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CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIA
ao serviço do cliente.

ONA - WE ARE EDM

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 garantir 
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 
compromisso 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 especiais. Cada cliente tem os seus objetivos, e 
na ONA encontra o parceiro certo para desenvolvê-los na 
íntegra.

 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, desenvolvendo melhorias 
que otimizem os nossos equipamentos. Inovamos para criar 
máquinas mais produtivas, rentáveis e robustas. 

Estamos empenhados em proteger o meio ambiente. 
Investigamos 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 objetivo de otimizar o rendimento e alcançar a 
máxima 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 produção 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.

Na ONA, somos pioneiros tecnológicos em eletroerosão. 
O nosso percurso esteve sempre intimamente ligado a 
esta tecnologia ao longo de mais de 65 anos de história, 
fazendo de nós o fabricante mais especializado do mundo. 
Com a ONA, o cliente dispõe de uma equipa altamente 
qualificada, especialista 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 oferecer um suporte eficaz aos 
nossos clientes e trabalhar cada projeto individualmente.

M
A

DE IN
 EUROPE

O N A  ·  W E  A R E  E
D

M
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PROJETOS DE AUTOMATIZAÇÃO

 

\  PROJETOS DE AUTOMATIZAÇÃO

Soluções integradas
em máquina. 
Para melhorar o seu processo de produção, o cliente pode 
integrar vários modelos de alimentadores ou robots na sua 
máquina. Desta forma, a troca de elétrodos e/ou peças 
é levada a cabo de maneira automática, evitando erros 
humanos. Destacamos:

MÁQUINAS MAIS 
AUTÓNOMAS
E EFICIENTES.
Na ONA, apostamos na criação de máquinas cada vez 
mais autónomas e eficientes, com o número máximo de 
horas de trabalho sem paragens. Oferecemos a mais 
ampla gama de alimentadores automáticos (desde lineares 
até ao rotativo de 20 ou 40 posições) que garantem a 
máxima rentabilidade dos processos de fabrico, adaptando-
nos sempre às necessidades de cada cliente. No nosso 
catálogo incluímos também alimentadores especiais para 
elétrodos de grande dimensão ou pesados.

Integrado nos modelos de máquinas de menores 
dimensões, como a QX4.

 São incorporados no tanque da máquina, pelo que não 
ocupam mais espaço na unidade. 

\ ALIMENTADOR ROTATIVO
DE 20 POSIÇÕES.

\ ALIMENTADORES 
LINEARES.

 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ROTATIVO
DE 20 POSIÇÕES INTEGRADO
NA MÁQUINA.

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS
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- O robot “compacto” multielétrodo pode ser integrado 
numa máquina de tanque de trabalho fixo ou rebatível.

- Capaz de manusear peças de trabalho ou elétrodos.
- Peso de transferência: 30 Kg (peça de trabalho e 

suporte do elétrodo).
- Curso do eixo X do robot: 1200mm.

Este alimentador giratório pode ser incorporado em 
qualquer modelo de máquina ONA QX. Foi totalmente 
desenvolvido pela ONA, graças aos seus mais de 25 anos 
de experiência em automatização. 

É possível integrar um alimentador em cada lateral do 
equipamento para aumentar o número de elétrodos para 
80.

\ MÁQUINA COM ROBOT 
MULTIELÉTRODO. 

\ ALIMENTADOR ROTATIVO
DE 40 POSIÇÕES.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
ELÉTRODOS DE 40 POSIÇÕES  

dESENVOLVIdO PELA ONA

2 discos giratórios + 1 pinça.

Compatível com todos os modelos ONA QX.

CAPACIDADE

Diâmetro: 40 elétrodos 70 mm, h250 mm.

Diâmetro: 20 elétrodos 70 mm, h580mm.

Diâmetro: 20 elétrodos 135 mm.

Peso máximo por elétrodo: 12 Kg.

Máx. Peso Total: 150 Kg.

Máx. Comprimento do elétrodo (X-Y): 300 mm.

CARACTERÍSTICAS
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Projetos Multimáquina. 
Aumento da produção
de 400%.

As máquinas são alimentadas pelos robots através de 
braços automáticos. Desta forma, os equipamentos podem 
continuar a funcionar durante a noite, alcançando um 
aumento de 400% do tempo de produção. 

