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A tecnologia EDM tornou-se na 
nossa verdadeira paixão. Há mais 
de 65 anos que concebemos e 
desenvolvemos soluções de fabrico, 
adquirindo um conhecimento 
profundo do processo de EDM ao 
mesmo tempo que construímos 
um forte relacionamento de 
confiança com os nossos clientes. 
O conhecimento EDM de vanguarda 
e a confiança dos clientes foram os 
pontos-chave do nosso compromisso 
de alcançar o estatuto de parceiro 
tecnológico de muitos dos nossos 
clientes.

Neste número da magazine, 
queremos dar a conhecer alguns 
dos nossos projetos desafiantes 
mais recentes, desenvolvidos em 
colaboração com empresas que 
depositaram a sua confiança em 
nós. Estes projetos são exemplos de 
como a tecnologia EDM pode ser a 
alternativa de fabrico certa quando 
os nossos clientes confiam no nosso 

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

comprovado know-how e na nossa 
valiosa experiência.

Continue a ler para obter mais 
informações sobre as nossas 
soluções de fabrico para 
novas aplicações na indústria 
aeronáutica.

O nosso profundo conhecimento dos 
processos de produção envolvidos 
no setor aeronáutico baseia-se 
em mais de 25 anos a trabalhar 
com os principais fabricantes do 
ramo. Atualmente, enquanto os 
componentes de turbinas de alta 
velocidade impõem novos limites 
para os processos de produção 
convencionais, apresentamos o nosso 
desenvolvimento em tecnologia EDM 
avançada para uma taxa máxima 
de remoção de material em ligas 
destinadas ao sector aeroespacial 
de difícil produção. A nossa solução 
para aplicações em casos integra 
até 800A, duas cabeças simultâneas 
e uma mesa especial num modelo 
muito compacto.

Nos últimos anos, verificou-se um 
aumento na procura de projetos 
de automatização de EDM. Das 
soluções pré-preparadas já existentes 
aos mais complexos projetos 
chave na mão, conhecemos as 
dificuldades técnicas de integrar os 
sistemas certos e a necessidade de 
um empenho total da nossa 
parte em cada projeto de 

O CONHECIMENTO 
TECNOLÓGICO
E A CONFIANÇA DOS 
CLIENTES

automatização para melhorar 
o negócio do nosso cliente. 
Mais uma vez, é uma questão 
de conhecimento e confiança do 
cliente.

Na era da transformação digital 
e do paradigma Indústria 4.0, a 
automatização vai para além da 
união de componentes físicos. 
A nossa proposta para oferecer 
serviços digitais com base em 
máquinas conectadas é a plataforma 
ONA Smart Connect. Os 
serviços de monitorização de 
segurança em tempo real são a 
base subjacente de uma nova 
geração de possibilidades, da 
assistência telesserviço e serviços 
de manutenção avançados ao 
conceito de rastreabilidade para 
melhorar o desempenho dos 
processos de EDM do cliente. A 
ONA Smart Connect é parte da 
nossa estratégia de serviço integral 
de apoio às empresas.

Permite-nos trabalhar ainda 
mais estreitamente com os 
nossos clientes, oferecendo-
lhes uma resposta imediata. Este 
compromisso com a proximidade e a 
qualidade do serviço de assistência 
aos nossos clientes distingue-nos da 
concorrência.

Por último, um olhar para outras 
tecnologias de fabrico com um 
futuro promissor. Estamos sempre 

CONHECIMENTO TECNOLÓGICO 

EDM 
AUTOMATIZADA

recetivos a novas oportunidades e 
acordos de parceria com empresas 
que partilhem a nossa filosofia 
inovadora e orientada para o cliente.

Neste contexto, estamos atualmente 
envolvidos no lançamento de 
máquinas de EDM para micro-
furos na Europa e começamos 
também a trabalhar na área das 
soluções de produção aditiva, 
criando conjuntamente duas 
empresas que se encontram a 
desenvolver tecnologias diferentes 
mas complementares:  a ADDILAN, 
especializada em tecnologia 
de produção aditiva por fio e 
arco (WAAM) e a SAMYLABS, 
especialista em fusão seletiva por 
laser (SLM). Estamos cientes de que 
as tecnologias de produção aditiva 
estão a mudar toda a indústria de 
transformação e consideramos que 
possuímos um excelente potencial 
tecnológico para nos tornarmos num 
participante ativo neste contexto 
desafiador.

Continuaremos a trabalhar para obter 
a confiança dos nossos clientes e 
manter a nossa filosofia. Em 1952, 
os nossos fundadores afirmaram 
“A tecnologia é a nossa paixão. O 
serviço a nossa vocação.”. 65 anos 
depois, o nosso sucesso está à vista 
de todos.

A ONA fabrica e desenvolve 
toda a tecnologia nas suas 
instalações. É por esse motivo 
que todo o conhecimento 
permanece na ONA.

ONA EDM MAGAZINE
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Vantagens da EDM em relação à 
fresagem na produção de

ONA \ WE ARE EDMMAGAZINE ONA EDM

Inovar constantemente para oferecer 
às empresas novas soluções 
tecnológicas personalizadas no 
campo das máquinas de eletroerosão, 
permitindo-lhes melhorar a 
eficiência dos seus processos e, 
adicionalmente, aumentar a sua 
rentabilidade. Este é o conceito que 
tornou a ONA numa empresa líder 
no fabrico de máquinas de EDM 

altamente fiáveis e precisas, com 
uma presença em mais de 60 
países em todo o mundo.

Com a nossa ajuda, duas 
importantes empresas 
aeronáuticas, a AVIC Chengdu 
da China e a Paradigm Precision 
dos Estados Unidos, descobriram 
recentemente que era possível 

produzir carcaças de turbinas 
a gás através de máquinas de 
eletroerosão por penetração em 
condições bastante benéficas 
para as suas empresas. Em vez 
de utilizar a fresagem em todos 
os seus processos de fabrico, o 
desbaste é agora efetuado por EDM, 
usando a fresagem apenas para o 
acabamento.

 Graças à ONA, as empresas 
aeronáuticas AVIC Chengdu 
(China) e Paradigm 
Precision (EUA) descobriram 
recentemente que era possível 
produzir este componente de 
turbinas através de máquinas 
de eletroerosão sob condições 
altamente benéficas para as 
suas empresas

O investimento inicial em 
equipamento é (até 2 ou 3 
vezes) inferior, assim como os 
custos com consumíveis e de 
não-qualidade

>>
O gerador digital com elevada 
taxa de remoção da ONA pode 
trabalhar a 400 A, uma clara 
vantagem competitiva.

>>
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Por outro lado, em termos de tempo despendido 
no fabrico, o processo de eletroerosão é comparável 
à fresagem, ou mesmo melhor, ao usar uma 
máquina ONA de duplo cabeçal.

A ONA é o único fabricante em todo o mundo que 
desenvolve equipamento com esta capacidade. Estas 
são máquinas com um elevado nível de automatização 
e sistemas de filtragem ecológicos adaptados a esta 
elevada taxa de remoção de material.

Na vanguarda da inovação

Casos como os da AVIC Chengdu e da Paradigm 
Precision colocam a ONA na vanguarda da 
investigação e inovação de EDM para a 
indústria aeronáutica. As soluções oferecidas pelos 
engenheiros da ONA estão a ser usadas para tornar a 
eletroerosão num forte concorrente de outras técnicas 
de fabrico mais tradicionais no setor, como a fresagem 
ou a brochagem.

O futuro da ONA reside em continuar a colocar o 
mesmo empenho e energia em R+D+I, oferecendo aos 
fabricantes de componentes de turbinas projetos chave 

De facto, com a nossa ajuda, chegaram à conclusão 
que as vantagens económicas oferecidas pela 
utilização do equipamento de eletroerosão da ONA, em 
comparação com a fresagem, eram notáveis:

Um investimento em equipamento 
industrial menos significativo, entre 2 
a 3 vezes inferior.

Além disso, custos com consumíveis 
mais baixos: até 4 vezes inferiores. 
Enquanto que os consumíveis de fresagem 
são ferramentas de elevado custo, os 
elétrodos de grafite usados nas máquinas 
de eletroerosão são remaquinados após 
algumas carcaças.

Um menor risco de rutura de 
ferramentas, além de menores custos 
resultantes de não qualidade (partes 
inutilizáveis, retrabalho, etc.).

Isto é possível graças ao gerador incorporado no 
equipamento, que pode alcançar 400A, quatro vezes 
mais potência do que o modelo standard. As 
máquinas de alta performance ONA (EDM de alta 
velocidade) permitem a remoção de mais material (até 4 
vezes mais do que com um gerador standard de 100A), 
resultando num aumento significativo da produção e do 
desempenho.

A potência do gerador permite uma remoção de material 
de liga de Niquel até 2600 mm3/min em comparação 
com os 650 mm3/min do gerador standard. 

na mão e novos recursos tecnológicos para máquinas de 
eletroerosão que os ajude a melhorar, crescer e reduzir 
os custos de produção sem comprometer a qualidade e 
precisão dos componentes de turbinas.

Outros contributos recentes da ONA para o setor 
aeronáuticos foram:

•	Máquinas de eletroerosão por fio para o perfil 
aerodinâmico de corte automatizado em 
anéis verticais.

•	Máquinas de eletroerosão por fio para a produção 
de discos de turbinas “firtrees”. 

>>
A máquina ONA de duplo cabeçal com 800A 
reduz o tempo de execução até 50%.

.>>

GERADOR ONA 

REMOÇÃO DE MATERIAL DE NÍQUEL

GERADOR STANDARD

2600 mm3/min

650 mm3/min

Vantagens ONA para a produção de 
CARCAÇAS DE TURBINAS A GÁS

•	Design de elétrodos otimizado.

•	Gerador 400A.

•	Máquinas de EDM de duplo cabeçal 
da ONA.

•	Alimentador automático para elétrodos 
grandes.

•	Baixo custo de consumíveis.

MAGAZINE ONA EDM
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LIDERANÇA TECNOLÓGICA

Somos a sua solução sempre e em 
qualquer lugar

ONA \ WE ARE EDMMAGAZINE ONA EDM

Germany

France

Italy

China

USA

11
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>>
>>
Acabamentos perfeitos em 
grandes volumes

QX8 - MÁQUINA DE EDM POR 
PENETRAÇÃO

Maquinação rápida em peças de 
grande dimensão

A nova máquina correspondeu às suas 
expetativas. Com o seu tanque de 
trabalho de 2800 x 1500 x 850 mm, 
suporta peças de grande dimensão 
com pesos até 20 t. É também 
adequada para o fabrico de moldes, 
uma vez que consegue trabalhar 
bastante depressa e mesmo assim 
oferecer excelentes acabamentos de 
superfície.

A ONA trabalhou em estreita 
colaboração com a BUKUMA ao 
longo do processo de montagem 
da máquina nas suas instalações e 
providenciou formação avançada aos 
operadores da unidade em diversas 
aplicações.

