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Conhecimento 
e experiência ao 
serviço do cliente.
Na ONA, somos pioneiros tecnológicos em eletroerosão. O 
nosso percurso esteve sempre intimamente ligado a esta tec-
nologia ao longo de mais de 65 anos de história, fazendo de 
nós o fabricante mais especializado do mundo. Com a ONA, o 
cliente conta com uma equipa altamente qualificada, especia-
lista no fabrico de máquinas de Eletroerosão e montagens de 
precisão. A proximidade e acessibilidade são a nossa imagem 
de marca, e como tal estamos presentes a nível mundial com 
uma ampla rede de distribuidores. 

No nosso principal centro de produção, que conta com mais de 
11.000 m2, concebemos e criamos soluções à medida de cada 
cliente: uma infraestrutura de grande dimensão concebida para 
um suporte eficaz aos nossos clientes e preparada para trabal-
har cada projeto individualmente.

Fabricamos as nossas máquinas integralmente na Europa 
com componentes topo de gama. Somos líderes tecnoló-
gicos e, como tal, garantimos as melhores prestações com 
máxima fiabilidade.

Somos especialistas e flexíveis. O nosso objetivo é garan-
tir a competitividade dos nossos clientes, estabelecendo 
alianças de longo prazo, prestando apoio durante todo o 
processo para assegurar o máximo rendimento de cada 
máquina instalada. Cada projeto é único e o nosso com-
promisso para com o resultado final é total. Somos líderes 
mundiais no fabrico de máquinas de eletroerosão para 
peças de grande dimensão e especialistas em soluções es-
peciais. Cada cliente tem os seus objetivos, e na ONA en-
contra o parceiro certo para desenvolvê-los por completo.

Estamos empenhados em proteger o meio ambiente. In-
vestigamos diariamente novos processos produtivos mais 
limpos e respeitadores do ser humano e do meio ambiente 
que o rodeia. Todas as nossas máquinas foram concebidas 
segundo a perspetiva do Ecodesign Industrial, com o obje-
tivo de otimizar o rendimento e a eficiência energética. Os 
nossos clientes situam o nosso índice de Eficiência Geral 
dos equipamentos em 98%, um dos maiores do mercado. 
Todas as nossas máquinas são fabricadas na sede de pro-
dução da ONA, certificada com as normas ISO 9001 e ISO 
14001, e estão em conformidade com as normas CE de 
segurança e compatibilidade eletromagnética.

\ TECNOLOGIA EUROPEIA qUE GARANTE 
MÁxIMA FIABILIDADE.

\ SOLUÇÕES PERSONALIzADAS 
ORIENTADAS PARA O CLIENTE.

\ INOVAÇãO AO SERVIÇO DA 
RENTABILIDADE.

\ GARANTIA E SUSTENTABILIDADE.

M
A

DE IN
 EUROPE

O N A  ·  W E  A R E E
D

M

98% eficácia
geral do equipamento.

Máquinas fabricadas 
integralmente na Europa.

Mais de 65 anos de experiência.

15.000 máquinas instaladas 
em mais de 60 países.

ONA - WE ARE EDM

Trabalhamos dia após dia, a partir do nosso departamento 
de I&D, desenvolvendo tecnologias capazes de 
incrementar a rentabilidade dos projetos dos nossos 
clientes. Colaboramos com vários Centros de Investigação 
Tecnológicos e Universidades de todo o mundo (ILT-
Frauhofer e WZL-Aachen, na Alemanha, ou Tekniker, 
Tecnalia, Ideko e a Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao em Espanha, entre outros.) Do 
mesmo modo, participamos em projetos europeus de 
Investigação e Desenvolvimento (PROSECO, SAPHIRE), 
desenvolvendo melhorias que otimizem os nossos 
equipamentos. Inovamos para criar máquinas mais 
produtivas, rentáveis e robustas. 

\ ONA Edm
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Alta tecnologia com 
máxima precisão.

A tecnologia mais 
avançada com o 
controlo mais intuitivo.

INSPIRED BY TECNOLOGIE   

\ inSPiRed BY TecnOLOGie   \ ONA Edm

As máquinas da gama AV por corte de fio integram a melhor 
tecnologia de ponta do setor da Eletroerosão, exibindo gran-
de robustez em termos de mecânica e design. A sua grande 
precisão e capacidade para conseguir excelentes acabamen-
tos superficiais faz destes equipamentos a solução perfeita. 
Inclui um controlo numérico avançado com uma interface 
intuitiva concebida para simplificar os processos de produção, 
garantindo a máxima produtividade. O seu novo gerador 
garante acabamentos de baixa rugosidade mesmo nos ma-
teriais mais complicados, garantindo máxima produtividade e 
total rastreabilidade.