Destacamos:
- Robot Multielétrodo + 2 Máquinas. 

- Pack fresagem elétrodos + SEDM.

MÁQUINA DE 
LAVAGEM

PORTA DE 
ACESSO

ESTANTES PARA O 
ARMAZENAMENTO DE 
ELÉTRODOS

MÁQUINAS DE PENETRAÇÃO 
ONA QX4

ESTANTES PARA O 
ARMAZENAMENTO DE PEÇAS E 
ARTIGOS

ESTAÇÃO DE 
CARGA

ROBOT 
LINEAR

RAIL

MÁQUINAS DE FIO ONA AV25

CÉLULA MULTIPROCESSO

\ 11

- Células de produção flexíveis: Ao adaptarmo-
nos às necessidades do cliente, oferecemos tanta 
automatização quanto necessária. Implementamos 
células de produção flexíveis com robots para o 
fabrico de ferramentas e moldes.

•	 Monoprocesso 
•	 Multiprocesso

Máquina de eletroerosão por penetração e alimentador automático de 40 elétrodos.

2 máquinas de eletroerosão por penetração e um robot multielétrodos comum a 
ambas as máquinas.

Célula de produção monoprocesso com robot linear que permite criar uma zona 
de armazenamento de peças e automatiza o trabalho. 2 máquinas de eletroerosão 
por penetração.

Máquina de eletroerosão por penetração + Robot multielétrodos.

1. 2.

4.3.

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS
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Soluções à medida.

Software.

\ MÁXIMA AUTOMATIZAÇÃO.

A análise das necessidades de produção do cliente 
é fundamental para oferecer soluções tecnológicas à 
medida. O nosso objetivo é a máxima automatização dos 
processos para otimizar os recursos, aumentando assim a 
produtividade.

\ SEGURANÇA DE PROCESSO 
AVANÇADA.
Os equipamentos incluem um software de controlo 
de processos para gerir o estado de produção 
da unidade a qualquer momento. Desta forma, 
controlando todos os dados de produção mais 
relevantes, fica garantida a segurança de todo o 
processo.

\ PROJETOS CHAVE NA MÃO.

Levamos a cabo projetos chave na mão à medida de cada 
cliente, analisando o resultado final da peça e o tempo de 
fabrico. Concebemos máquinas de acordo com os seus 
requisitos, sendo possível incorporar um robot “standard” 
numa ou duas máquinas ou em células de produção 
multimáquina e multiprocesso. Cada célula inclui um 
software de controlo centralizado e integração com CAD/
CAM para a criação automática de programas.programas.

\ ACOMPANHAMENTO DURANTE TODO 
O PROCESSO. 
A máquina é entregue com o programa completo, incluindo 
acessórios. Ao longo de todo o período de implementação, 
oferecemos um serviço completo de consultoria, 
desenvolvimento, conceção e fabrico dos modelos. São 
também realizados testes finais em condições de produção 
a fim de otimizar ao máximo o processo de produção, de 
acordo com as características de cada peça.

CÉLULA DE PRODUÇÃO FECHADA PARA EVITAR A 
INTERVENÇÃO HUMANA.

COMBINAÇÃO DE PROCESSOS DE FABRICO.

INÍCIO DA AUTOMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.

Começar com os alimentadores 
automáticos integrados na 
máquina. 

O robot tem a capacidade de 
abastecer diversas máquinas 
e de armazenar peças ou 
elétrodos. 

A célula consegue integrar 
diferentes tipologias de 
máquina, armazéns, robots, 
alimentadores de elétrodos... 
tudo à medida do cliente. 

\  PROJETOS DE AUTOMATIZAÇÃO

O ONA Smart Connect é um serviço integral com todas as 
vantagens da Indústria 4.0, o que para a ONA se traduz 
em máquinas mais autónomas e fiáveis.

ONA Smart Connect.
Processos de fabrico mais 
flexíveis, económicos e 
transparentes.

\ LIGAÇÃO À REDE INCLUÍDA EM TODAS 
AS MÁQUINAS.

Várias opções de ligação 
M2M. standard.

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

Possibilidade de 
monitorização no local.

Transmissão de ficheiros via 
FTP ou FTPS.

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.