A empresa escolheu a ONA 
como o seu parceiro de EDM

A BUKUMA validou a sua escolha da 
ONA ao adquirir mais duas máquinas. 
A máquina de EDM por penetração 
NX4F da ONA oferece uma excelente 
performance em termos de precisão e 
estabilidade, e um curso considerável 
nos eixos X e Y. A máquina de EDM 
por fio AV100 é uma unidade de 
grandes dimensões que oferece uma 
elevada capacidade de maquinação.

“A grande 
complexidade dos 
nossos moldes 
exigia tecnologia 
EDM de ponta, 
de modo a ir de 
encontro aos 
nossos requisitos 
altamente 
rigorosos”
esclareceu o diretor-geral Mirko 
Schnur

Fundada em 1963

BUKUMA GMBH

2 unidades de produção na Alemanha

Bukuma GmbH Ohlenfeldstraße 2

56154 Boppard/Buchholz

EQUIPAMENTO

1 máquina de EDM por penetração: 
modelo QX8-BIL da ONA 
1 máquina de EDM por penetração: 
modelo NX4F da ONA 
1 máquina de EDM por fio: modelo 
AV100 da ONA

SETORES E CLIENTES

Principalmente setor automóvel, 
mas também setores da construção 
e tecnologia médica.

Trabalham para as principais empre-
sas do setor automóvel da Europa: 
VOLKSWAGEN, DAIMLER MER-
CEDES, AUDI, LAMBORGHINI, 
PORSCHE, SEAT,etc.

Uma das unidades de produção 
da BUKUMA.

Paixão pelas peças -  é esta 
a filosofia subjacente nos 
componentes fabricados pela 
Bukuma.

A solução perfeita para o fabrico de 
moldes de grandes dimensões para as 
principais empresas do setor automóvel

Bukuma GmbH:

Há alguns meses, recebemos uma visita da empresa alemã BUKUMA, que estava à 
procura de uma máquina de grandes dimensões com requisitos de desempenho 

bastante rigorosos. A visita resultou na compra de uma ONA QX8, que tem apresentado 
excelentes resultados. Atualmente, a empresa possui três máquinas de EDM ONA nas 
suas 2 unidades.

A BUKUMA GmbH foi fundada 
em 1963, na Alemanha. É uma 
empresa especializada na conceção 
e fabrico de moldes para a injeção 
de plásticos para as indústrias 
automóvel e da construção. Os seus 
clientes incluem muitas das principais 
empresas do setor automóvel da 
Europa. Volkswagen, Daimler 
Mercedes, Audi, Lamborghini e 
Porsche são apenas algumas das 
marcas que confiam a produção dos 
seus moldes à BUKUMA.

Os rigorosos requisitos da indústria 
automóvel significavam que a 
empresa precisava de encontrar 
soluções que fossem capazes de 
produzir grandes componentes 
com um nível de precisão bastante 
elevado. Há alguns meses, a 
ONA QX8 foi instalada nas 
suas instalações. Os excelentes 
resultados obtidos com este modelo 
e o bom relacionamento desenvolvido 
com a ONA deram origem à compra 
de mais duas máquinas: um modelo 
NX4F de EDM por penetração e um 
modelo AV100 de EDM por fio. Este 
último modelo estará em exibição no 
stand da ONA (Stand C92, Hall 13) 
na feira de Hannover 2019, entre 16 
e 21 de setembro.

Conhecimento tecnológico ao 
serviço dos nossos clientes

Atualmente, a BUKUMA possui 
várias máquinas de EDM nas suas 
instalações. Por isso, a empresa 
conhece bem a tecnologia relevante.

O diretor-geral, Mirko Schnur, 
explica que a empresa não se 
encontrava totalmente satisfeita com 
os resultados obtidos por diversas 
máquinas de EDM de outros 
fabricantes. A grande complexidade 
dos seus moldes exigia tecnologia 
EDM de ponta, de modo a ir de 
encontro aos seus requisitos 
altamente rigorosos.

Isto levou os responsáveis de gestão 
da produção da BUKUMA a visitar 
a ONA à procura de uma máquina 
de alta performance.

A empresa precisava de uma 
máquina de grandes dimensões que 
reduzisse os tempos de produção, 
assegurasse uma excelente 
qualidade e fosse apoiada por 
um serviço técnico profissional e 
baseado na proximidade.

Eles viram em primeira mão todo 
o potencial de desenvolvimento 
tecnológico da ONA enquanto 
empresa líder no mercado em EDM, 
com a sua ampla experiência em 
máquinas especiais e de grandes 
dimensões.

A solução oferecida pela ONA foi 
o modelo ONA QX8: uma máquina 
de EDM por penetração de grandes 
dimensões, que ia ao encontro de 
todos os seus requisitos.>>



14 15

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº2

LIDERANÇA TECNOLÓGICA

MAGAZINE ONA EDM 2019 Nº3 LIDERANÇA TECNOLÓGICA

A Concours Mold é um fornecedor direto 
de empresas como a General Motors, 
Ford, Nissan, Chrysler, Tesla, Toyota, 
Volkswagen, BMW, e Mercedes-Benz

AConcours Mold é um fornecedor direto de empresas como a General Motors, Ford, Nissan, 
Chrysler, Tesla, Toyota, Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz. A máquina de duplo cabeçal 

TQX10 da ONA possibilita uma redução de 50% do tempo de erosão e aumenta a produtividade 
em 200%.

A ONA dedica-se à EDM há mais de 65 anos, 
desenvolvendo excelentes soluções de qualidade para 
a produção de moldes e peças altamente precisas e 
fiáveis.

Em todo o mundo, existem já mais de 15 000 máquinas  
ONA instaladas nas maiores empresas de produção 
automóvel e de turbinas. Uma dessas empresas é a 
Concours Mold, um dos principais fabricantes de 
moldes de grandes dimensões para o setor automóvel 

na América do Norte. Sediada em Ontário (Canadá), 
tem ainda unidades no México e nos Estados Unidos 
e é o fornecedor direto de empresas como a General 
Motors, Ford, Nissan, Chrysler, Tesla, Toyota, 
Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz.

No ano passado, a fim de dar uma resposta fiável e 
fornecer o melhor serviço possível a essas importantes 
empresas, a Concours Mold adquiriu a máquina ONA 
TQX10 de EDM por penetração de duplo cabeçal, que 

é a maior existente no mercado.

Esta não foi a primeira vez que a Concours Mold 
utilizou tecnologia da ONA para fabricar os seus moldes. 
Nossa cliente há mais de um quarto de século, antes 
de adquirir a ONA TQX10 a empresa já dispunha de 2 
máquinas ONA, também com duplo cabeçal: uma ONA 
THS700 e uma ONA TQX8 B1L.

>>

>>

Fundada em 1994

CONCOURS MOLD INC.

Lakeshore, Ontário – Canadá 
N8N 5C4

Outras unidades de produção 
no México (Puebla) e nos EUA 
(Alabama).

EQUIPAMENTO

O seu equipamento inclui máquinas ONA de 
duplo cabeçal: uma THS700 e uma TX8 B1L.

SETORES

Automóvel, bens de consumo, equipamento e 
veículos pesados.

CLIENTES

Trabalham para as principais empresas do 
setor automóvel da Europa: VOLKSWAGEN, 
DAIMLER MERCEDES, AUDI, LAMBORGHINI, 
PORSCHE, SEAT, etc.

>> >>

EQUIPAMENTO INTERIOR

Podem ser fabricadas unidades constituídas por uma 
única peça totalmente integradas, a partir de resina de 
uretano e resina de polipropileno.

EQUIPAMENTO EXTERIOR 

A gama completa de produtos da Concours Mold para peças de 
equipamento interior e exterior é de qualidade superior e possui 
elevados padrões, merecendo confiança a nível mundial.

Concours Mold INC.:
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EDM de duplo cabeçal

A Concours Mold  deixou claro que a sua nova EDM 
necessitava de um duplo cabeçal, algo que muito poucos 
fabricantes no mundo conseguem alcançar. A ONA 
foi uma das primeiras empresas a desenvolver esta 
tecnologia, há mais de duas décadas.

A combinação destes 2 cabeçais, de forma simultânea 
e independente, poupa 50% do tempo de erosão e 
aumenta a produtividade em 200%. O equipamento 
TQX10 da ONA adquirido pela Concours Mold  
inclui ainda 2 robots EROWA para troca de elétrodos 
lateralmente, o que evita a paragem das máquinas e 
permite que a produção do molde seja completamente 
automatizada.

Uma das principais vantagens deste modelo é o facto 
de poder ser utilizado como 2 máquinas independentes, 
através da separação do tanque. No entanto, pode 
também ser usado em conjunto como uma máquina só, 
mas com duplo cabeçal. Neste último caso, ambos os 
cabeçais comunicam entre si para controlar as zonas de 
erosão e aumentar a produtividade.

Estes modelos são particularmente úteis no fabrico de 
moldes de grandes dimensões e diferentes cavidades, a 
especialidade da Concours Mold.

Algumas das melhorias efetuadas recentemente nos 
modelos EDM de duplo cabeçal da ONA incluem:

•	A possibilidade de modificar a distância entre 
cabeçais de acordo com as especificações.

•	Extensão vertical com alimentador duplo automático. 
Dois mandris incorporados no eixo C e na ponta 
da extensão. Isto torna possível otimizar o uso de 
elétrodos de extensão e erodir a uma distância maior 
sem colidir com o cabeçal.

•	Ajuste automático do nível dielétrico, mantendo-se 
sempre ao nível do cabeçal.

•	O seu software foi especialmente concebido para 
equipamento de duplo cabeçal, facilitando a gestão do 
desempenho de ambas as máquinas. 

Na ONA, oferecemos às empresas a possibilidade 
de configurarem as máquinas de acordo com as suas 
necessidades específicas. Além disso, temos mais 
de 70 configurações modulares, tanto para EDM 
por penetração como por fio, com prazos de entrega 
semelhantes aos do modelo standard e sem custos 
adicionais.

Teste de erosão para comparação de 
qualidades

Antes de adquirir a TQX10, e apesar de se encontrarem 
“bastante satisfeitos” com o desempenho das 2 ONA 
de EDM já a operar nas suas instalações, a Concours 
Mold quis efetuar um teste com outros equipamentos 
concorrentes para “comparar opções”. O resultado do 
teste demonstrou que a tecnologia da ONA apresentava 
um “melhor desempenho”, quer em termos de 
produtividade quer na qualidade final dos moldes.

Ed Ergun, o diretor comercial da empresa canadiana, 
afirmou: “Nós estamos sempre à procura das mais 
recentes inovações em maquinaria e equipamento. 
Estamos dispostos a testá-las e implementá-las, se isso 
resultar num processo de fabrico mais ágil, em peças de 
maior qualidade e em tempos de execução mais curtos 
para os nossos clientes.”

