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O fabricante holandês de impressoras 3D de grande formato apresenta o 

novo modelo Extreme 3000 Pro 

 

30 de março de 2021- O fabricante holandês Builder apresenta a nova Extreme 3000 Pro e 

completa a linha de impressoras de grande formato mais versáteis. 

Uma característica desta impressora é possuir uma extrusora de alimentação dupla que acelera 

o processo de impressão até 3,5 vezes mais rápido do que outras impressoras 3D com tecnologia 

FDM / FFF. 

Além disso, possui ecrã touch de 7 polegadas, cama aquecida (até 60ºC), conexão WIFI, WebCam 

e sistema UPS integrado que permite continuar a impressão após uma falha de energia 

inesperada. 

A área de construção da Builder Extreme 3000 Pro é 1100x1100x820mm e é fechada para 

garantir a melhor qualidade de impressão. Com a Builder Extreme, a impressão 3D em grande 

escala tornou-se possível e acessível. 

O software fornecido é Simplify3D, otimizado para as três ponteiras incluídas de 0,4 / 0,8 / 1,2 

mm, que podem imprimir camadas de 100 até 900 mícron. 

Possui também um detetor de filamentos que fará uma pausa na máquina quando a bobina 

terminar. 

"Tornamos a impressão 3D em grande escala possível e acessível para qualquer empresa, e este 

novo Extreme 3000 Pro completa a linha", disse Ernst Advocaat, CEO da Builder. 

“Estamos satisfeitos em ver mais uma vez o compromisso da Builder3D com o mercado de 

grande formato. A nova impressora Extreme 3000 Pro nos fornece a solução necessária para 

cobrir setores como Naval, Automotivo ou Aeronáutico, onde poder imprimir uma peça grande 

com alta qualidade de uma só vez é um requisito essencial”, acrescenta Ronen Zioni, CEO da 

Excelencia-Tech, distribuidor oficial para Espanha e Portugal da Builder. 
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            Peças de grande formato impressa na impressora Builder3D modelo Extreme 3000PRO 

 

 

Sobre Builder3D 

Builder3D Printers é um fabricante holandês de impressoras 3D industriais de grande formato e 

alta qualidade. A fábrica está localizada na costa oeste holandesa, próxima ao Aeroporto 

Schiphol de Amsterdã, estrategicamente a localização perfeita para uma empresa com atuação 

internacional. A gama de produtos atual é composta por 4 modelos que atendem a qualquer 

necessidade de peças grandes tanto em largura quanto em altura. A missão é ser o fabricante 

de impressoras 3D de grande formato mais acessível. 

 

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 

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. 

Dados de contacto: 

Excelencia-Tech Portugal, Lda. 

Edifício IDDNET 

Rua da Carvalha n.º 570. Aldeamento Santa Clara 

2400-441 Leiria. Portugal 

Telefone: +351 910 880 006 – email: info@excelencia-tech.com 
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