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

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS



\ 15\ 14

\ ONA edm \ ONA edm \ ONA SOLUCIONeS COmPLeTAS

\ PACOTE BÁSICO: 
ONA INDUSTRIAL CLOUD. 

\ ONA EdM 

\ DESENVOLVIMENTOS À MEDIDA.

A análise das necessidades de produção do cliente 
é fundamental para oferecer soluções tecnológicas à 
medida. O nosso objetivo é a máxima automatização dos 
processos para otimizar os recursos, aumentando assim a 
produtividade. INDUSTRIA 4.0

MONITORIZAÇÃO

\ Recolha de dados e 
armazenamento
- Informação do CNC
- Sensores
- Sistemas de medição e inspeção 
- Câmara
- CNC ou servidor na nuvem 

REPORTING

\ Reporting 
- Visualização de dados e reporting
- Remoto: PC, telemóvel, tablet, etc.
- Visualização em tempo real
- Visualização detalhada do histórico de dados
- Rastreabilidade

sERvIcIOs

\ Telesserviço
diagnóstico remoto
Manutenção preventiva

\ Análise de dados
Melhoria da utilização da máquina
Melhoria eficiente do processo

GERAÇÃO DE DADOS ANÁLISE DE DADOS

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 sobre o funcionamento 
de cada equipamento.

HMI avançado e intuitivo, controlo 
numérico de utilização fácil.

Informação em tempo real do 
rendimento dos equipamentos.

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

Graças a este pacote de serviços standard que oferece a 
plataforma ONA INDUSTRIAL CLOUD, o cliente tem a 
possibilidade de ligar-se à sua máquina, recolher dados e 
analisá-los para melhorar o seu processo de fabrico. 

\  PROJETOS DE AUTOMATIZAÇÃO\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS
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6 CONFIGURAÇÕES 

STANDARD
UV500

X-1500

 ONA AV 60      

 ONA AV 100       ONA AV 130      

 ONA AV 80      

MÁQUINAS DE GRANDES DIMENSÕES E ESPECIAIS

UMA FLEXIBILIDADE 
SEM PRECEDENTES.

\ ONA EdM

\ 16

Mais de 70 combinações 
de máquinas de grandes 
dimensões.

\  MÁQUINAS DE GRANDES DIMENSÕES E ESPECIAIS

\ COMBINAÇÕES STANDARD EM MÁQUINAS DE FIO.

Y-600

X-800

Z-600Z-500 Z-700 Z-800 Z-600 Z-600Z-700 Z-700Z-800 Z-800Z-500 Z-500

Y-600 Y-800

 
6 CONFIGURAÇÕES 

STANDARD
UV500

X-2000

8 CONFIGURAÇÕES 
STANDARD

UV 500

X-1000

 
4 CONFIGURAÇÕES 

STANDARD
UV 500 

Z-700 Z-700 Z-700Z-700Z-800 Z-800 Z-800Z-800Z-600 Z-600 Z-600Z-600

Y-1000 Y-1000 Y-1300Y-1300

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS

\ DESIGN MODULAR.

O design modular e versátil das nossas máquinas de 
grandes dimensões permite mais de 70 combinações nas 
máquinas, tanto para a tecnologia por penetração como 
para a de corte por fio, com capacidade para suportar 
peças até 25 000 kg.

DESIGN MODULAR.
As séries QX e AV de 
grandes dimensões 
utilizam um design modular 
para permitir várias 
configurações.

CONFIGURÁVEL.
Cada cliente pode 
configurar a máquina, com 
grande flexibilidade, para 
que esta cumpra os seus 
exatos requisitos.

MÓDULOS DE EIXOS 
PRÉ-CONSTRUÍDOS.
As séries QX e AV utilizam 
módulos de eixos pré-
construídos para reduzir 
drasticamente o tempo de 
montagem da máquina.