As máquinas de EDM, como as fornecidas pela 
ONA, permitem aos engenheiros da Concours Mold 
alcançar os seus exigentes objetivos de qualidade 
para os moldes, bem como o cumprimento rigoroso 
dos prazos de entrega estabelecidos, entre 8 a 24 
semanas, dependendo do tamanho do molde e da sua 
complexidade técnica. A empresa é capaz de produzir 
entre 300 a 350 moldes por ano.

"Adquirir uma ONA 
TQX10 de duplo 
cabeçal e 2 robots 
alimentadores com 132 
posições irá garantir 
tempos de trabalho e 
qualidade superiores. Um 
investimento a pensar 
no nosso futuro. Este é o 
nosso amanhã”
referiu Brad Bechard, responsável 
pela maquinaria

>>

>>

ONA TQX10 com 2 robots instalada na 
unidade da Concours, no Canadá.

Detalhe de um molde para a indústria automóvel 
fabricado pela Concours Mold.

>>

FUNCIONÁRIOS

380 funcionários. 

ATIVIDADE

Design e fabrico de moldes com uma ou duas 
cavidades para moldagem por injeção, processos 
RIM e de compressão essencialmente para a 
indústria automóvel (moldes para o exterior e 
interior de automóveis). As unidades funcionam 
24 horas, 7 dias por semana.

Fabrica também moldes para componentes de 
veículos pesados e para uma variedade de bens 
de consumo para clientes como a Rubbermaid e 
a Electrolux.

VOLUME DE NEGÓCIOS

90 milhões de dólares americanos. Ocupa o 
terceiro lugar no ranking dos fabricantes de 
moldes no Canadá (e quase de certeza no 
continente americano também)

NÚMERO DE MOLDES / ANO

300-350, dependendo do tamanho.

ASSOCIAÇÕES

Associação canadiana de fabricantes de moldes 
(CAMM); Associação de fabricantes de peças 
para a indústria automóvel (APMA).

MAGAZINE ONA EDM
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Fabrico de peças de elevado valor 
acrescentado, utilizando máquina EDM 
de precisão
Aempresa francesa Hourat é uma dos principais líderes no setor da mecânica de precisão desde 

1970. A sua filosofia empresarial baseia-se na produção de pequenas séries de elevado valor 
acrescentado para indústrias estratégicas, como a aeronáutica e a energética. A empresa decidiu 
agora especializar-se em EDM para mecanização de precisão. O fornecedor desta tecnologia 
escolhido foi a ONA, uma vez que, segundo a empresa, “a ONA entende o detalhe e a mecânica”. 
As suas últimas aquisições incluem um modelo QX6 de EDM por penetração, e um modelo AV35 
de EDM por fio.

>>

Fundada em 1970

S.A. HOURAT.

Parc d’activités Clément Ader 
64510 Bordes

EQUIPAMENTO

ONA QX6 SEDM  
ONA AV35 WEDM

SETORES

Aeronáutico, indústrias energética, do petróleo e do gás.

CERTIFICAÇÕES

A SAFRAN faz parte do Grupo Airbus com um certificado 
Nadcap.

Certificados ISO 9001 e EN 9001.

"Construímos uma 
relação de confiança 
com a ONA. O que 
mais valorizamos é a 
sua disponibilidade e 
a sua capacidade de 
ouvir o cliente. A ONA 
é um provedor de 
soluções com valores 
bastante semelhantes 
aos nossos”

afirma Yannick Suzanne, atual 
presidente da empresa.

>>>>>>

Peças ferroviárias fabricadas pela Hourat.Peças para a indústria do petróleo e do gás.Peças aeronáuticas fabricadas pela Hourat.

Certificações e reconhecimentos

Em 2013, a Hourat tornou-se na primeira empresa 
a ser certificada para EDM pela SAFRAN (uma 
multinacional de alta tecnologia francesa que trabalha 
com a Airbus), apoiada pela NADCAP (Programa 
Nacional de Acreditação de Fornecedores de Defesa e 
Aeroespaciais).

E este não é o único reconhecimento da qualidade 
do seu trabalho. A empresa francesa também obteve 
as certificações ISO 9001 e EN 9100 (a norma de 
qualidade para as indústrias aeronáutica, espacial e da 
defesa) e a certificação NADCAP para Eletroerosão, 
entre outros.

S.A. Hourat:

Compromisso com a EDM 

MÁQUINAS QX6 e AV35 com 
ONA Smart Connect

Uma garantia de precisão e qualidade

A Hourat decidiu focar o seu 
negócio na EDM e já conta com 
9 máquinas a operar nas suas 
instalações. Os modelos QX6 e 
AV35 da ONA foram as suas últimas 
aquisições. E a empresa planeia 
aumentar a sua unidade para instalar 
mais trinta máquinas deste tipo.

A Hourat tem certificação EDM da 
Nadcap, a qual, entre outros fatores, 
leva em consideração a gestão 
otimizada de projetos com o objetivo 

de melhorar a qualidade e reduzir 
custos em toda a indústria da 
defesa e aeroespacial. A empresa 
sabe que ao estabelecer uma 
parceria com uma empresa como 
a ONA, pode ter a certeza de que 
cumprirá os exigentes requisitos 
Nadcap.

A Hourat consultou a ONA 
relativamente a requisitos de 
rastreabilidade total nas suas 
peças. Ao integrar o serviço 
ONA Smart Connect, a Hourat 

consegue assegurar a rastreabilidade 
de todos os parâmetros relevantes 
da produção, de modo a garantir um 
excelente desempenho. “A ONA  
destaca-se pelo seu serviço.

Somos especialistas em 
automatização e em criar projetos 
chave na mão. Apresente-nos uma 
peça e nós mostrar-lhe-emos as 
nossas capacidades”, aforma Damien 
Roure, diretor comercial na ONA.

>>

O diretor-geral da ONA França com Yannick 
Suzanne, atual presidente da Hourat.

Há vinte e nove anos, Jean Hourat 
montou a sua primeira oficina de 
mecânica de precisão. Atualmente, 
a empresa francesa ocupa um 
lugar bastante importante no setor 
da mecânica, produzindo peças 
de alta precisão de qualidade para 
indústrias tão abrangentes como a 
aeronáutica, energética, petrolífera 
e ferroviária. Durante muitos anos, 
a empresa imbuiu o seu trabalho 
com um foco rigoroso na qualidade, 
apoiada por um vasto know-how em 
torneamento, fresagem, retificação 
e EDM.

Em junho de 2017, a empresa 
foi adquirida por três industriais: 
Michel Medioni, Guillaume Germain 
e Yannick Suzanne. A nova 
administração assumiu agora um 
projeto bastante ambicioso. “A 
vocação da Hourat é tornar-se 
numa empresa industrial dinâmica. 
Precisamos de alcançar uma maior 
flexibilidade em termos de design e 

fabrico”, afirma Yannick Suzanne, 
atual presidente da empresa. 
“Todos os incidentes devem tornar-
se numa fonte de reflexão sobre 
como podemos melhorar os nossos 

processos”.

Orientação para o cliente, uma 
filosofia partilhada pela ONA

Um dos principais valores da Hourat 
é a orientação para o cliente. Além 
de contar com a mais avançada 
tecnologia e um departamento 
especializado de recursos humanos, 
a empresa ouve os seus clientes, 
conseguindo assim satisfazer até 
mesmo os requisitos mais exigentes.

É precisamente esta filosofia, 
partilhada pela  ONA, que levou a 
Hourat a escolher-nos como seu 
fornecedor de tecnologia EDM. 
"Construímos uma relação de 
confiança com a ONA. O que mais 
valorizamos é a sua disponibilidade e 
a sua capacidade de ouvir o cliente. 
A  ONA é um provedor de soluções 
com valores bastante semelhantes 
aos nossos”, afirma Yannick 
Suzanne. 
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Excelência no fabrico de peças para 
a indústria automóvel com um forte 
compromisso ambiental

Uma visita à Stickel GmbH é uma oportunidade única para ver em primeira mão o compromisso 
da empresa alemã com a excelência nos seus processos de produção e a sua preocupação 

com o impacto ambiental. Esta aposta na sustentabilidade é partilhada pela ONA, que passou 
mais de 25 anos a investigar e desenvolver processos de produção mais sustentáveis. Um dos 
fatores decisivos na escolha de fornecedor por parte da Stickel foi o filtro 100% ecológico incluído 
nas máquinas ONA. Em 2018, a empresa alemã adquiriu uma unidade AV130 da ONA, a maior 
máquina por fio do mercado, e, desde então, está particularmente satisfeita com “a sua elevada 
fiabilidade e velocidade”.

>>

Fundada em 1987

STICKEL GMBH

Porschestraße 2

74369 Löchgau Gewerbegebiet

A Stickel GmbH é uma empresa 
familiar alemã fundada em 1987, 
que produz peças para a indústria 
automóvel. Esta empresa inovadora 
busca a excelência nos seus 
processos de produção, com um forte 
compromisso ambiental.

Bastante habituada ao elevado 
nível de garantia exigido pela 
indústria automóvel, todas as suas 
peças cumprem os mais rigorosos 
requisitos de qualidade e precisão. 
Os fabricantes mais importantes do 
ramo, incluindo a Porsche, o Grupo 
Volkswagen, a Mercedes- Benz, 
a Bugatti e a BMW escolheram 
a Stickel para  produzir séries 
reduzidas de peças para os seus 

novos automóveis (cerca de 
200 unidades). De facto, a 
empresa produz todos os tipos 
de peças metálicas ( cárteres, 
portas, capots, portas traseiras, 
guarnições, etc.) para modelos 
Porsche vintage da década de 
1950.

Inovação orientada para a 
sustentabilidade

A Stickel GmbH está focada na 
inovação e no desenvolvimento 
de processos de produção 
sustentáveis. A empresa tem a 
sua própria fundição e patenteou 
um sistema de fundição ZAMAK 

menos poluente. Este sistema 
permite-lhes reciclar 100% das 
sobras de material geradas durante 
os processos de produção.

Esta cultura de sustentabilidade 
reflete-se em todas as áreas das 
instalações. A empresa instalou 
painéis solares nos telhados 
de todos os seus edifícios; os 
funcionários têm acesso a pontos de 
carregamento e ligações gratuitos 
para carros elétricos; e recicla todos 
os desperdícios de madeira, usando-
os no sistema de aquecimento 
interno da empresa (fornecendo 
aquecimento a 2 dos seus 3 
pavilhões).

Stickel GmbH:

A ONA partilha deste mesmo interesse pelo ambiente 
desde a sua fundação. Em 1986, como parte do seu 
desejo de inovar e procurar soluções mais rentáveis 
e amigas do ambiente, a ONA patenteou um 
revolucionário sistema de filtragem ecológico para o 
dielétrico (água desionizada) utilizado em máquinas de 
EDM por fio. Este foi o primeiro filtro 100% ecológico do 
mundo. Com este sistema de filtragem, a ONA oferece 
uma das soluções mais económicas e ecológicas do 
mercado, com uma poupança de mais de 5 000 euros 
por ano. Além disso, não gera resíduos e acaba com a 
necessidade de cartuchos. Este filtro ecológico foi um 
fator decisivo para a Stickel GmbH e para muitas 
outras empresas, incluindo a multinacional americana 
General Electric, a maior utilizadora de filtros AquaPrima 
da ONA a nível mundial.

