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MAKERBOT JUNTA-SE AO PORTFÓLIO DE  
EXCELENCIA-TECH 

 
Com esta nova parceria, Excelencia-Tech amplia o seu leque de impressão 3D 

industrial e consegue abranger todos os formatos e tamanhos para a fabricação 

aditiva profissional 

16 de março 2021 – Desde Excelencia-Tech temos o gosto de anunciar a nossa parceria de 

colaboração comercial com a MakerBot, incorporando sua família de impressoras METHOD 

à nossa atual oferta. 

“Na Excelencia-Tech, estamos muito satisfeitos com a nossa nova parceria com a MakerBot 

e suas impressoras 3D, que oferecem uma aproximação para as soluções industriais mais 

profissionais, como as recentemente anunciadas sob a marca "Powered by STRATASYS". 

As novas impressoras Method e Method X passaram pelo rígido controle de qualidade de 

produto e extensos procedimentos de teste que a STRATASYS realiza, pelo que estou 

convicto de que trarão valor significativo para as empresas que buscam adotar tecnologias 

de manufatura aditiva fiáveis e acessíveis para seus departamentos de engenharia e 

prototipagem. Estamos atualmente a testar o novo modelo Method X Carbon Fiber Edition no 

nosso showroom, sito em ESADE Creapolis, Sant Cugat del Vallès (Espanha) com toda a 

variedade de materiais da própria marca MakerBot. Posso garantir que estamos 

extremamente satisfeitos com os resultados, assim como os nossos clientes, que já testaram 

a tecnologia e o material com algumas de suas peças, sendo que estão também muito 

satisfeitos com os resultados. A fácil utilização, a simplicidade, a fiabilidade e a repetibilidade 

garantida de produzir peças com geometrias complexas e com materiais de suporte de 

MakerBot e STRATASYS é o que realmente os nossos clientes mais destacaram; além da 

excelente relação qualidade-preço bastante atrativa para o mercado peninsular”, palavras de 

Ronen Zioni, CEO de Excelencia-Tech, após assinatura da parceria. 

 

“Estamos orgulhosos da recém parceria com Excelencia-Tech. Ser a primeira opção em 

impressão 3D para designers, engenheiros e fabricantes, requer um lançamento sólido no 

mercado com os melhores parceiros do mercado. Excelencia-Tech foi designada como o 

distribuidor e parceiro de valor para a marca MakerBot, com base no seu profissionalismo e 

ampla experiência no fornecimento de soluções de alta tecnologia para clientes B2B em uma 

ampla variedade de setores. A equipa altamente empenhada, apaixonada e conhecedora do 

canal, da rede de colaboradores de vendas e da experiência em infraestruturas de serviços 

e aplicações, permite-lhes múltiplas opções de demonstração e casos de referência; tudo isto 

somado, fez que a nossa escolha de Excelencia-Tech fosse fácil e estou extremamente 

confiante de que eles irão agregar valor aos nossos clientes como verdadeiros especialistas 

em engenharia. Nossa solução é perfeitamente adequada às necessidades dos engenheiros, 

quando se trata de modelos e acessórios ou protótipos funcionais, onde nossa MakerBot se 

destaca com uma variedade de materiais certificados, câmara aquecida e facilidade de uso, 

apoiada pela marca e infraestrutura de Stratasys. A Excelencia-Tech terá todo o nosso 

suporte para criar uma experiência de utilizador de primeira classe e estamos ansiosos para 

aumentar a nossa participação no mercado de Ibéria” Andreas Langfeld, Presidente EMEA 

da Stratasys, após acordo formalizado.  
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Sobre a tecnologia de MakerBot: 

MakerBot, líder mundial em inovação e impressão 3D, foi uma das pioneiras em trazer a 

impressão 3D profissional para o público em geral. E desde então não parou de desenvolver 

novas soluções. Agora, com a incorporação da Excelencia-Tech como distribuidor oficial para 

a Península Ibérica, terá os melhores profissionais para levar esta tecnologia aos principais 

setores industriais do ecossistema. 

Software e aplicações 

A MakerBot conta com programas e aplicativos de design e impressão 3D de alta qualidade 

e fáceis de utilizar. Com eles, pode agilizar os processos de criação de objetos, mesmo em 

ambientes de trabalho de alta produção. 

Uma das soluções de software que fazem da MakerBot uma referência é a MakerBot Print, 

com a qual pode importar, otimizar e monitorizar ficheiros de impressão 3D. Também conta 

com um sistema de gestão na cloud, que permite controlar várias impressoras 3D 

remotamente, por meio de câmeras e mensagens de atualização do status. 

Quanto às soluções na cloud, a versão do software facilita o acesso a uma impressora 3D a 

partir do navegador. A partir de um ambiente nativo, e com apenas dois cliques, a máquina 

pode ser comandada para iniciar a impressão de qualquer desenho. 

MakerBot Mobile facilita a execução de trabalhos de impressão 3D da mesma forma que o 

software anterior, com a particularidade de que tudo pode ser feito com um smartphone. 

Existe na versão para iOS e Android. 

Estamos a trabalhar na incorporação destes produtos no nosso site para dar uma visão global 

de suas tecnologias, produtos líderes e assistência da equipa de Excelencia-Tech. 

Sobre a tecnologia de 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 

graças a um enorme leque materiais, nomeadamente 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. 
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