\ 6

Demos o passo definitivo para otimizar os processos de 
trabalho de Eletroerosão, tornando-os mais simples e intui-
tivos. Os novos equipamentos da gama de corte por fio AV 
integram um controlo numérico de grande potência, cuja 
principal qualidade é o seu fácil manuseamento. Qualquer 
utilizador será capaz de conseguir excelentes resultados, 
melhorando o rendimento e otimizando tempos. Mais um 
exemplo de um desenvolvimento inovador orientado para 
criar equipamentos cada vez mais perfeitos e adaptados às 
necessidades exigidas pelo mercado atual.

O novo controlo numérico, concebido tendo em vista a faci-
lidade de utilização, apresenta:

Inclui o máximo número de funcionalidades com o objetivo 
de otimizar os ciclos de produção reduzindo tempos de pro-
gramação e configuração. Ao simplificar cada trabalho de 
Eletroerosão, conseguimos maior capacidade de melhoria, 
aumentando a rentabilidade de cada equipamento. 

\ INOVAÇãO E FACILIDADE DE 
UTILIzAÇãO NO MELhOR CONTROLO 
NUMÉRICO.

Uma interface 
táctil de 22”.

Menus 
intuitivos e de 
fácil leitura.

Aplicações 
representadas 
por ícones.

Informação em 
tempo real, 
maior controlo 
do processo.

22”
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Os equipamentos AV integram uma programação muito 
simples, que reduz possíveis erros humanos. A sua tecnolo-
gia foi concebida para todo o tipo de utilizadores, alcançan-
do resultados de alta qualidade sem ser necessário ser-se 
um especialista e evitando o trabalho na própria máquina. 
Apostados num maior rendimento, otimizámos processos 
e tempos, garantindo um resultado perfeito desde o início. 
Uma tecnologia orientada para alcançar máxima automati-
zação, com software de controlo centralizado e integração 
com CAD/CAM para geração automática de programas.

Para os mais exigentes, permite criar ciclos de 
setup personalizados, executar ações condicio-
nadas a uma série de premissas, programação 
com variáveis, geração de caixas de diálogo 
personalizadas, etc. Para além disso, incluindo 
Medição in-process poderá, graças à integração 
de elementos auxiliares, otimizar os processos 
de medição de peças sem retirá-las da máquina, 
sendo a máquina autónoma para tomar decisões 
de acordo com o resultado.

A otimização de tempos de trabalho é outra das principais 
funcionalidades que integram os equipamentos AV. O siste-
ma permite a visualização de uma lista de trabalhos (JOBs 
list). Cada utilizador pode ordenar as suas tarefas segundo 
as suas prioridades de execução. Para além disso, pode 
adiantar trabalhos, confiando a cada máquina a maior auto-
nomia possível.

\ RESULTADOS PERFEITOS. CNC-CAM 
COM AMBIENTE GRÁFICO 3D.

\ ONA SCRIPT 
PROGRAMMING.

\ PLANIFICAÇãO DE
 TAREFAS.

\ inSPiRed BY TecnOLOGie   \ ONA Edm 

A nova interface mostra a peça em 3D e, graças à sua tecnologia 
táctil, permite ao utilizador girá-la e movê-la de acordo com as suas 
exigências mediante um simples toque no ecrã. Este ecrã visualiza 
também a execução em tempo real do corte do fio sobre a peça, for-
necendo informação sobre a posição do fio e o tempo de finalização 
de cada peça. 

Máxima 
automatização.

Software 
de controlo 
centralizado.

Integração 
com CAD/ 
CAM para 
simulação de 
programas.
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As máquinas de corte por fio AV integram um controlo de 
alta potência com até 8 eixos interpoláveis simultaneamen-
te. São mais rápidas e eficientes, capazes de se autoajus-
tarem para conseguir sempre o melhor rendimento possível 
com o mínimo de custos operacionais.

A sua alta resolução assegura acabamentos excelentes 
com uma precisão perfeita devido ao controlo exato do po-
sicionamento da máquina em cada momento. A sua interfa-
ce permite uma visualização de até 0,0001 mm. 

Os equipamentos AV estão preparados para adaptar-se 
a possíveis exigências futuras. Integram uma arquitetura 
comprovada e muito fiável, compatível com a instalação de 
qualquer software que responda a exigências futuras refe-
rentes a medição, sistemas de visualização do processo de 
erosão, etc. Desta forma, oferecemos aos nossos clientes 
uma garantia de futuro com os equipamentos mais flexíveis 
e uma grande capacidade de atualização. 

O controlo integra acessos diretos aos vários programas 
para executá-los de forma simples. Está tudo digitalizado. 
Todo o fluxo de informação relativo à maquinação de peças 
é armazenado de forma digital evitando perda de dados e 
erros. 

\ MAIOR CONTROLO, RAPIDEz E 
EFICIêNCIA. ATÉ 8 EIxOS

\ MÁxIMA COMPATIBILIDADE COM 
NECESSIDADES FUTURAS.

\ MANIPULAÇãO DE 
DOCUMENTOS.