Velocidade e fiabilidade surpreendentes 

MÁQUINA AV130 DE EDM POR FIO

A maior máquina de EDM por fio do mercado.

Só é possível manter padrões ótimos de qualidade e 
pressão, se possuir o equipamento mais avançado. A 
empresa alemã compreende bem esta realidade e, por 
isso, decidiu integrar uma máquina ONA AV130 de 
EDM por fio, a maior máquina de EDM do mundo.

Desde a sua instalação, Mathias Stickel, diretor na 
Stickel GmbH, está agradavelmente surpreendido 
com a elevada velocidade de produção da máquina. "A 
máquina é bastante fiável, deixamo-la desatendida sem 
perda de produção no fim de semana sem qualquer 
problema. A velocidade é surpreendente”, afirmou um 
representante da empresa.

A Stickel GmbH não é a única empresa alemã a 
possuir uma máquina ONA destas dimensões. Em 
2009, a Lechner Stahl adquiriu um modelo anterior 
com tecnologia AF, a unidade AF130 da ONA, que 
se juntou às 3 máquinas ONA já presentes nas suas 
instalações. Para a Lechner Stahl, especializada no 
fabrico de peças de grandes dimensões através de EDM 
por fio, a máquina ONA AF130 satisfez todas as suas 
expectativas de produtividade, qualidade e precisão.

"A máquina é bastante 
fiável, deixamo-la 
desatendida sem perda 
de produção no fim de 
semana sem qualquer 
problema. A velocidade é 
surpreendente.”

Matthias Stickel, o representante da 
empresa.

EQUIPAMENTO

Equipamento topo de gama. Para além da 
máquina ONA AV130-D1, a empresa tem 
também uma outra WEDM pequena, três 
centros de maquinação HERMLE, dois centros 
de maquinação Röders, máquinas de corte a 
laser Trumpf, prensas hidráulicas EITEL de até 
800 t.

CLIENTES

Principais fabricantes da indústria automóvel. 
O principal cliente da empresa é a Porsche, 
apesar de também trabalharem com a VW, 
Mercedes- Benz, Bugatti e BMW.

>>

Um exemplo das peças fabricadas pela 
Stickel para a indústria automóvel.

MAGAZINE ONA EDM
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Componentes de alta precisão com 
acabamentos de elevada qualidade
Aempresa chinesa NINGBO (IKD Co. LTD) está fortemente empenhada na investigação e 

desenvolvimento contínuos de novas soluções para a produção de componentes cada vez 
mais precisos. As suas instalações albergam 10 máquinas ONA de EDM por penetração, que 
contribuem para que a empresa mantenha a sua maior vantagem sobre os seus concorrentes: a 
precisão e qualidade dos seus acabamentos.
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"Só através da 
utilização destas 
avançadas máquinas de 
alta performance é que 
a IKD pode continuar 
a oferecer produtos de 
alta precisão e elevada 
qualidade aos seus 
clientes”

 referiu Dongliang Song, diretor-geral 
da IKD Co., Ltd.

Fundada em 2003

NINGBO (IKD CO. LTD)

No. 588 Jin Shan Road,

Jiangbei Investment Pioneering 
Park, Ningbo, P. R. China

EQUIPAMENTO 

8 x máquinas ONA QX4.  
1 x máquina ONA QX6.  
1 x máquina ONA NX4C.

CLIENTES

Valeo, Bosch, Getrag, Knorr- Bremse, 
Magna, Nidec & Borgwarner, Conti-
nental, Mahle, Nexteer, Schaeffler, 
ThyssenKrupp, ZF, entre outros.

SETORES

Principalmente setor automóvel.

Ningbo (IKD Co. LTD):

Compromisso total com os 
clientes

“O fabrico de peças fundidas 
injetadas de alumínio é essencial 
para cumprirmos os exigentes 
requisitos em termos de baixo peso, 
poupança de energia e proteção 
ambiental impostos pela indústria 
automóvel”, afirma Bojie Xu, o 
responsável de máquinas-ferramenta 
da empresa.

O elevado valor acrescentado 
proporcionado pelos seus 
componentes levou clientes 
como a Valeo, Bosch, Getrag, 
Knorr-Bremse, Magna, Nidec 
& Borgwarner, Continental, 
Mahle, Nexteer, Schaeffler, 
ThyssenKrupp , ZF e outros a 
confiarem na IKD como fornecedor 
regular.

Em 2016, a empresa inaugurou 
uma nova unidade no México para 
assegurar o fornecimento da Bosch, 
um dos seus principais clientes.

Nas palavras de Sheng Hong, 
vice-presidente da IKD Co., 
Ltd., “durante o processo de 
construção da nova unidade no 
México, o grupo Bosch prestou 
assistência à empresa, enviando 
equipas de especialistas que nos 
deram orientações sobre projetos, 
tecnologia e até mesmo sobre o 
projeto da unidade”.

Maior autonomia e 
produtividade

A confiança depositada pela IKD na 
tecnologia EDM por penetração da 
ONA baseia-se principalmente nas 
enormes vantagens proporcionadas 
pelas máquinas da série QX aos 
seus processos de produção.

"Só através da utilização destas 
avançadas máquinas de alta 
performance é que a IKD pode 
continuar a oferecer produtos de 
alta precisão e elevada qualidade 
aos seus clientes”, afirma Dongliang 
Song, diretor-geral da IKD Co., Ltd. 
A ONA consegue oferecer níveis de 
produtividade, qualidade e precisão 
inéditos no mercado. Dongliang 
Song e Bojie Xu, na qualidade 
de diretor geral e responsável 
de máquinas-ferramenta na IKD 
respetivamente, visitaram a sede 
da ONA em Durango por diversas 
ocasiões, mais recentemente 
durante o open day realizado em 
maio de 2018.

Um futuro conectado à 
inovação

Como salienta Donglian Song, 
a empresa partilha a ênfase da 
ONA na inovação. “Futuramente, 
a empresa irá assumir a I&D 
tecnológica como a sua força 

impulsionadora e a criação de novos 
produtos como o seu rumo.

Procuramos melhorar a nossa 
tecnologia de fabrico ao mesmo 
tempo que tentamos manter a 
nossa posição enquanto líderes 
globais do ramo e trabalhamos para 
obter estandardização, sistemas 
inteligentes e inovação”.

Em 2013, a ONA montou umas 
instalações em Shenzen (China) para 
manter uma proximidade com os 
seus clientes, oferecendo-lhes assim 
o melhor serviço possível.

Desde então, Kimit Wang, diretor 
da filial da empresa na China, tem 
assegurado a satisfação dos clientes 
locais.

A IKD foi fundada em 2013 com o 
objetivo de fabricar peças fundidas de 
alumínio para a indústria automóvel. 
Sediada na moderna e internacional 
cidade portuária de Ningbo, dedica-se 
à investigação contínua com o objetivo 
de desenvolver novas soluções de 

elevado valor acrescentado.

A sua estratégica localização 
numa cidade de importância 
internacional, com o porto mais 
movimentado da China, e a 
elevada qualidade dos seus 

produtos garantiram à empresa 
diversos prémios, incluindo o estatuto 
de “fornecedor preferencial” de 
clientes tão importantes como a 
Bosch, Valeo, Continental e o 
Grupo Schaeffler.>>
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ONA consolida a sua posição na Europa 
com tecnologia de micro-furos por 
eletroerosão

2019 Nº3 LIDERANÇA TECNOLÓGICA

OUTROS CLIENTES DA 
AAEDM

•	 CATERPILAR

•	 DELPHI

•	 CUMMINS

•	 YANMAR

•	 UNIVERSIDADE DO MICHIGAN

•	 BOSCH

•	 MAGELLAN

•	 GE, ETC.

Em 2016, a ONA adquiriu 30% 
da empresa norte-americana AA 
EDM Corporation, uma empresa 
sediada no Michigan especializada 
no design e fabrico de equipamento 
de micro-furos de alta precisão por 
eletroerosão.

Este acordo permitiu à ONA entrar 
completamente na tecnologia de 
micro-furos por eletroerosão 
e no seu uso em setores como 
o energético, aeroespacial e de 
automação, nos quais já temos 
uma importante presença com o 
equipamento de eletroerosão por 
penetração e por fio.

Por outro lado, a AA EDM precisava 
do know-how da ONA para o fabrico 
e melhoria dos seus equipamentos, 
além da nossa experiência e profundo 
conhecimento do mercado europeu, 
o seu atual objetivo. A empresa 
focou quase toda a sua atividade 
nos Estados Unidos, com operações 

importantes na Rússia, China, Índia 
e Coreia do Sul.

A Europa era o seu grande 
desafio e, graças à ONA, está 
a enfrentá-lo: Recentemente, 
chegou a acordo para a venda de 
um equipamento de eletroerosão 
com uma importante empresa em 
Itália; precisamente um dos países 
para os quais a ONA mais vende, 
juntamente com Portugal.

Modelo AA EDM com elevado 
nível de precisão

A empresa italiana é especializada 
no fabrico de injetores para o 
setor da automação, com uma 
gama de mais de 2 000 produtos 
diferentes, aplicáveis a diferentes 
tipos de motores. Já dispunha de 
outros 4 equipamentos de micro-
furos por eletroerosão com 4 eixos 
e adquiriu agora o seu primeiro 

equipamento AA EDM com triplo 
cabeçal para obter um acabamento 
de alta precisão. As vantagens 
“relevantes” deste equipamento, 
em comparação com as dos seus 
concorrentes, facilitaram a decisão 
de compra da empresa italiana.

ALGUMAS VANTAGENS

•	 As máquinas de AA EDM não usam fusos 
nem elétrodos rotativos. Isto elimina uma importante 
fonte de erros. Estes cabeçais podem durar décadas. 
Eliminam-se também problemas de desvios. Grande 
variedade de formas de furos: Cónicos, semicónicos e 
irregulares. 

 » As guias de elétrodos das máquinas de AA 
EDM foram concebidas tendo em consideração a 
importância da flexibilidade. Fornecemos guias de 
elétrodos de 2 peças, que permitem o uso de uma 
ampla variedade de diâmetros.

 » Preço aproximado: 490 €.

 » Mais de 500 000 furos por guia de elétrodo.

 » Tempo de troca: Menos de 5 minutos.

 » 6 tamanhos diferentes: Cobrem a gama completa 
de diâmetros de furos.

•	 Servomotores YASKAWA de gama alta em X, 
Y, Z com ativação direta no eixo C. Há muitos anos 
que produzimos máquinas e nunca tivemos de substituir 
um motor devido a uma avaria. Na inclinação do eixo B, 
para obtermos uma precisão excecional, utilizamos uma 
unidade Harmonic com uma redução de 50:1.

