
PENTA CNC
České hloubičky 
světové úrovně!



PENTA CNC
Váš partner pro elektroerozivní hloubení

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám představit české elektroerozivní hloubičky PENTA CNC 
dosahující úrovně nejlepších strojů ve své třídě na světě. Hloubičky  
PENTA CNC mají nový generátor vyvinutý v naší společnosti na míru  
Vašim požadavkům. Stroje disponují množstvím technologií pro širokou 
paletu kombinací materiálu elektrody a obrobku. 

Díky neustálým inovacím, důrazu na kvalitu výroby strojů a kompletní 
servisní podpoře je volba hloubičky PENTA CNC prověřené ekonomicky 
výhodné řešení. 

Tradice  
Již více než 25 let jsme tradičním a nejvyhledávanějším partnerem  
pro technologii elektroerozivního obrábění v České republice a na Slovensku. 
Vyvíjíme a vyrábíme vlastní hloubičky a řídící systém PENTA CNC patřící 
k nejprodávanějším na českém trhu.

Světová úroveň
Hloubička a řídící systém PENTA CNC s vlastním nejmodernějším generátorem 
je český produkt světových parametrů, který se těší mezinárodní důvěře 
odborníků po celém světě. Úspora nákladů spolu s prokazatelně výbornými 
technickými parametry strojů zaujala náročné zákazníky i na velmi vyspělých 
trzích po celém světě. Díky tomu jsme realizovali projekty již na 5 kontinentech, 
převážně v automobilovém a leteckém průmyslu.

Inovace
Od začátku výroby hloubiček PENTA CNC vyvíjíme technologie s cílem  
zvýšit uživatelům těchto strojů profitabilitu výroby. V současnosti hloubičky  
nabízí například systém inteligentního programování pomocí čipování elektrod, 
funkce vzdáleného dohledu a hlášení o stavu či zapojení stroje v bezobslužném 
provozu v automatizované buňce.

Komplexní podpora 
Naším cílem je dlouhodobá konkurenceschopnost našich zákazníků a proto 
hledáme optimální řešení pro každý jednotlivý případ. Díky nejrozsáhlejší 
síti poboček v České a Slovenské republice poskytujeme kompletní podporu 
a servisní péči. Většinu náhradních dílů máme skladem a rychle reagujeme 
na Vaše potřeby. 



ním partnerům a přáte-
lům. Potvrzením toho, že 
náš přístup ke vzájemné 
spolupráci oceňujete, je 
i to, že jste si u nás v le-
tošním roce objednali re-
kordní množství strojů. 
Ať to již byly stále žáda-

nější elektroerozivní hloubičky made by PEN-
TA s vynikajícím poměrem cena/výkon nebo 
vysoce produktivní, oblíbené a nejprodávanější 
japonské elektroerozivní drátové řezačky FA-
NUC či vysoce kvalitní stroje Made in Germany 
pro elektroerozivní a HSC obrábění od společ-
nosti exeron. Za to Vám patří náš velký dík. 

Váš zvýšený zájem kladl velké nároky na naši 
organizaci, logistiku a realizaci zakázek. Do-
kázali jsme to jen díky mnohdy enormnímu 
nasazení všech našich kolegyň a kolegů, jejich 
zkušenostem a zaměření na zákaznickou spo-
kojenost. Za to jim chci i touto cestou velmi 
poděkovat.

Nyní se krátce zmíním o tom, co jsme si pro Vás 
připravili do tohoto čísla PENTA news. Sezná-
míme Vás s několika vybranými zajímavými 
instalacemi strojů, které jsme u Vás, jak věříme, 
realizovali k Vaší spokojenosti. Dozvíte se na-
příklad o tom, proč jsme vyhráli výběrové říze-
ní u společnosti ŠKODA AUTO a. s. Těší nás, 
že následná instalace a zprovoznění stroje exe-
ron EDM 314 vyhověly velmi přísným interně 
technickým předpisům. Podíváme se do zahra-
ničí, a to až do Jižní Ameriky. Tam jsme v Brazílii 
instalovali zatím náš největší stroj, což je hlou-
bička s pojezdem tři metry a dvěma pinolami. 
Na místě byl náš kolega Jaroslav Kohout. Přijel 
se zjištěním, že zákazník je po prvním otestová-
ní stroje nadšený. Jsme rádi, že jsme tak přispěli 
k šíření dobrého jména naší země a nás všech 
z oboru. Nadále u nás probíhá intenzivní vývoj 
erodovacích vlastností a designu strojů. Mys-
lím, že již můžu prozradit, že do konce letošního 
roku nainstalujeme v ČR další nejméně tři stroje 
s pojezdem větším než jeden metr.