Muito mais precisa do que a compensação linear, garante 
máxima precisão, garantindo acabamentos de excelente 
qualidade. Graças a uma medição da mecânica de eixos, 
o programa é capaz de compensar automaticamente qual-
quer desvio.

\ COMPENSAÇãO 
VOLUMÉTRICA.

\ inSPiRed BY TecnOLOGie   \ ONA Edm 

Tilt

Edging Middle

MDIPoints Spool 
Change

CornerTilt with 
Centers

Inner 
Centering

Verticality

head 
Adjust

Work 
Area

ManualTilt

3 Point 
Centering

MDI
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Gerador digital.
Os equipamentos da gama AV incluem um gerador digital 
que otimiza a velocidade e precisão em até 50%, melho-
rando a sua rentabilidade. 

A capacidade de seleção de descargas do novo gerador 
digital permite selecionar apenas as de maior qualidade. As 
descargas são monitorizadas, sendo realizadas estatísticas 
para avaliar o estado do processo. Isto faz dele um gerador 
inteligente, que se ajusta automaticamente.

Todas as melhorias tecnológicas no processo incluídas no 
novo gerador permitem trabalhar com altas tensões sem 
partir o fio, o que melhora a precisão de verticalidade. A 
combinação do novo gerador com as correções automá-
ticas do novo CNC inteligente evita a produção de erros 
de conicidade ou o aparecimento de curvaturas na parte 
central da peça.

O cliente poderá criar com grande velocidade e precisão 
peças com geometrias altamente complexas graças a 
todas estas melhorias que integram de série toda a gama 
ONA AV.

O controlo de cada descarga do gerador digital garante a 
integridade superficial das peças mesmo nas condições 
mais exigentes. Os equipamentos AV conseguem acaba-
mentos perfeitos sem microfissuras, evitando o apareci-
mento da camada de refundição (camada branca). Desta 
forma, o material não muda de propriedades e mantém a 
sua dureza original. O novo gerador reduz significativamen-
te os resíduos de latão, mesmo em condições de desbaste.

O maior êxito do novo gerador é, sem dúvida, a sua ca-
pacidade para conseguir acabamentos de rugosidade de 
microfino de 0,1 µm Ra. Podem conseguir-se resultados 
ainda melhores se as condições forem adequadas e com 
os materiais mais complicados, caso do aço.  

O resultado irrepreensível do acabamento é assegurado 
graças ao isolamento da mesa de trabalho com materiais 
cerâmicos e à integração de um módulo de super-aca-
bamentos. As máquinas AV são capazes de garantir esta 
precisão nos processos com grande velocidade devido ao 
reduzido número de repassagens de acabamento neces-
sárias. 

O novo gerador permite cortar a altas velocidades, garan-
tindo uma grande rentabilidade das máquinas. Poupa-se 
30% do tempo de produção com uma excelente precisão. 
Em tempo recorde, com menos repassagens, conse-
guem-se acabamentos de 0,1 Ra, o que garante uma 
redução do custo de cada peça.

\ GRANDE PRECISãO NO PERFIL DE 
CORTE.

\ INTEGRIDADE SUPERFICIAL 
GARANTIDA.

\ BAIxA RUGOSIDADE E 
ACABAMENTOS PERFEITOS.

\ MAIOR VELOCIDADE, MÁxIMA 
RENTABILIDADE.

\ ONA Edm 

29,0

R0,065

29,0

30%
DE TEMPO

POUPA

Para além disso, a precisão nos pontos críticos da peça 
(esquinas e círculos) aumenta graças a novos algoritmos 
de compensação e ao controlo da descarga lateral nos 
acabamentos. O novo gerador foi concebido para manter 
a precisão nestes pontos onde a mudança de direção é 
crítica e a otimização de rampas de travagem evita perder 
tempo nas curvas.

Os nossos equipamentos são capazes de 
trabalhar com todo o tipo de fios e cortar 
qualquer classe de materiais condutores, 
mesmo os especialmente complicados de 
erodir. As máquinas incluem tecnologia 
standard tanto para os materiais mais ha-
bituais (aço, alumínio, carboneto de tungs-
ténio) como para outros mais específicos 
como o Inconel para o setor aeronáutico, 
ou vários tipos de cerâmicas, diamante po-
licristalino, etc.

Carboneto 
de 

Tungsténio

Matriz 
Cerâmica 

(CMC)

SiSic CBN

CARBONETO
TUNGSTÉNIO

MATRIZ 
CERÂMICA

(CMC)

SISIC CBN CMC MOLDMAX DIAMANTE
POLICRISTALINO

74 29 03 14 95 04 98

3380 1083 1983 1410 1599 3306 4869
5930 2595 3417 2680 2589 5069 265819,26 8,96 9,11 2,33 20,3 2,58 2,73

183,85 63,54 05,83 28.086 98.478 07,08 3.569
1,7 1,9 1,9 1,8 1,3 1,6 1,4

Ct Cs Si Cb Cm Mo Dp

CMC Moldmax Diamante
Policristalino

VELOCIDADE E RENTABILIDADE +50%

\ 13

Poupa 30% de 
tempo com menos 
repassagens de 
acabamento.