•	 Equipamento altamente automatizado. Com 
capacidade de trabalhar de um forma completamente 
autónoma, aumentando a rentabilidade e produtividade. 
Por norma, as máquinas possuem o sistema de controlo 
CNC da Beckhoff, fabricado na Alemanha, que é 
bastante simples de usar.

•	 Elétrodos 400% mais baratos para o mesmo 
comprimento de vareta. Cada elétrodo faz pelo menos 
2400 furos.

•	 A tecnologia de gerador de AA EDM é mais 
rápida. Além disso, os elétrodos da máquina não 
precisam de ser substituídos tão frequentemente. O 
resultado é uma poupança de até 30% em tempo de 
maquinação.

96% OEE 
(Eficiência Geral 
do Equipamento) 

Simples, com um 
baixo custo de 
manutenção 

Maior Precisão Poupança em 
consumíveis 

Design e 
programação 
personalizados 

Design modular e 
pegada ecológica 
mínima 

AUTOMATIZAÇÃO DE MÁQUINAS
1. ESTAÇÃO DE FLUXO INTEGRADA

•	As	máquinas	de	AA	EDM	podem	ser	equipadas	com	uma	
estação de fluxo que mede cada furo após a EDM.

•	Embora	a	máquina	em	si	raramente	fabrica	peças	rejeita-
das, a estação de fluxo assegura que o operador colocou o 
elétrodo correto e que a máquina produziu o tamanho exato 
de furo especificado.

•	Se	a	máquina	detetar	que	as	peças	se	encontram	con-
stantemente fora das especificações de fluxo, irá alertar o 
operador e parar. 

2. MANUSEAMENTO DE PEÇAS POR ROBOT

•	Layout	da	máquina	flexível.	Permite	a	adição	de	estações,	
adaptando-se aos métodos de manuseamento de peças 
dos clientes, e futura correção da máquina. 

3. LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, MARCA-
DORES A LASER E SISTEMAS DE VISÃO

4. AJUSTE AUTOMÁTICO DA ALTURA DO FURO

20€

15€

10€

5€

0€

OUTRAS

AAEDM

AAEDM 0    1000    2000    3000

\ CUSTO DO ELÉTRODO \ FUROS POR ELÉTRODO

OUTRAS

As vantagens destas máquinas são inúmeras e importantes: Incluindo um elevado nível de 
precisão nos acabamentos, poupança no tempo de maquinação de até 30% e manutenção 

muito mais económica.

>>>>

>>

Manuseamento de peças por robot.

Máquina AA EDM com 3 estações.

Ajuste do furo 
automático.

>>
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AUTOMAÇÃO: 

Atualmente, as empresas que querem ser competitivas sabem que necessitam de ter ciclos de 
produção mais curtos e reduzir custos. A solução passa por melhorar a eficiência dos processos de 
fabrico sem afetar a qualidade do produto. A automação pode ser a resposta para muitos destes 
desafios. Cada vez mais empresas – das grandes empresas às pequenas PME – estão a investir 
em soluções que lhes permitirão automatizar os seus processos. Elas sabem que daí poderão advir 
bastantes vantagens. Mas... O que é a automação industrial e que vantagens oferece?

26
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A automação industrial envolve o uso de sistemas 
de controlo e informáticos para monitorizar e controlar 
os processos ou máquinas industriais, de forma a que 
estes funcionem automaticamente, minimizando assim 
a intervenção humana. Por outras palavras, significa 
automatizar os processos mais repetitivos, deixando que 
as células de produção automatizadas façam o trabalho.

A automação industrial está a chegar a todos os 
setores da indústria, devido às enormes vantagens 
que pode oferecer nos processos de fabrico: aumento 
da produtividade, redução dos tempos de produção, 
qualidade uniforme, flexibilidade e segurança. A tudo isto 
junta-se a otimização dos custos do produto, com ações 
como:

•	 Realizar operações que anteriormente 
eram impossíveis de controlar, manualmente e 
intelectualmente.

•	 Melhorar a possibilidade de disponibilidade 
dos produtos. A automação permite que os 
fornecedores produzam as quantidades necessárias 
de peças quando o cliente precisar delas.

•	 Simplificar o trabalho de manutenção. 
Simplificar o funcionamento e a manutenção.

•	 Melhorar as condições de trabalho dos 
funcionários, eliminando o trabalho mais complicado e 
aumentado a segurança.

•	 Integrar sistemas de produção e gestão.>>

a resposta perfeita para os desafios
do setor industrial
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\ Cada vez mais clientes procuram 
algum tipo de automação nas suas 
máquinas, dos alimentadores aos 
robots com diversas máquinas ou 
células de produção

MAGAZINE ONA EDM

\ As maiores vantagens: aumento da 
produtividade, redução dos tempos 
de produção, qualidade uniforme, 
flexibilidade e segurança

O resultado de um trabalho automatizado é eficiência 
e redução de custos em todas as áreas. Levar a cabo 
processos de fabrico automatizados ajuda a reduzir o 
consumo energético, poupar custos laborais, fazer um 
uso mais racional dos recursos e melhorar os processos 
de produção e, consequentemente, a qualidade do 
produto.

A única opção se quer comprometer-se com a 
competitividade

Há alguns anos, o grande objetivo da automação era 
aumentar o mais possível a produtividade (uma vez que 
os sistemas automatizados podem funcionar 24 horas 
por dia, 7 dias por semana). No entanto, hoje em dia, 
o foco mudou. As empresas ainda querem maximizar a 
produção, mas querem também melhorar a qualidade e, 
acima de tudo, aumentar a flexibilidade nos processos de 
produção, adaptando-se às necessidades específicas de 
cada cliente. O futuro assenta na personalização.

Dado o atual nível de competitividade do setor industrial, 
não há de facto outra alternativa. As empresas que 
não incorporarem soluções automatizadas, terão sérias 
dificuldades em atingir os níveis de produtividade, 
qualidade e personalização exigidos pelos grandes 
clientes estratégicos, como por exemplo as indústrias 
aeronáutica e automóvel. Torna-se por isso essencial 
adotar a tecnologia mais avançada.

Crescimento dos projetos de automação

A indústria das máquinas-ferramenta assistiu a um 
aumento na procura de soluções de automação e a 
ONA não é exceção. Cada vez mais clientes procuram 
algum tipo de automação nas suas máquinas, dos 
alimentadores aos robots com diversas máquinas ou 
células de produção.

A ONA começou a oferecer opções de automação em 
1992. Desde então, tem vindo a investigar e desenvolver 
diferentes opções para satisfazer as necessidades dos 
seus clientes.

Graças à sua longa experiência nesta área, a empresa 
possui atualmente uma vasta lista de soluções de 
automação integradas em máquinas concebidas para 
todos os tipos de utilizador:

•	 Um amplo leque de alimentadores 
automáticos (dos lineares aos rotativos com 20 ou 
40 posições).

•	 Multielétrodos e robots para troca de 
peças/componentes/paletes que podem operar 
com uma ou diversas máquinas.

•	 Integração de dois robots multielétrodos 
numa máquina de duplo cabeçal. A opção de 
integrar dois cabeçais na máquina reduz o tempo 
de erosão em até 50% e aumenta a produtividade 
em 200%. Por exemplo, o último modelo da ONA 
é a ONA TQX10 com duplo cabeçal, dois robots 
multielétrodos e software operativo.

•	 Desenvolvimento de software 
personalizado. As máquinas ONA incluem um 
poderoso software de controlo de processos para 
controlar sempre todo o processo de fabrico.

•	 Células de produção. Possibilidade de integrar 
várias máquinas em células de produção flexíveis.

A equipa de engenharia da ONA procura também 
incluir soluções digitais nas suas máquinas, com todas 
as vantagens da Indústria 4.0. O objetivo é melhorar 
os níveis de produtividade e otimizar os processos de 
fabrico para assegurar a máxima qualidade das peças.

Como resultado desta investigação, os clientes têm 
agora a possibilidade de integrar uma solução ONA 
Smart Connect. Algumas das principais vantagens deste 
serviço abrangente são a monitorização da máquina em 
tempo real, acesso a e análise da erosão realizada e 
rastreabilidade total das peças.
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Armazenamento de informação 
e análise de dados.

Máquinas altamente automatizadas 
capazes de trabalhar de forma 
autónoma, aumentando assim o 
seu custo-eficácia e produtividade.

Monitorização e controlo 
remoto com ligação à rede.

Rastreabilidade.

Alertas sobre o estado de cada 
equipamento.

Ecrã com interface altamente 
intuitiva, controlo numérico de 
fácil utilização.

Informação em tempo real sobre 
o desempenho do equipamento.

Informação complementar sobre o estado 
dos consumíveis, o consumo da máquina e 
o tempo de erosão.

•	 Maior produtividade ao assegurar o máximo 
tempo de funcionamento da máquina, sem paragens 
desnecessárias.

•	 Peças com mais qualidade graças a um maior 
controlo e monitorização ao longo do processo de 
produção, desde início até ao produto final.

•	 Elevado nível de flexibilidade ao adaptar 
cada máquina aos processos de produção 
específicos do cliente.

•	 Redução dos custos de produção em todas 
as áreas, desde poupanças em termos energéticos e 
de materiais até poupanças com mão-de-obra.

•	 Máquinas mais intuitivas que são mais fáceis 
de operar, sem formação especializada.

•	 Informação em tempo real sobre a forma 
e o tempo de fabrico de cada peça, identificando 
potenciais riscos na produção muito antes destes se 
tornarem verdadeiros problemas.

•	 Intervenção humana reduzida, o que significa 
uma menor probabilidade de potenciais riscos que 
podem ser causados em funcionamento manual e 
maior segurança para o pessoal, que não intervém 
em eventuais situações de risco

•	 Redução da verificação manual em diversos 
parâmetros do processo.

VANTAGENS DOS PROCESSOS AUTOMATIZADOS DA ONA

29
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FOCALIZAÇÃO 
NUM MERCADO 
EM CRESCIMENTO: 

3130

2019 Nº3 ENTREVISTA

ENTREVISTA 

No primeiro trimestre de 2019, a economia norte-americana cresceu 3,2%, bastante 
acima das previsões. A ONA está ciente da importância fundamental que as 

indústrias automóvel e aeroespacial têm na economia americana. Em 2006, após vários 
anos a operar no país através de distribuidores americanos, fundou a ONA EDM USA. 
Falámos com Mikel Oceja, diretor da filial norte-americana.

Bons resultados para o Tier 2 
da indústria automóvel 

Os automóveis são a indústria 
mais forte dos Estados Unidos, 
representando 3% do seu PIB. 
Nenhuma outra indústria gera 
tanto emprego ou exportações. De 
facto, nos últimos cinco anos, os 
fabricantes automóveis exportaram 
mais de 692 mil milhões de dólares 
em veículos e componentes, quase 
50 mil milhões de dólares mais do 
que o segundo maior exportador (a 
indústria aeroespacial).

