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EXCELENCIA-TECH EXPANDE SEU LEQUE DE EQUIPAMENTOS 

COM A INCORPORAÇÃO DE POSTPROCESS 

Com esta nova colaboração, a Excelencia-Tech oferece um portfólio 

completo para o setor industrial com um serviço inteiro desde o 

documento em STL até os acabamentos com PostProcess 

 

Na Excelencia-Tech, temos o prazer de anunciar nosso acordo de colaboração com a PostProcess 

para incorporar seu portfólio de produtos em nossa oferta atual. 

“Estamos confiantes de que esta nova colaboração com PostProcess pode ser interessante para 

ambas as partes, pois nossos clientes industriais já estão a solicitar soluções inteligentes para 

processos de pós-impressão que possam ser integrados ao seu fluxo de trabalho atual. 

Atualmente, já temos um portfólio completo de impressoras 3D industriais para uma ampla 

gama de segmentos, mas queríamos oferecer recursos de pós-impressão para fornecer um 

serviço abrangente aos nossos clientes. O acordo com uma empresa líder no setor de pós-

processamento nos permitirá oferecer aos nossos clientes um serviço 360º que inclui o 

acabamento das peças impressas”, disse Ronen Zioni, CEO da Excelencia-Tech, após a assinatura 

do acordo. 

“Excelencia-Tech tem uma visão que se alinha à nossa dedicação à inovação para a indústria de 

manufatura aditiva, tornando-os parceiros ideais para facilitar nossa expansão para a Espanha 

e Portugal, sul da Europa”, disse Bruno Bourguet, diretor geral da PostProcess Technologies 

International. "Esperamos aproveitar essas novas redes abrangentes para trazer tecnologia de 

vanguarda e conectividade digital ponta a ponta transformadora para fluxos de trabalho mais 

aditivos." 

Sobre a tecnologia PostProcess: 

PostProcess Technologies é o único fornecedor de soluções de pós-impressão totalmente 

automatizada e inteligente para peças impressas em 3D. 

Fundada em 2014 e sediada em Buffalo, NY, EUA, possui seu centro de operações internacionais 

em Sophia-Antipolis, França. 

A tecnologia PostProcess nos permite eliminar o gargalo na terceira etapa da impressão 3D; o 

tratamento pós-impressão e permitir a aplicação de acabamentos sem sobras de suporte, 

através de tecnologias de softwares, hardwares e químicas. As soluções da empresa 

automatizam os processos de pós-processamento mais comuns em impressão 3D industrial, 

com uma abordagem baseada em software, incluindo suporte, remoção de resina e de poeira 

da impressão, bem como acabamento de superfície, resultando em peças impressas em 3D 

"pronto para utilização final". 

Além disso, como inovadora de pós-impressão 3D baseada em software, as soluções 

PostProcess permitirão a digitalização completa de AM por meio da etapa de pós-impressão 

para a Indústria 4.0. A tecnologia PostProcess foi comprovada em todas as principais tecnologias 

de impressão 3D industriais e é utilizada diariamente em todos os setores de manufatura 

imagináveis. 

 

https://www.postprocess.com/es/home-page/
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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. 
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