\ 14

\ ONA edm \ AV \ inSPiRed BY TecnOLOGie   

Grande robustez ao nível de 
mecânica e design.

A gama AV permite trabalhar com peças de grande ta-
manho de até 10 toneladas. A mesa fixa destas máquinas 
assegura a automatização do processo e a adaptação de 
cada equipamento às exigências de cada cliente, promo-
vendo a exatidão da máquina.

A máquina integra o sistema anticolisão mais fiável e rá-
pido do mercado, com capacidade para detetar forças de 
choque tão pequenas quanto 0,8 kg (8 N), garantindo a 
condição perfeita da máquina e evitando danos produzidos 
por erros humanos. A máquina consegue parar sempre a 
tempo, evitando assim que a peça seja danificada.

Escalas lineares com medição direta de posicionamento 
que garantem precisão durante toda a vida útil da máquina. 
Medição direta da posição através de escalas lineares com 
uma precisão de 0,1 µm. Criámos um processo de deteção 
de erros que garante uma verificação infalível do posicio-
namento em tempo real, evitando erros de precisão. Para 
além disso, elimina a necessidade de operações de manu-
tenção periódica e calibração. 

A máquina AV inclui um enfiamento líder no mercado 
graças ao seu design simples e a um número diminuto de 
peças móveis que o compõem. A sua simplicidade significa 
poupança em termos de peças de reposição, facilitando a 
sua manutenção. Mais um passo para aumentar a sua ren-
tabilidade, reduzindo custos e garantindo a sua fiabilidade 
mesmo com fios maleáveis e revestidos.

As máquinas integram um sistema de estanqueidade que 
garante o correto funcionamento da máquina, evitando 
fugas. Este sistema dispõe de um sistema de autolimpeza 
que permite o seu funcionamento contínuo, sem paragens, 
maximizando o seu rendimento. 

\ MESA DE TRABALhO PARA PEÇAS DE 
ATÉ 10 TONELADAS.

\ SISTEMA ANTICOLISãO MUITO 
FIÁVEL.

\ PRECISãO INFALÍVEL DO 
POSICIONAMENTO.

\ ENFIAMENTO COM TODO O TIPO DE 
FIOS.

\ SISTEMA DE ESTANqUEIDADE COM 
AUTOLIMPEzA.

\ ONA Edm 

Melhorámos o movimento do fio, sem tensões nem vi-
brações, para que seja uniforme e assim reduza eventuais 
roturas. Permite enfiar em ranhura e em imersão. Enfia até 
800 mm com possibilidade de enfiamento e reenfiamento 
com fios finos de até 0,1 mm e 0,07 mm como opção. 
Para além disso, as máquinas são capazes de integrar bo-
binas de até 45 kg. 

O novo design Smart Design com porta rebatível facilita 
a automatização e a autonomia da máquina. O acesso à 
mesa de trabalho é rápido e fácil, pensado para aumentar o 
rendimento e ajudar na colocação da peça de trabalho.

O alinhamento dos eixos da máquina relativamente aos 
eixos da peça facilita a realização de peças em qualquer 
direção e ângulo. A própria máquina situa as coordenadas 
relativamente à peça, não sendo necessário o utilizador 
posicioná-la manualmente, otimizando assim o seu tempo 
de trabalho.

\ GRANDE AUTOMATIzAÇãO COM 
PORTA REBATÍVEL.

\ CONFIGURAÇãO 3D.

Ângulos de até 
45º

800mm
HILO Ø 0.1mm

Ø 0.07mm

\ 15
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\ ONA Edm \ AV

Flexibilidade sem 
precedentes.

MULTIPLE SOLUTIONS FOR DIFFERENT IDEAS

\ MULTiPLe SOLUTiOnS FOR diFFeRenT ideAS.\ ONA Edm

\ 16

\ AV

10
TONELADAS

Os dados têm por referência os 
possíveis cursos dos eixos da 
máquina.  

O design modular e versátil das nossas 
máquinas permite mais de 40 combinações 
diferentes. Cada cliente pode configurar o 
seu próprio equipamento, adaptando-o às suas 
necessidades, podendo trabalhar com peças de 
até mais de 10.000 kg.

500

600
700

800

1000
800

600
400

600

800

1000

1500

2000

Z (mm)

Y (mm)
1300

X (mm)
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\ ONA Edm \ AV \ MULTiPLe SOLUTiOnS FOR diFFeRenT ideAS.\ ONA Edm

Analisamos as necessidades do cliente e 
oferecemos-lhe a máquina perfeita.

Máximo número de horas sem paragens graças à 
automatização de processos.