Fusões na indústria 
aeroespacial

A indústria aeroespacial é uma 
das mais importantes nos Estados 
Unidos e os EUA representam 
49,8% do mercado mundial. 
Com um papel político estratégico 
fundamental (um exemplo é a 
infindável luta entre a Boeing e a 
Airbus), a indústria é um enorme 
motor de inovação, criando 
tecnologias que são posteriormente 
aplicadas noutros campos.

As vendas das empresas 
aeroespaciais representam 1,5% 
do PIB total do país e estima-se 
que cada dólar investido no ramo 
tem um impacto de entre 1,5 e 3 
dólares noutras áreas. Apesar das 

No entanto, após vários anos de 
recuperação, em 2019, a indústria 
automóvel americana está agora a 
enfrentar um mercado de consumo 
saturado. Este fenómeno reflete-se 
nos números das vendas do primeiro 
trimestre, uma redução de 3,2% 
relativamente ao mesmo período do 
ano anterior.

Mas nem tudo são más notícias. 
Apesar do abrandamento do primeiro 

exportações para o resto do mundo 
continuarem a ser muito importantes, 
a crise económica e o crescimento 
do conjunto de competências de 
potências mundiais como a Rússia 
e a China levou a um abrandamento 
do crescimento. Ainda assim, a 
diminuição das vendas de aeronaves 
comerciais foi compensada pelos 
bons resultados no setor militar.

A tendência para as fusões e 
aquisições na indústria aeroespacial 
mundial está a acelerar.  Em 
junho, a Raytheon e a United 
Technologies anunciaram uma 
“fusão de iguais” com vista a criar 
um gigante da defesa e da indústria 

trimestre, em março, a taxa anual 
foi melhor do que nos primeiros dois 
meses do ano, situando-se em 17,4 
milhões de unidades – bastante 
acima do valor previsto de 16,8 
milhões.

Esta melhoria deve-se aos bons 
resultados obtidos por 
fabricantes automóveis Tier 2 
e a marcas como a Honda, Hyundai, 
Kia, Volkswagen e Subaru, cujas 
vendas aumentaram em março.

aeroespacial. A nova sociedade terá 
um total de vendas anuais de 74 
mil milhões de dólares, tornando-a 
a segunda maior empresa das 
indústrias da aviação e defesa dos 
EUA, apenas atrás da Boeing. >>

a indústria automóvel e 
aeroespacial americana
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Estabelecimentos de fabrico de 
peças para veículos automóveis

De acordo com um relatório do Departamento do 
Comércio norte-americano, entre janeiro e março 
de 2019, a economia americana cresceu 3,2%, 
bastante acima da taxa prevista de 2,3%. Isto também 
representa um enorme crescimento no último trimestre 
de 2018, quando o PIB cresceu 2,2%. No entanto, 
é importante sublinhar que esta tendência se ficou 
maioritariamente a dever ao aumento do investimento 
público, compensando uma quebra no consumo e na 
despesa do setor empresarial. Os analistas continuam 
a prever um abrandamento na economia nacional 
durante os próximos meses.

Estabelecimentos de fabrico de peças 
para veículos automóveis

FONTE: TRADINGECONOMICS.COM | INSTITUTO DE ANÁLISE ECONÓMICA DOS 
ESTADOS UNIDOS
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Em 2016, a ONA deu um importante passo 
relativamente à tecnologia de micro-furos por 
EDM, adquirindo uma participação de 30% na 
AAEDM Corporation, uma iniciativa que deu 
acesso a novas oportunidades de negócio em 
indústrias com as quais a empresa já estava 
familiarizada, tais como a de produção de 
energia, aeroespacial, automóvel e médica. 
Desde então, a sede da ONA EDM USA 
situa-se nas instalações da AAEDM, no 
Michigan.

Quais são as linhas estratégicas de atuação 
definidas pela ONA para o mercado norte-
americano?

A estratégia da ONA nos EUA segue a política geral 
da empresa. Iremos concentrar-nos no nosso objetivo 
de nos distinguirmos dos nossos concorrentes através 
da nossa maior vantagem tecnológica: somos o 
principal fabricante de máquinas especiais e de grandes 
dimensões e o único a trabalhar exclusivamente com 
EDM. A nossa vasta experiência e conhecimento da 
tecnologia é algo que os clientes não encontrarão em 
mais lado nenhum.

Há mais de 25 anos que trabalhamos com empresas 
aeronáuticas. Em conjunto com a qualidade técnica 
das nossas máquinas, esta ampla experiência permitiu-
nos otimizar os processos de produção dos principais 
fabricantes do ramo. E as nossas máquinas de duplo 
cabeçal de grandes dimensões podem reduzir os prazos 
de entrega de moldes até 50%, dando aos nossos 
clientes uma enorme vantagem competitiva.

Quais são as vantagens competitivas que a 
ONA oferece aos seus clientes americanos?

A ONA sempre se destacou na área pelo seu serviço 
técnico especializado e pela sua estreita relação com os 

seus clientes. Para nós, a prioridade é o cliente.

Como afirmou o fundador da ONA em 2002, “A 
tecnologia é a nossa paixão. O nosso serviço a nossa 
vocação.” Trabalhamos em estreita colaboração com 
os nossos clientes  e estamos sempre disponíveis para 
responder a qualquer questão ou incidente e prestar os 
aconselhamentos necessários. Outro fator importante 
tem sido o enorme interesse demonstrado pelos nossos 
clientes norte-americanos no filtro mineral da ONA. 

A ONA no mercado 
americano

Breve história da ONA 
nos EUA

AONA instalou a sua primeira máquina nos Estados Unidos na década de 1980 e até à data 
já montou mais de 1200. Em 2006, após trabalhar durante vários anos com distribuidores 

locais americanos, a ONA criou a sua própria filial, a ONA EDM USA. Desde então, a ONA EDM 
tem oferecido aos seus clientes americanos soluções de EDM específicas. Os EUA são um 
mercado estratégico para a ONA, especialmente no que diz respeito às indústrias aeroespacial 
e automóvel. Tem um serviço de atendimento ao cliente norte-americano, oferecendo assim uma 
resposta rápida e local.

Falámos com Mikel Oceja, diretor de serviços da filial americana, 
para descobrir como funciona o mercado de EDM americano.

MIKEL OCEJA
Diretor-geral de serviços da ONA EDM USA.

1954 
A Talleres Electromecánicos 
ONA manifesta interesse 
pela nova tecnologia de 
uma empresa americana, a 
eletroerosão (EDM).

1983
Os EUA começam a comprar 
produtos industriais espanhóis 
e um estudo financiado pelo 
governo nomeia a ONA como 
uma das melhores empresas 
do país.

1988
A ONA começa a trabalhar 
com o distribuidor Mc 
Williams. Os resultados 
são bastante satisfatórios.

2006
Criação da ONA EDM USA, 
propriedade a 100% da 
empresa espanhola.

2019 
Mikel Oceja da ONA 
Durango é transferido para a 
ONA EDM USA.

1955 
Após negociações com a ELOX, 
detentora americana da patente, 
é alcançado um acordo e a 
ONA inicia a produção das suas 
primeiras máquinas de EDM.

1995 
Lançamento da ONA AMERICA 
INC, uma joint-venture da ONA 
e da Gosiger, com a primeira a 
fornecer a tecnologia e o parceiro 
norte-americano a contribuir com 
uma vasta rede de vendas.

1984
A ONA entra em contacto com 
potenciais clientes americanos 
e começa a operar através de 
distribuidores americanos: Miller, 
Advanced Machinery, Gilbert 
& Richard, Penco Machinery, 
Gosiger, etc.

2016
Um técnico da ONA Durango é 
transferido para a ONA USA, com 
o intuito de apoiar o serviço de 
assistência técnica das máquinas.

A ONA dá um importante passo 
relativamente à tecnologia de 
micro-furos por EDM, adquirindo 
30% da AAEDM Corporation.

2019 Nº3 ENTREVISTAONA \ WE ARE EDMMAGAZINE ONA EDM
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A EMPOLGANTE 
NOVA FORMA DE 
PRODUÇÃO

PRODUÇÃO ADITIVA

A produção aditiva é uma das mais importantes novas tecnologias e uma das áreas 
em que se prevê um dos maiores crescimentos e desenvolvimentos futuros. No campo 
da produção avançada, a produção aditiva, ou AM, é agora um processo fundamental 
na indústria e nos centros de investigação. Frequentemente associada à impressão 
3D, a produção aditiva abrange um grupo de tecnologias altamente inovadoras que 
revolucionaram a forma como os produtos são concebidos, projetados e produzidos. 
Nos últimos anos, a AM registou um crescimento incrível, devido às importantes 
vantagens que oferece, produzindo peças altamente complexas em menos tempo e a 
um custo bastante competitivo.

MAGAZINE ONA EDM ONA \ WE ARE EDM
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destinada a transformar o 
setor industrial
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PRODUÇÃO ADITIVA

custo de produção desde a primeira unidade.

Grandes diferenças na precisão, na qualidade e 
no preço 

Atualmente, é possível produzir num número crescente 
de materiais, alargando o âmbito das aplicações da AM.

As diferentes tecnologias oferecem grandes diferenças 
a nível de precisão, qualidade da superfície e preço. 
Cada tecnologia AM é particularmente adequada a um 
tipo de solução da indústria específico. Os processos de 
produção aditiva revelaram-se especialmente eficazes na 
criação de protótipos ou de primeiras peças, na produção 
de séries bastantes pequenas ou de peças únicas e na 
produção de peças extremamente complexas. 

Uma opção de produção altamente eficiente a 
nível económico

A produção aditiva tem como base a ideia de 
transformar um modelo digital num objeto tridimensional 
sólido. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas diversas 
tecnologias no setor, todas concebidas para criar peças 
altamente complexas, camada por camada, diretamente 
e num prazo muito curto.

As vantagens competitivas que tornam esta opção 
de produção altamente eficiente a nível económico 
são consideráveis. A produção aditiva simplifica o 
número de etapas no processo de produção, elimina a 
necessidade de ferramentas e reduz consideravelmente 
os prazo de entrega. Com a vantagem adicional de 
poupar material, a produção aditiva possibilita um baixo 

Aprodução aditiva está a começar a provar o seu valor enquanto sistema cada vez mais 
eficiente, versátil e rápido. As indústrias médica, aeronáutica, da moda e automóvel... em 

suma, a maior parte das indústrias com processos de produção, incorporaram técnicas de 
produção aditiva que estão a contribuir com um elevado valor acrescentado e têm um enorme 
potencial futuro.

>>
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As técnicas de produção aditiva podem ser divididas em 
dois grandes grupos:

•	 Produção aditiva para peças plásticas. O 
aumento no número de empresas que fornecem 
máquinas e materiais deixa antever um grande futuro 
para esta tecnologia. Muitas empresas adotaram esta 
tecnologia devido ao baixo custo dos equipamentos 
utilizados. Com preços verdadeiramente acessíveis 
(em muitos casos, menos de 10 000€), é possível 
adquirir máquinas que possibilitam a produção de 
séries em materiais como ABS ou PLA.

