produção. A impressora 3D 

Composer, aumenta os ciclos de produção e, consequentemente, reduz o tempo de inatividade. 

“As novas tecnologias podem ajudar a melhorar a eficiência da linha de produção e, assim, aumentar 

sua capacidade de inovação, elemento essencial no ambiente competitivo de hoje”, afirma Alejandro 

del Portillo, do departamento de Engenharia da fábrica de motores. 

As impressoras 3D desktop Composer da Anisoprint, imprimem peças reforçadas com fibra continua 

de carbono que são até 30 vezes mais resistentes que o plástico puro e 2 vezes mais fortes e leves 

que o alumínio. 

“Um dos fatores que levaram a Ford a tomar a decisão de instalar essa impressora 3D foi o volume 

de impressão. É a única impressora que coextrui fibra de carbono e termoplástico com uma área de 

impressão de 460x297x210mm (xyz), o que a torna única no setor automotivo ”, afirma Ronen Zioni, 

CEO da Excellence Tech. 

Ideais para a fabricação de estruturas em grade: resistência máxima, utilizando o mínimo de material. 

Além disso, oferece a possibilidade de trabalhar com um sistema aberto de materiais: permitindo a 

utilização de qualquer termoplástico como material de impressão. 

Atualmente trabalham com duas fibras de reforço contínuas: CCF (à base de carbono) e CBF (à base 

de basalto) que permite reforçar a impressão com a resistência e as características desejadas. 

Sobre Ford (fábrica de Almussafes- Valencia):  

Um consórcio europeu escolheu a fábrica da Ford em Valência para um teste piloto que irá 

implementar e validar a tecnologia 5G avançada com inovações recentes em robótica móvel, 

realidade virtual e inteligência artificial, com o apoio do projeto 'H2020 5G-INDUCE' da União 

Europeia. 

O projeto visa dar resposta às necessidades específicas identificadas em termos de conectividade e 

modernização da frota de veículos guiados automaticamente (AGV). A partir daí, o objetivo é otimizar 

alguns dos processos da cadeia logística de distribuição de artigos nos armazéns da fábrica da 

Almussafes. 
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Sobre Excelencia-Tech: 

 A Excelencia-Tech oferece uma ampla gama de soluções de impressão 3D para uma variedade de 

aplicações em todos os tamanhos, incluindo serviços de impressão on-demand por meio de nossa 

rede de clientes. 

Oferecemos uma ampla variedade de máquinas de impressão 3D para aplicações de grande formato, 

bem como para a produção de protótipos funcionais e peças industriais de uso final utilizando uma 

ampla variedade de materiais, incluindo polímeros de alto desempenho/alta temperatura, como 

PEEK, PEKK, ULTEM, e materiais, plásticos de engenharia. Também nos especializamos em impressão 

contínua de fibra de carbono e superligas de metal sem a necessidade de suporte. 

Dados de contacto: 

Excelencia-Tech Portugal, Lda. 

IDDNET – Incubadora de Empresas Leiria 

Rua da Carvalha n.º 570. Aldeamento Santa Clara 

2400-441 Leiria. Portugal 
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