Na ONA, adaptarmo-nos sempre aos requisitos específi-
cos de cada cliente. Oferecemos todo o tipo de soluções: 
desde máquinas versáteis muito flexíveis para vários tipos 
de aplicação, até máquinas concebidas especialmente se-
gundo as necessidades de um cliente em particular, com o 
objetivo de otimizar o seu processo de trabalho melhorando 
a rentabilidade do seu negócio. Estas máquinas podem 
ser adaptadas para trabalharem com peças de grandes 

Na ONA, oferecemos um serviço integral de automatização 
a cada cliente, melhorando os seus processos de trabal-
ho, podendo integrar máquinas em células de produção 
flexíveis. Trabalhamos em colaboração com cada cliente 
durante todo o processo, realizamos um acompanhamento 
personalizado do funcionamento de cada máquina e adap-
tamo-nos ao solicitado por cada utilizador. Somos flexíveis, 
analisamos o tipo de peças de cada cliente e estudamos 
como fabricá-las da forma mais eficiente possível. 

O nosso objetivo é conseguir máxima rentabilidade, ofere-
cendo equipamentos com grande autonomia. A integração 

\ TODO O TIPO DE PROjETOS à MEDIDA 
DE CADA CLIENTE.

\ MÁqUINAS MAIS AUTÓNOMAS E 
EFICIENTES.

\ 18

\ AV

A robustez da sua mecânica e o seu grande controlo permi-
te trabalhar com até 8 eixos interpoláveis simultaneamente, 
sendo capaz de realizar aplicações que necessitem de qual-
quer tipo de prato rotativo. 

\ FACILIDADE DE INTEGRAÇãO DE 
PRATOS E EIxOS ROTATIVOS.  

 60µm

dimensões.

A sua flexibilidade é incrível e a adaptação ao cliente não 
tem limites. Oferecemos a possibilidade de aumentar a au-
tomatização de processos, incluindo qualquer acessório de 
terceiros, como pratos rotativos, sondas, sistemas de visão, 
etc.

de uma bobina de 45 kg e de um filtro mineral garante a 
redução significativa das intervenções manuais, conseguin-
do que as máquinas funcionem sem supervisão durante 
longos períodos de tempo e reduzindo assim possíveis 
erros humanos. Como tal, o design da máquina facilita o 
acesso de robots à zona de trabalho, graças à porta reba-
tível. 

Na ONA, continuamos a progredir em termos de monito-
rização e maior controlo da erosão com os novos serviços 
incorporados no conceito ONA Smart Connect, caso da 
rastreabilidade.

\ 19
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Otimização de 
recursos para 
aumento da 
produtividade.

ECO DESIGN

Otimizar recursos respeitando o Meio Ambiente é um 
dos nossos objetivos. Toda a gama de máquinas AV está 
pensada desde o ponto de vista do EcoDesign industrial 
com o objetivo claro de melhorar o seu rendimento, 
criando máquinas mais eficientes e de manuseamento 
fácil. A nossa equipa de Inovação e Desenvolvimento 
trabalhou durante anos na investigação de novos 
processos produtivos mais limpos e respeitadores do ser 
humano e da sua envolvente natural. Sob a denominação 
ECO, integramos dois conceitos: Economia e Ecologia, 
oferecendo as soluções mais rentáveis e ecológicas que 
existem no campo da eletroerosão.

30
Vida útil 

\ ecO deSiGn

Máxima rentabilidade.
O menor custo operacional do mercado.

Máquinas duradouras e 
fiáveis.

Sistema Eco Filter 
opcional.

Com o filtro ecológico sem 
custos de manutenção so-
mam-se as vantagens.
•	100%	Ecológico:	Sem	resí-
duos a acrescer aos que já 
resultam da erosão. 

•	Redução	nos	custos	de	ma-
nutenção. 

•	Válido	para	todo	o	tipo	de	
materiais.

•	Qualidade	de	filtragem	de	
3µm.

•	Máxima	produtividade.

Smart Design: 
Mais compacto e 
ergonómico.

Design compacto: Aposta-
mos num design compacto 
que reduz a pegada de 
carbono por transporte e o 
material de embalagem em 
30%.

Design ergonómico: Um 
design mais ergonómi-
co e funcional graças ao 
novo formato do cabeçal. 
O sistema de abertura foi 
renovado, aumentando a 
comodidade de utilização e 
melhorando a acessibilidade 
nas operações de mani-
pulação do fio, poupando 
tempo na manutenção e 
também o tempo do utili-
zador.

A nova geração de má-
quinas ONA AV possui a 
tradicional robustez e fiabi-
lidade que sempre carac-
terizou as máquinas ONA. 
O seu design robusto e a 
grande qualidade do seu 
fabrico garantem uma vida 
útil da máquina de mais de 
30 anos. A sua qualidade 
de montagem e materiais 
fazem delas “máquinas para 
durar”.

A Gama AV é a máquina do mercado com o menor custo 
operacional, o que garante um rendimento imbatível.