•	 Produção aditiva para peças metálicas. 
Apesar do equipamento ser mais dispendioso, esta 
é uma das técnicas mais populares, uma vez que 
permite a produção de peças bastante complexas 
em diferentes materiais (polímeros, metal, cerâmica, 
etc.). O grande desafio da sua utilização em larga 
escala é precisamente o custo do equipamento. 
Existem diversas técnicas no mercado: Modelagem 
por Deposição Fundida (FDM), Estereolitografia (SLA) 
e Polyjet,  fusão seletiva de regiões de pó (SLM, SLS, 
etc.) e injeção direta de metal (DLMD, Laser Cladding, 
etc.).

Produção aditiva de metais na indústria 
aeroespacial

A indústria aeroespacial foi uma das primeiras a 
perceber os benefícios da produção aditiva em metais 
para os seus processos de produção. Grandes empresas 
da indústria enalteceram as enormes vantagens 
competitivas desta tecnologia, que reduz os tempos de 
produção e oferece uma maior liberdade em termos de 
geometria e formas.

Em 2017, a Airbus assinou um acordo de investigação 
com uma empresa do setor para o desenvolvimento da 
produção aditiva de metais na indústria aeroespacial. 
Graças a esta tecnologia, as peças aeroespaciais 
são mais leves e mais complexas e os processos de 
produção mais rápidos e mais económicos. “Este acordo 
combina a experiência de duas das maiores empresas 
aeroespaciais do mundo na produção aditiva de metais e 
procura superar os limites da impressão 3D na produção 
aeronáutica”.

O compromisso da ONA com a 
produção aditiva

A ONA sempre esteve empenhada 
na inovação e no desenvolvimento. A 
empresa vê na produção aditiva uma 
clara oportunidade de exercer toda a 
sua experiência no desenvolvimento de 
processos de produção e de equipamentos 
de produção.

A ONA esteve sempre na vanguarda das 
últimas inovações tecnológicas. Agora, 
assumiu um compromisso com a indústria 
de AM através da participação em duas 
novas empresas que estão a desenvolver 
diferentes tecnologias: na Addilan 
(produção aditiva por fio e arco ou WAAM) 
e na Samylabs (fusão seletiva por laser 
ou SLM).

2019 Nº3 PRODUÇÃO ADITIVA

\ A produção aditiva simplifica 
o número de etapas no 
processo de produção, elimina 
a necessidade de ferramentas 
e reduz consideravelmente os 
prazo de entrega

PRODUÇÃO
ADITIVA
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As Grandes Vantagens da 
Produção Aditiva: Poupança em 
matérias-primas e tempo de 
execução reduzido

ONA \ WE ARE EDMMAGAZINE ONA EDM

>>

www.addilan.com / info@addilan.com

PRODUÇÃO ADITIVA

>> >>

Indústria do petróleo e do gás

Tempo de execução. 
Redução do tempo de execução.

Indústria aeronáutica

85% de matéria-prima atualmente perdida na produção. 
10 000€ por dia.

FORMNEXT 2019 

19 a 22 de novembro de 2019  
Stand 12.0-B82   ·   Frankfurt - Germany

A ADDILAN irá participar na FORMNEXT, a maior feira 
de produção aditiva mundial e um ponto de encontro 
global, que terá lugar em Frankfurt entre 19 e 22 de 
novembro.

O evento é uma oportunidade única de estabelecer 
contactos comerciais, assistir a palestras, adquirir 
conhecimentos sobre o mercado e descobrir novas 
tecnologias do mundo da produção aditiva.

>>

>>

Tecnologia Addilan
•	WAAM	-	Tecnologia	de	produção	aditiva	por	fio	
e arco

•	Processo	de	produção	aditiva	com	uma	elevada	
taxa de alimentação, utilizando tecnologias de 
soldadura por arco e de alimentação por fio.

Os seus clientes são fabricantes de peças médias/
grandes de elevado valor acrescentado de 
setores industriais altamente exigentes, incluindo 
o aeronáutico, o aeroespacial, o energético, da 
construção naval e do petróleo e gás.

•	 De semanas para dias (20 horas e 41 min.).
•	 37% de redução de custos.

•	 Poupança em matérias-primas.
•	 Redução em custos de maquinação.

2019 Nº3 PRODUÇÃO ADITIVA

Cada vez mais, as empresas começam a compreender 
as mudanças revolucionárias que a produção aditiva 

está a proporcionar ao setor. A ADDILAN está a trabalhar 
intensamente para sensibilizar os agentes do setor sobre 
o potencial desta tecnologia e as grandes vantagens que 
proporciona aos processos de produção, reduzindo o tempo 
de execução e os custos com matérias-primas.

A ADDILAN tem sentido um 
aumento do interesse na produção 
aditiva em empresas a operar 
em indústrias estratégicas, tais 
como a aeroespacial, do petróleo 
e gás, a naval e a ferroviária. 
Empresas europeias e americanas 
contactaram-nos para saber 
como é que a tecnologia WAAM 
pode otimizar os seus processos 
de produção e melhorar a sua 
competitividade no mercado.

A ADDILAN dedica-se ao mercado 
de componentes médios-grandes de 
elevado valor acrescentado. Oferece 
tecnologia de produção avançada 

inovadora como alternativa aos 
processos de produção tradicionais. 
Esta tecnologia pode reduzir o 
custo das matérias-primas e de 
equipamento em até 70% e reduz o 
tempo de execução em até 37%.

E juntamente com estes avanços ao 
nível da otimização de custo, está 
também assegurado o cumprimento 
rigoroso das especificações 
técnicas.

No próximo mês de novembro, 
a ADDILAN estará presente na 
FORMNEXT a fim de partilhar 
os seus conhecimentos sobre 
tecnologia WAAM.
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A principal vantagem do novo 
modelo é que possui a sua própria 
tecnologia. Conta com firmware 
de controlo, design mecânico 
3D e um sistema de controlo de 
laser desenvolvido inteiramente 
na empresa. Além disso, o seu 
software próprio para laminagem 
a quente significa que o cliente 
pode alternar entre diferentes 
configurações do processo de 
impressão na hora.

Com um design reduzido e uma 
fonte de alimentação doméstica, 
a nova máquina da SamyLabs 

A Samylabs apresenta a sua 
nova impressora 3D SLM de 
metais com tecnologia própria

destina-se a ser utilizada quer 
num ambiente industrial como de 
escritório. Na Europa, existem 
menos de dez empresas a 
vender impressoras 3D SLM e a 
SamyLabs é a única a fazê-lo em 
Espanha.

A SamyLabs irá também 
apresentar a sua nova imagem 
da empresa, uma imagem muito 
mais contemporânea que reflete a 
sua evolução e toda a experiência 
adquirida nestes primeiros anos de 
operação.

www.samylabs.com / info@samylabs.com

SAMYLABS

ASamyLabs tornou-se na primeira empresa espanhola a 
desenvolver uma impressora 3D com esta tecnologia. 

O novo modelo, desenvolvido em colaboração com a ONA 
Electroerosión, caracteriza-se por possuir a sua própria 
tecnologia e um preço competitivo, tornando a impressão 3D 
mais acessível para pequenas empresas e centros de formação.

ALBA 300
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A SamyLabs é uma empresa de 
engenharia fundada em 2016 com o 
objetivo de desenvolver impressoras 
3D para metais, utilizando tecnologia 
SLM. Foi a primeira empresa espanhola 
a desenvolver uma impressora 3D com 
esta tecnologia.

A empresa foi criada por três 
engenheiros com uma vasta experiência 
nos campos do design mecânico e 
elétrico, bem como em software e 
firmware. Este know-how ajudou-os 
a desenvolver toda a sua tecnologia 
própria na empresa, com o objetivo de 
reduzir custos e comercializar as suas 
máquinas a preços mais competitivos.

Além disso, a sua colaboração com 
a ONA Electroerosión foi crucial 
justamente para o lançamento de uma 
máquina impressora 3D comercial no 
mercado. A sua escolha de um parceiro 
industrial como a ONA, que conta com 
uma vasta experiência em fabrico e 
marketing, permite à SamyLabs focar-
se exclusivamente no desenvolvimento 
tecnológico.

SAMYLABS E ONA COMO 
PARCEIROS INDUSTRIAIS

APLICAÇÕES EM SETORES ESTRATÉGICOS

AERONÁUTICO INDÚSTRIA MÉDICO DENTÁRIO MODELAÇÃO

Próteses e próteses 
ortopédicas

Produz 50 implantes 
dentários de uma 
só vez em apenas 
algumas horas

Componentes de 
motores e turbinas

Protótipos de baixo 
custo e componentes 
individualizados

Cria peças de subs-
tituição que já não 
estejam em stock

2019 Nº3 PRODUÇÃO ADITIVA

PRODUÇÃO ADITIVA

mecânicas, que, em muitos casos, não podem ser 
fabricadas por outros meios. Outra grande vantagem 
desta tecnologia é a sua capacidade de fabricar peças 
de elevada precisão (<10 um) numa enorme variedade 
de materiais, tais como ligas de aço, Inconel (crómio - 
níquel), cobalto e aço inoxidável.

Vantagens da tecnologia SLM para metais

A tecnologia SLM (fusão seletiva por laser ou 
sinterização seletiva a laser) permite a criação de 
pequenas peças complexas, adicionando pó metálico 
fundido com um laser. A principal vantagem da 
impressão 3D em metais através de laser é que permite 
a criação de peças finais com excelentes propriedades 
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AONA estará presente na exposição com uma seleção de 
inovações tecnológicas que a tornam num dos líderes 

da indústria EDM. A empresa fará o pré-lançamento do 
seu modelo de EDM por penetração e, na área de EDM por 
fio, irá apresentar o seu modelo ONA AV100 de grandes 
dimensões. Os visitantes do evento em Hannover terão 
ainda a oportunidade de conhecer em primeira-mão as 
últimas novidades da ONA em aplicações para as indústrias 
aeronáutica e automóvel.

Enquanto fabricante de máquinas de EDM com mais de 65 anos de história, a 
ONA é uma veterana na exposição EMO. De 16 a 21 de setembro deste ano, 
a ONA estará no Hall 13 - Stand C92, a apresentar uma vez mais todo o seu 
potencial tecnológico, fruto do seu compromisso com a inovação.

NOVA MÁQUINA DE EDM DA ONA

NOVA

\ Novo controlo
\ Nova tecnologia
\ Novos meios de produção

Descubra a produção do futuro na 
EMO Hannover 2019 em conjunto com 
a ONA EDM.