MÁQUINA À MEDIDA.
Os clientes têm a 
possibilidade de obter uma 
máquina feita à medida 
ao mesmo preço e com o 
mesmo tempo de entrega 
de uma máquina standard.
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QX10 
X=3000mm

Z1000Z800Z800

1170mm

1 112 22

1000

4000

1500

1000

4000

2000

1000

4000

1700

1470mm1170mm

Y1000 Y1500Y1200

DISTÂNCIA MÁXIMA CABEÇAL/MESA

DIMENSÕES DO TANQUE

NÚMERO DE CABEÇAIS

Altura (mm):

Comprimento (mm):

Profundidade (mm):

DISTÂNCIA MÁXIMA CABEÇAL/MESA

DIMENSÕES DO TANQUE

NÚMERO DE CABEÇAIS

Altura (mm):

Comprimento (mm):

Profundidade (mm):

NÚMERO DE CABEÇAIS

DISTÂNCIA MÁXIMA CABEÇAL/MESA

DIMENSÕES DO TANQUE

Altura (mm):

Comprimento (mm):

Profundidade (mm):

QX7 
X=1500mm

Z800 Z800Z650 Z650

970mm 970mm

700

2300

1300

700

2300

1500

850

2300

1300

850

2300

1500

970mm 970mm1170mm 1170mm

Y750 Y1000

850

2300

1300

850

2300

1500

850

2300

1300

850

2300

1500

1000

2300

1300

1000

2300

1500

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

DISTÂNCIA MÁXIMA CABEÇAL/MESA

DIMENSÕES DO TANQUE

NÚMERO DE CABEÇAIS

Altura (mm):

Comprimento (mm):

Profundidade (mm):

QX8 
X=2000mm

Z800 Z800Z650 Z650

970mm 970mm

1 11 12 22 2

700

2300

1300

700

2800

1500

850

2300

1300

850

2800

1500

970mm 970mm1170mm 1170mm

Y750 Y1000

1 2

850

2300

1300

1 2

850

2800

1500

1 12 2

850

2300

1300

850

2800

1500

1 2

1000

2300

1300

1 2

1000

2800

1500

 ONA QX10      6 CONFIGURAÇÕES STANDARD.

QX9 
X=2000mm

Z800

1 2

1000

2800

1700

1170mm

Y1200

  ONA QX8      20 CONFIGURAÇÕES STANDARD.

 ONA QX7      20 CONFIGURAÇÕES STANDARD.

\ COMBINAÇÕES STANDARD EM MÁQUINAS DE PENETRAÇÃO.

Melhoria de cerca de 200% na produtividade, redução 
do prazo de entrega em cerca de 50% com um segundo 
cabeçal (modelos QX). Metade do tempo para conseguir os 
mesmos resultados.

Máquinas de 1 ou 2 
cabeçais.

REDUZ 
 O TEMPO 

DE ESPERA.

50%

\  MÁQUINAS DE GRANDES DIMENSÕES E ESPECIAIS

- dois cabeçais comandados por dois CNC e 
geradores independentes.

- Isto dá a possibilidade de tanto poder trabalhar 
simultaneamente sobre a mesma peça como 
de forma totalmente independente em peças 
distintas e com zonas de trabalho separadas.

200%AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS

Nota: em todas as máquinas ONA QX, a distância máxima entre o cabeçal ea tabela indicada é com o eixo C. | A distância sem o eixo C é 30 mm maior. | Todos os modelos ONA QX podem ser configurados com uma ou duas cabeçais. 

\ 19

                              2 CONFIGURAÇÕES STANDARD. ONA QX9
Novo
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Máquinas à medida
de cada cliente.

Graças ao nosso sistema de produção de série reduzida 
e especial, podemos oferecer ao cliente todo o tipo de 
modificações na máquina e dar-lhe soluções que otimizem 
o seu processo de fabrico.

Soluções especiais que incluem qualquer modificação na 
máquina que otimize processos:
- Modificações do tanque
- Cabeçais
- Mesas
- Armários
- Filtros
- Etc.   

Modificações do tanque de trabalho; 
comprimento de tanque de 8 metros. 

Modificações da máquina:

1700 mm de luz entre o cabeçal e o 
tanque de trabalho.

Máquinas para maquinar sobretudo 
peças cilíndricas. Com dois cabeçais 
colocados frente a frente para cobrir 
todo o anel.

Realizamos um estudo prévio para perceber os requisitos 
de cada cliente para oferecermos uma solução 
personalizada. Esta solução assegura os melhores 
resultados no fabrico de peças especiais.  

Durante todo o processo de instalação e funcionamento 
de cada equipamento, o nosso serviço de aconselhamento 
assegura as melhores condições de trabalho para obter a 
máxima produtividade.