•	Um	gerador	mais	eficiente	
de baixo consumo. Permite 
maior produtividade e uma 
grande eficiência energética 
com redução de perdas de-
vido ao comprimento dos ca-
bos. Apresenta um consumo 
elétrico máximo inferior a 7 
kva na máxima potência.

•	Excelente	regulação	ao	nível	
do consumo das bombas. 
Concebidas para consumir 
apenas a potência necessária 
a cada momento.

•	Redução	nos	custos	com	
consumíveis. Tecnologia de 
baixo consumo de fio.

\ AV
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Muito mais que o 
melhor serviço.
A qualidade dos nossos serviços define-nos. 
O nosso trabalho está sempre orientado para 
melhorar os processos produtivos de cada ne-
gócio, assegurando o futuro da eletroerosão. 
A nossa trajetória profissional com experiencia 
comprovada faz de nós uma referência no setor 
e um parceiro de confiança no caminho para 
a transformação digital. Uma equipa de espe-
cialistas à disposição do cliente, que garante a 
melhor rentabilidade da máquina e uma relação 
de confiança mútua ao longo dos anos.

Acompanhamos os nossos clientes ao longo de toda a vida 
útil da máquina, apoiando-os durante as diferentes fases 
com o objetivo de garantir a maior rentabilidade possível 
da máquina e construir uma relação de confiança mútua 
que perdure no tempo. Com a ONA, o cliente assegura 
uma equipa de especialistas à sua disposição durante todo 
o processo, capaz de lhe oferecer as melhores soluções 
desde o primeiro momento e durante todos os anos de fun-
cionamento de cada máquina.

\ UMA EqUIPA ESPECIALIzADA à SUA 
DISPOSIÇãO.

SMART 
SERVICE

Armazenamento de informação 
e análise de dados.

Equipamentos altamente 
automatizados. Capazes de trabalhar 
de forma autónoma, aumentando a sua 
rentabilidade e produtividade.

Monitorização e controlo à 
distância com ligação em rede.

Rastreabilidade.

Alertas por correio eletrónico sobre o 
funcionamento de cada equipamento.

Ecrã com uma interface muito intuitiva, 
controlo numérico de manuseamento 
fácil.

Informação em tempo real do 
rendimento dos equipamentos..

Informação complementar do 
estado de consumíveis, consumo 
da máquina e tempo de erosão.

ONA EDM USA
AAEdm Corp.

ONA ELECTROEROSIÓN 
PORTUGAL

ONA ELECTROEROSIÓN 
mAdRId      HQ       CATALUÑA/LEVANTE

ONA ELECTROEROSIÓN 
FRANÇA

ONA EDM 
CHINA

ONA ELECTROEROSIÓN 
RÚSSIA

ONA SMART SERVICE
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ONA ELETTROEROSIONE
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Conectividade da gama AV.

Várias opções de ligação 
M2M. standard.

Conectividade e 
funcionamento em rede. 
Conector Ethernet, 
comunicação TCP/IP 
standard.

Possibilidade de 
monitorização no local.

IoT ready, possibilidade de comunicar 
com outros dispositivos ou plataformas 
que cumpram as normas da Indústria 
4.0.

Integração com os principais 
softwares CAD/CAM 
para simulação e criação 
automática de programas.

Transmissão de ficheiros via 
FTP ou FTPS.

O CNC inclui um 
servidor de controlo 
e supervisão que 
permite oferecer dados 
e serviços a clientes 
externos via XML.

Sistemas à medida: 
Security Pack.

Concebemos soluções à medida das necessidades específi-
cas do cliente, como o nosso Security Pack: um sistema de 
proteção que visa garantir a segurança de informação sen-
sível da empresa. Um sistema que permite a criação de um 
administrador, a configuração de diferentes perfis, a limitação 

Maior rendimento da máquina. Uma vantagem competitiva

Desde o primeiro contacto, comprometemo-nos com o 
cliente no sentido de garantir o sucesso da instalação da 
máquina. A nossa equipa de aconselhamento pré-venda 
encarrega-se de encontrar a melhor opção para cada clien-
te. Analisamos as necessidades de cada cliente, realizamos 
um estudo prévio e criamos a solução personalizada perfei-
ta. Esta análise prévia é essencial para ficarmos a conhecer 
cada negócio, assegurando desta forma a maior produti-
vidade e rendimento possíveis de cada máquina. O nosso 
objetivo é garantir que cada equipamento se apresente nas 
melhores condições de trabalho no contexto específico de 
cada cliente.

Acompanhamos o cliente durante todo o processo de im-
plementação. Realizamos estudos prévios a fim de, após a 
sua análise, introduzir melhorias nos seus processos de fa-
brico, otimizando tempos e alcançando acabamentos mais 
precisos nas suas peças. Um serviço integral de personali-
zação adaptado a cada cliente com o objetivo de melhorar 
o seu processo produtivo e a rentabilidade. Apostados nes-
ta filosofia de personalização e automatização, concebemos 
máquinas à medida, trabalhamos em projetos visando for-
necer soluções chave na mão e desenvolvemos aplicações 
e software adaptados às necessidades de cada cliente.

