
 
 

EXCELENCIA-TECH TORNA-SE DISTRIBUIDORA OFICIAL DE INTAMSYS 

NA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Com a assinatura deste acordo, a Excelencia-Tech traz um novo parceiro com 

capacidade para tratar materiais de alto desempenho (HPP, High Performance 

Polímeros) 

 

Desde Excelencia-Tech temos o gosto de anunciar a nossa parceria de colaboração 

comercial com INTAMSYS, incorporando sua família de produtos à nossa atual oferta. 

“… Na Excelencia-Tech temos o prazer de anunciar a nossa colaboração com INTAMSYS para 

a distribuição do seu portfólio de produtos na Península Ibérica. Ao longo do ano 2020 

sentimos por parte dos nossos clientes, uma demanda crescente em relação às impressoras 

3D industriais capazes de produzir peças grandes e fiáveis usando polímeros de alto 

desempenho como PEEK, PEKK e ULTEM, e ao mesmo tempo em que o investimento fosse 

relativamente baixo, como o que oferece o INTAMSYS PRO 410 hoje. Acreditamos que esta 

parceria nos ajudará a expandir a nossa participação dentro do mercado nos quais o nosso 

foco principal está mais presente: aeroespacial, transporte, medicina e defesa. Vemos por 

parte de IMTAMSYS um forte compromisso e investimento na área dos materiais de alto 

desempenho e temos a certeza de que esta colaboração permitirá que os mercados de 

Espanha e Portugal permaneçam na vanguarda no que a produção aditiva diz respeito.”, 

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

Bart Leferink, vice-presidente de INTAMSYS para EMEA, acrescentou: “Nosso nível de 

compromisso com o mercado de soluções 3D, surge como uma oportunidade única, tanto 

para grande formato quanto para tratamento de polímeros de alto desempenho. Por isso, a 

Excelencia-Tech se destaca entre a grande maioria dos representantes locais de impressoras 

3D, pelo seu nível de profissionalismo no fornecimento e distribuição de soluções para 

clientes B2B. A equipa altamente formada, a infraestrutura de serviço, a capacidade de 

desenvolver e testar aplicações, ao mesmo tempo que demonstra que as soluções em vários 

pontos chave e de referência são eficientes, fazem com que a Excelencia-Tech se destaque 

das demais " 

Sobre INTAMSYS: 

INTAMSYS, tem sua sede localizada em Shangai; é um fabricante de impressoras 3D de nível 

industrial e fornecedor de soluções que utiliza a manufatura aditiva de PEEK e mais 

materiais funcionais de alto desempenho. Na área de AM (Manufatura Aditiva), muitas 

aplicações requerem a utilização de materiais funcionais de alto desempenho devido às suas 

propriedades. Por exemplo, polímeros de alto desempenho (HPP) podem suportar 

temperaturas mais altas e resistir ao ácido; já na indústria médica, procura características 

biocompatíveis, para implantes e próteses. O cofundador e CEO da INTAMSYS é Charles 

Han. 

https://www.intamsys.com/


 
 

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. 

Edifício IDDNET  

Rua da Carvalha n.º 570. Aldeamento Santa Clara 

Telf.: +351 244 209 565 

Tlmv.: +351 910 880 006 

2400-441 Leiria. Portugal 

https://excelencia-tech.com/