A ONA apresenta os seus

na EMO Hannover 2019, com o apoio 
dos seus principais clientes

EMO HANNOVER 2019 

 16 a 21 de setembro de 2019  
Hall 13, C92   ·   Hannover - Germany

43
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Liderança mundial

Com mais de 65 anos de experiência a 
trabalhar em EDM, a ONA encontra-se 
numa posição única para se tornar um 
parceiro de confiança. Focando-se em 
cada cliente individualmente, a empresa 
estabelece relações de longo-prazo, 
prestando aconselhamento ao longo 
do processo para assegurar o máximo 
desempenho de todas as máquinas 
instaladas. A ONA está constantemente 
a inovar com o objetivo de criar 
máquinas mais produtivas, rentáveis e 
robustas. Todas as suas máquinas são 
inteiramente fabricadas na Europa com 
componentes de alta gama de marcas 
líder europeias. A empresa dispõe 
ainda de uma rede de apoio ao cliente 
com uma equipa altamente qualificada 
para oferecer uma resposta rápida e 
personalizada.

A sua excelência em cada trabalho é 
acreditada pelos seus clientes, que 
atribuíram às suas unidades uma 
pontuação de 98% em Eficiência 
Geral do Equipamento. A empresa 
investe ainda continuamente em 
investigação de novos processos 
de produção mais limpos, mais 
respeitadores do meio que os rodeia, 
como parte do seu compromisso com o 
ambiente.

ONA Smart Connect: Indústria 4.0

A EMO é um dos mais importantes eventos da Indústria 
4.0 e a ONA estará presente com os últimos avanços 
dos seus processos de produção:

*com base nos registos de 
clientes-chave.

Eficiência Geral do 
Equipamento.98%*

OEE
>>

OGV desenvolvida em conjunto com o Advanced 
Aeronautics Manufacturing Centre.

EMO HANNOVER2019 Nº32019 Nº3MAGAZINE ONA EDM

Novo controlo na EDM por 
penetração

A ONA decidiu lançar o seu último 
modelo de EDM por penetração 
na feira de negócios alemã. Uma 
das principais inovações deste 
novo modelo é o seu controlo 
completamente novo.  Concebido 
para maximizar a usabilidade, possui 
uma interface com ecrã tátil e menus 
intuitivos e visualmente agradáveis. 
Permite aos operadores trabalharem 
em 3D sem limitações e exportar 
diretamente ficheiros de CAD-CAM.

Este novo controlo permite que 
qualquer utilizador otimize os 
processos de fabrico, alcançando 
excelentes resultados. A criação de 
equipamentos ainda mais perfeitos 
é outro empolgante exemplo do 
excelente trabalho de inovação da 
ONA no setor da EDM.

O novo modelo ONA será também 
uma máquina de duplo cabeçal 
totalmente automatizada. O duplo 
cabeçal reduz o tempo de produção 
de moldes de grandes dimensões 
em até 50%. E o robot Erowa de 
80 posições automatiza a troca de 
elétrodos, eliminando os tempos 
de paragem. Os visitantes da 
exposição terão a oportunidade de 
ver a instalação de uma máquina 
semelhante, com dois robots Erowa, 
no cliente americano CONCOURS 
Mold.

EDM por fio

Na qualidade de fabricante líder 
de peças de grandes dimensões, 
o stand da ONA irá exibir ainda o 
modelo ONA AV100 de EDM por 
fio do fabricante de moldes alemão 
BUKUMA. A empresa alemã, que 
mais uma vez elegeu a ONA como 
seu parceiro de confiança em EDM, 
dispõe já de três máquinas ONA: 
uma QX8, uma NX4F e uma AV100.

Avanços tecnológicos para a 
indústria aeronáutica

O compromisso da ONA com 
a investigação e a inovação 
tornou-a líder nos últimos 
avanços tecnológicos na indústria 
aeronáutica. Com uma equipa de 
peritos e a confiança dos seus 
clientes, a ONA desenvolveu 
soluções de EDM totalmente novas 
para as indústrias aeronáutica e das 
turbinas. O stand da ONA irá exibir 
todas as suas contribuições mais 
recentes para os seus principais 
clientes:

•	 Fabrico de carcaças de 
combustão de turbinas, 
através de EDM, graças ao 
gerador com mais potência do 
mercado com até 400A.

•	 Desenvolvimento de 
máquinas por fio especialmente 
concebidas para o corte 
totalmente automatizado de 
anéis verticais.

•	 EDM por fio para a 
produção de discos de 
turbinas “firtrees” para a 
indústria aeronáutica. A 
solução perfeita tanto para peças 

grandes em máquinas de grande 
dimensão, como o modelo AV100 
com a sua elevada precisão e 
velocidade de corte, como para as 
máquinas standard que permitem 
cortes inclinados e com ângulos, 
graças à incorporação de um 
duplo eixo rotativo. No entanto, 
a velocidade não é o único fator 
importante para uma execução 
perfeita destas peças de alta 
precisão. As máquinas ONA de 
EDM por fio incluem uma sonda, 
que juntamente com o software 
Script Programming, assegura 
uma precisão geométrica 
excecional e um controlo total do 
posicionamento da peça. Além 
disso, a ONA incorporou os 
últimos avanços digitais nas suas 
máquinas graças à tecnologia 4.0 
da sua plataforma Smart Connect, 
que possibilita a monitorização de 
todos os parâmetros de produção 
e mantém a rastreabilidade 
total ao longo do processo de 
produção.

•	 OGV desenvolvida em 
conjunto com o Advanced 
Aeronautics Manufacturing 
Centre (CFAA).

>>

EDM por fio para a produção 
de discos de turbinas “firtrees” 
para a indústria aeronáutica.

>>

Um serviço abrangente que a ONA oferece aos seus 
clientes, sempre na vanguarda da tecnologia, para 
liderar os processos de digitalização e automação.

Armazenamento de informação e análise de 
dados.

Rastreabilidade.

Informação em tempo real sobre o 
desempenho do equipamento.

Telesserviço. Com a incorporação das novas 
câmaras, é possível manter os técnicos plenamente 
informados, o que lhes permite concentrarem-se no 
incidente. O resultado é uma resolução do problema 
mais rápida e isenta de erros.

Monitorização de máquinas em diferentes 
instalações e controlo remoto através de 
uma conexão em rede.
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UM OLHAR SOBRE O PASSADO

O compromisso com a inovação e o 
design de EDM faz da ONA um dos 
principais líderes do setor

Nos últimos 30 anos, a ONA fez imensos progressos, dos seus primeiros tímidos passos nos 
mercados internacionais na década de 1960 ao desenvolvimento do seu revolucionário filtro 
ecológico, uma das maiores vantagens competitivas da empresa, patenteado em 1986. Ao longo 
de três décadas, o departamento de I&D da ONA teve um papel fundamental no seu caminho 
para a liderança tecnológica. Durante este período, a ONA lançou a sua primeira máquina de 
EDM por fio e participou na feira de negócios de Hannover, apresentando o seu primeiro controlo 
numérico exclusivo para máquinas por penetração. Estas avanços tecnológicos, nascidos do seu 
compromisso com a inovação e investigação, ajudaram a fortalecer a liderança da empresa no 
setor.

FUNCIONÁRIOS DA ONA 

MAGAZINE ONA EDM
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O sucesso continuou, com o 
departamento de I&D a conquistar 
novos triunfos para a empresa. Em 
1985, a ONA desenvolveu a 
sua nova gama de máquinas 
de grande dimensão com 
arquitetura de pórtico. Com a 
necessidade dos clientes produzirem 
peças cada vez maiores, cada uma 
com os seus requisitos específicos, 
eram necessárias máquinas cada 
vez mais flexíveis, que pudessem 
ser facilmente adaptadas às 
necessidades específicas. Desde 
então, a ONA assumiu a liderança 
sobre os seus concorrentes devido 
à sua capacidade de desenvolver 
soluções individualizadas adaptadas 
às necessidades de cada cliente. 

Na última metade da década, a 
ONA experienciou outro avanço 
tecnológico significativo Em 1986, 

a empresa patenteou o 
seu revolucionário filtro 
ecológico, para utilização em 
máquinas de EDM por fio. Foi o 
primeiro filtro 100% ecológico 
do mundo e tornou-se uma das 
grandes histórias de sucesso do 
departamento de I&D da empresa. 
O novo sistema de filtragem 
conseguia eliminar os resíduos da 
EDM sem contaminar qualquer 
outro tipo de material. E uma 
vez que nunca era necessário 
substituir o elemento de filtragem, 
as máquinas podiam operar 
ininterruptamente, otimizando o 
processo de produção. O filtro 
ecológico transformou a ONA 
EDM num líder do setor, atraindo 
novos grandes clientes, tais como 
a multinacional americana, General 
Electric, o maior utilizador mundial 
do filtro AquaPrima da ONA EDM.

\

\

Em 1986, 
a empresa 
patenteou o seu 
revolucionário filtro 
ecológico

Em 1981, quando 
a ONA lançou o 
primeiro controlo 
numérico 
concebido 
exclusivamente 
para máquinas 
de EDM por 
penetração

A ONA NA EXPOSIÇÃO EMO, EM 1985

2019 Nº3 UM OLHAR SOBRE O PASSADO

EMO, a feira mundial de máquinas-ferramenta em 
Hannover.

Década de 1980: Autonomia tecnológica e 
compromisso com o design

A ONA está ciente que é crucial investir na inovação 
para manter a liderança. Em 1980, a empresa criou 
um departamento de investigação e desenvolvimento 
(I&D), que emprega agora mais de 150 pessoas. A partir 
daí, todas as suas máquinas foram equipadas com os 
seus próprios geradores, totalmente desenvolvidos a 
nível interno pela empresa. Ainda em 1980, a ONA fez 
melhorias no design global das suas máquinas, criando 
o seu próprio estilo bastante pessoal que as distinguia 
do habitual aspeto convencional das máquinas do setor 
naquela época.

O primeiro grande sucesso do compromisso da empresa 
com a I&D foi apresentado em Hannover em 1981, 
quando a ONA lançou o primeiro controlo 
numérico concebido exclusivamente para 
máquinas de EDM por penetração. E tornou-se 
a sensação da feira quando apresentou uma aparência 
completamente nova. 

Década de 1960: Expansão internacional

Após os primeiros anos, quando a ONA lançou os 
alicerces para se tornar num dos líderes do setor 
ao desenvolver o seu primeiro modelo de EDM 
por penetração, no início da década de 1960, a 
empresa começou a exportar para mercados 
internacionais — primeiro, para mercados próximos, 
como França e Itália, e depois para mercados 
mais longínquos, expandindo o seu negócio para a 
América do Sul, com a qual partilha a mesma língua e 
cultura. A França e a Itália tornaram-se rapidamente 
estrategicamente importantes para a empresa e, hoje 
em dia, a Itália é o maior mercado de exportação da 
ONA. Atualmente, as máquinas de EDM da ONA são 
usadas em mais de 60 países em todo o mundo.

Década de 1970: Lançamento da tecnologia 
EDM por fio

No início da década de 1970, começou a aparecer na 
Europa o novo sistema de EDM, a eletroerosão por fio. 
Em 1977, a ONA lançou a sua primeira máquina 
de EDM por fio (ONA Ebagoki), apresentada na 

A ONA NA EXPOSIÇÃO EMO, EM 1977

\ A ONA de 1960 a 1990
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