\ ACONSELhAMENTO 
ESPECIALIzADO.

\ CONCEÇãO E PROGRAMAÇãO à 
MEDIDA.

da eliminação ou modificação de ficheiros, assim como 
o bloqueio de acessos externos ou o registo de horas de 
ativação e de trabalho da máquina. A forma mais eficaz de 
proteger o nosso negócio, evitando a perda de dados.
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Tecnologia sempre a postos. Condições perfeitas dos equipamentos

Na ONA, trabalhamos para manter os nossos equipamen-
tos nas melhores condições e assim assegurar a máxima 
rentabilidade e o melhor funcionamento de cada máquina. 
Analisamos cada caso e definimos estratégias para a otimi-
zação dos processos: atualizações de software, análise de 
dados, melhoria nas aplicações, atualizações da máquina, 
rápida substituição de peças danificadas. Tudo isto com a 
garantia da ONA e a nossa experiência como o fabricante 
com mais história do setor da eletroerosão no mundo.

Uma das nossas principais vantagens competitivas é o 
nosso serviço de manutenção preventiva personalizado para 
cada cliente. Estamos em condições de antecipar-nos à 
substituição de peças de reposição seguinte, melhorando 
a assistência remota e garantindo o bom funcionamento da 
máquina, evitando deste modo paragens desnecessárias 
que comprometam o tempo de produção. Oferecemos:

\ ATUALIzAÇãO TECNOLÓGICA. \ MANUTENÇãO PERFEITA DOS 
EqUIPAMENTOS.

•	Call	center.

•	Assistência	in	situ.

•	Contratos	de	manutenção	preventivos	e	personalizados.

•	Rede	de	pontos	de	serviço	técnico	em	vários	países.

Garantia ONA em cada consumível.

Estamos apostados na formação dos futuros 
profissionais do setor.

Disponibilidade imediata de peças de substituição.

Apostamos sempre na utilização de produtos consumíveis 
homologados e peças de substituição originais da mais alta 
qualidade. A sua utilização garante uma excelente produção 
e prolonga a vida útil de cada equipamento, otimizando cus-
tos. Assegura ainda o máximo rendimento e os melhores re-
sultados. O nosso catálogo conta com todos os consumíveis 
necessários à manutenção da máquina, como fios, filtros, 
ekoadd, resinas, guias, contactos elétricos, óleos, lâminas e 
elétrodos de perfuração.

Desenvolvemos um programa de formação, desde o mais 
básico ao mais avançado, para aproximar a eletroerosão 
de cada cliente e tornar os processos intuitivos e simples. 

A nossa ampla rede de distribuidores a nível mundial garan-
te uma assistência rápida perante qualquer acontecimento. 
Contamos com um stock garantido de peças originais num 
prazo de 24 horas em praticamente qualquer parte do 
mundo.

\ CONSUMÍVEIS 
hOMOLOGADOS.

\ FORMAÇãO.

\ PEÇAS DE SUBSTITUIÇãO 
ORIGINAIS

Estas ações de formação podem ter lugar numa unidade 
da ONA ou nas instalações do cliente noutras partes do 
mundo.
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mÁQUINA Unidades

Curso do eixo X mm 600 

Curso do eixo Y mm 400 

Curso do eixo Z mm 400 

Cursos U-V mm 120 x 120 

Dimensões máximas da peça mm 1060 x 750 x 400 

Peso máximo da peça kg 1500 

Velocidade máxima dos eixos mm/min 2000

Ângulo de corte cónico máximo mm
30º/87

27º/100
±45º/40

Diâmetro do fio mm 0.1-0.33 

Guia do fio Fechada em diamante de alta precisão

Enfiamento automático do fio Standard

Cortador do fio Opcional

Tecnologia de corte Por imersão

UNIdAdE dE FILTRAGEm

Cartuchos de papel 2 cartuchos

Capacidade de água 1200 l

CARACTERÍSTICAS GERAIS Unidades

Peso total kg 4000 

Altura máxima mm 2560 

Área de implantação mm 2740 x 3350 

CNC

Monitor 22” TFT cores táctil

Incremento mín. programável e controlável Velocidade de corte máxima

Dimensão programável máx. Rugosidade mínima final

Capacidade de memória 8Gb RAM

Teclado Plano, anti-sujidade

Controlo remoto Standard

GERAdOR

Velocidade de corte máxima 450 - hilo Ø  0.33 (XCC) mm2/min

Rugosidade mínima final  0.1µm Ra

ESPECIFICAÇÕES ONA AV35

ESPECIFICAÇÕES ONA AV35

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

\ eSPeciFicAÇÕeS TÉcnicAS

OPÇÕES 
Filtro ecológico mineral (sem cartuchos substituíveis). 
Sistema de programação CAD CAM. Eixo B rotativo.
Guias de fio: 0.07, 0.1, 0.15, 0.20, 0.30, 0.33. 
Fio opcional: 0.07
Equipamento automático para a desionização da água ONApure/E.KO IONISER© do fabricante easymetal prozesstechnik GmbH.