Desenvolvimento 
de máquinas para 
aplicações concretas.

\  MÁQUINAS DE GRANDES DIMENSÕES E ESPECIAIS

Máquinas desenvolvidas para produzir 
peças de grande complexidade, 
totalmente únicas no mercado e 
concebidas especificamente para o 
cliente. 

\ ONA EdM \ ONA EdM \ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS
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PROJETOS ChAvE NA MÃO

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS 
PERSONALIZADAS.

Oferecemos soluções integradas personalizadas para o 
fabrico de peças através da tecnologia de eletroerosão 
ou da combinação de processos. Investigamos e 
desenvolvemos as melhores opções de software, elétrodos, 
criação de programas, tecnologia, máquinas especiais, etc. 
e participamos no arranque do processo.

MICROELETRÓNICA AERONÁUTICAENERGIA MOLDESIND. AUTOMÓVEL 

\ ONA EdM \  PROJETOS ChAvE NA MÃO

Concebemos máquinas à medida, trabalhando em conjunto 
com o cliente para analisar as suas necessidades. Cada 
projeto é único e, por isso, desenvolvemos processos 
de fabrico exclusivos para cada um, otimizando a sua 
produtividade com resultados mais precisos nas suas 
peças.

O novo gerador inteligente otimiza o processo de erosão 
e adapta as condições de descarga de cada momento. 
Para além disso, classifica cada chispa segundo a 
sua qualidade, eliminando as que não garantirem uma 
maquinação perfeita. Isto traduz-se em grandes melhorias 
ao nível da produtividade:

Projetos do setor
automóvel e moldes.
Maior rentabilidade
graças à poupança de elétrodos.

PROdUTIVIdAdE
EM REGIME DE 

DEsBAsTE 

PROdUTIVIdAdE
EM REGIME DE 
AcABAMENTO 

DEsGAsTE 
dE ELÉTROdOS

+50%

-80%

+30%

\ 23

\ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS\ ONA EdM
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O novo gerador digital das máquinas ONA QX consegue 
modular a intensidade com grande precisão, sendo 
capaz de lidar com tecnologias para elétrodos com 
subdimensionamentos extremamente pequenos (0,030 - 
0,015 mm) e maquinar raios interiores de até 0,005 mm.

Projetos de
microeletrónica.
Elevado nível de precisão para
os acabamentos mais exigentes.

Medição do diâmetro da erosão. Elétrodos utilizados para a realização da aplicação.

Molde para a câmara de um smartphone. 

\  PROJETOS ChAvE NA MÃO

MAQUINAR RAIOs 
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0,005 mm

sUBDIMENsIONAMENTOs

0,030 - 0,015 mm
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Projetos aeronáuticos
e do setor da energia
Integridade superficial garantida.
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PEÇAS DE TURBINA FABRICADAS POR 
ELETROEROSÃO. 

1. VENTILADOR

2. CARCAÇA DE ROLAMENTOS

3. COMPRESSOR

4. CARCAÇA DE COMPRESSOR

5. DIFUSOR

6. CÂMARA DE COMBUSTÃO

7. NOZZLE GUIDE VANES (NGV)

8. ECRÃS TÉRMICOS

9. CÂMARA DE ESCAPE

10. SEGMENTOS DE FECHO

11. DISCOS DE TURBINA

12. PÁS DE COMPRESSOR

13. CAIXA DE ENGRENAGENS ADICIONAL

O controlo de cada descarga do gerador digital garante a 
integridade superficial das peças mesmo nas condições 
mais exigentes. As máquinas ONA AV e QX conseguem 
acabamentos perfeitos sem microfissuras, evitando o 
aparecimento da camada de material refundido (camada 
branca). Desta forma, o material não muda de propriedades 
e mantém a sua estrutura metalúrgica original. O novo 
gerador reduz significativamente os resíduos de latão, 
mesmo em condições de desbaste.

\ ONA EdM \ ONA EdM \ ONA SOLUÇÕES COMPLETAS

As máquinas incluem tecnologia standard tanto para os 
materiais mais habituais (aço, alumínio, carboneto de 
tungsténio) como para outros mais específicos como o 
Inconel ou os Compósitos de Matriz Cerâmica (CMC) para 
o setor aeronáutico.
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\ 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
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