Devido à constante evolução da tecnologia e do design, a ONA reserva-se o direito de alterar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.
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mÁQUINA Unidades

Curso do eixo X mm 800 1000 1500 2.000

Curso do eixo Y mm 600 600/800/1000 1000/1300 1000/1300

Curso do eixo Z mm 500/600/700 500/600/700 600/700 600/700/800

Cursos U-V mm 500 x 500 500 x 500 mm 500 x 500 500 x 500 

Dimensões máximas da peça mm 1300 x1040 x 500 (*) 1500 x1040 x 500 (*) 1950 x1600 x 600 (*) 2450 x1600 x 600 (*)

Peso máximo da peça kg 10000 10000 10000 10000 

Velocidade máxima dos eixos mm/min 2000 2000 2000 2000

Ângulo de corte cónico máximo mm ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400

Diâmetro do fio mm 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 

Guia do fio Fechada em diamante de alta precisão

Enfiamento automático do fio Standard

Cortador do fio Opcional

Tecnologia de corte Por imersão

CNC

Monitor 22” TFT cores táctil

Incremento mín. programável e controlável 0.0001  mm/0.001º 

Dimensão programável máx. ±9999.999 mm 

Capacidade de memória 8Gb RAM

Teclado Plano, anti-sujidade

Controlo remoto Standard

GERAdOR

Velocidade de corte máxima 450 - fio Ø  0.33 
(XCC) mm2/min 360 - fio Ø  0.33 (XCC) mm2/min

ESPECIFICAÇÕES ONA AV60 ONA AV80 ONA AV100 ONA AV130

ESPECIFICAÇÕES ONA AV60 ONA AV80 ONA AV100 ONA AV130

OPÇÕES 
Filtro ecológico mineral (sem cartuchos substituíveis). Porta do tanque de trabalho com janela.
Sistema de programação CAD CAM. Eixo B rotativo.
Guias de fio: 0.20, 0.30, 0.33. 
Equipamento automático para a desionização da água ONApure/E.KO IONISER© do fabricante Easymetal Prozesstechnik GmbH.

Devido à constante evolução da tecnologia e do design, a ONA reserva-se o direito de alterar as especificações deste catálogo sem aviso prévio.

(*) Solicitar as diversas configurações disponíveis. Os dados indicados dizem respeito à configuração de máquina de menor dimensão de cada um dos modelos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS Unidades

Peso total (*) kg 7500 9000 15500 21000 

Altura máxima (*) mm 2920 2920 3100 3280 

Área de implantação (*) mm 3625 x 3345 4140 x 3345 5490 x 4330 6200 x 4330

UNIdAdE dE FILTRAGEm

Cartuchos de papel 2 cartuchos

Capacidade de água 1610 l (*) 1980 l (*) 3500 l (*) 4500 l (*)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ONA ELECTROEROSIÓN 
(central)

Eguzkitza, 1
48200 Durango  
Espanha
\ ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

ONA EDM USA, INC.

7455 Newman Blvd
Dexter, Mi. 48130  
USA
\ service@onaedmusa.com
\ onausa@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, 
S.A.R.L.

20 rue Salvador Allende
I. Molina / La Chazotte
42350 La Talaudiere
França
\ onafrance@onaedm.com

ONA ELETTROEROSIONE S.R.L

Via M. D’Antona 59/61
10040 Rivalta di Torino (TO)  
Itália
\ onaitalia@onaedm.com 

ONA EDM Machine Tool 
(Shenzhen) Co. Ltd. 

Room 108B, Building 8, Phase 
II, Nanshan Yungu Innovation 
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong 518000 
China
\ onachina@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, LDA.

C. Emp. Vilar do Pinheiro
Via José Regio (EN 13) 
Fracção 1- Nº 388
4485-860 Vilar do Pinheiro
Portugal
\ onaportugal@onaedm.com

OOO ONAELECTROEROSIÓN 

125080, Moscow , Volokolamskoye 
shosse, 2, floor 24, premises 1, room 1.
Rússia
\ orussia@onaedm.com 

 (+34) 946 200 800 ona@onaedm.com

ABRIL  ·  2021

C
opyright©

 2
0

2
1

 O
N

A
 E

LEC
TR

O
E

R
O

S
IO

N
, S

A
. A

ll rights reserved. R
eproduction or m

odification or this catalogue is strictly prohibited w
ithout prior w

ritten perm
ission.

ONA EDM GERMANY 

\ serviceanfrage@onaedm.com

We are at your service 
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