Přestože je již podzim, s potěšením se ohléd-
neme zpět do června, kdy proběhl technický 
seminář PENTA a setkání zákazníků. Jak jsme 
již informovali na našich internetových strán-
kách, hlavní témata byla o nejnovějších tren-
dech v elektroerozivním obrábění. Ale určitě 
nikdo z nás také nezapomene na to, že jsme 
měli možnost vzlétnout ve vrtulníku a podívat 
se na naši zemi z výšky. 

Náš život není jen práce. Mnozí z nás mají roz-
ličné volnočasové aktivity, kde realizují svoje am-
bice, sny a přání. I nás samotné však překvapilo, 
že náš spolehlivý a pracovitý kolega Tomáš Pelc 
se dokázal ve velké mezinárodní konkurenci pro-
sadit a pro Českou republiku získat na mistrov-
ství světa na koloběžkách dvě stříbrné a jednu 
zlatou medaili. Více se dozvíte na straně 7. 

Za celou PENTU Vám přeji inspirující čtení.

 Váš Pavel Matoška 
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Jaroslav Kohout (na snímku vpravo) a jeho tým při instalaci stroje PENTA P 3010 se dvěma pinolami

V Brazílii jsme instalovali náš největší stroj, 
hloubičku s třímetrovým pojezdem a dvěma 
pinolami.

Na začátku byla vize, pak následovaly poža-
davky na vývojové oddělení PENTY
Požadavkem pro náš vývojový úsek bylo vyvi-
nout technologii, kdy dvě erodovací hlavy plně 
sdílejí pracovní prostor a vzájemně spolupracu-
jí. Podmínkou pro naplnění tohoto cíle je nut-
nost sdílet společná data (souřadné systémy, 
data korekcí, programy) a dále mít k dispozici 
funkce k synchronizaci procesů, pokud erodo-
vací hlavy pracují na stejném obrobku nebo do-
konce ve stejném otvoru. 

Při vývoji řídicího systému stroje PENTA CNC 
jsme již od počátku mysleli na jednotnou strategii 
pro různé stroje, na oddělení jazyka od vlastního 
řídicího systému a na možnost uživatelských ob-
razovek a funkcí, které si mohou zákazníci sami 
rozšiřovat.

Výsledkem tohoto vývoje je horká novinka le-
tošního roku: začlenění dvou erodovacích hlav 
do jednoho stroje 
Protože je toto řešení vysoce inovativní, bylo 
celkem logické, že nezůstane jen v České repub-
lice. První takovýto stroj jsme instalovali letos 
v srpnu v brazilském Joinville. Z počátku byl pro 
obě strany oříšek překlenout jazykovou bariéru, 
nakonec se vše podařilo k vysoké spokojenosti 
zákazníka. Po dalších inovacích nám toto jedi-
nečné řešení slouží jako velmi dobrá reference, 
která nám již nyní generuje další poptávky.

Jedinečná výhoda systému dvou erodovacích 
hlav v praxi
Pokud například ustavíte obrobek pomocí jedné 
hlavy, druhá hlava přebírá vlastnosti souřadné-

ho systému a okamžitě může pracovat na stej-
ném kusu. Pokud použijete velkou elektrodu, 
která přesahuje hmotnost jedné pinoly, lze spojit 
obě hlavy do jednoho celku a ovládat je společ-
ně. Toto jedinečné řešení je výlučně vývojovým 
krokem fi rmy PENTA TRADING, a nikde jinde 
jej neuvidíte.

I další funkce jsou zcela originální. Nový systém 
umožňuje dokonce řídit obě hlavy z jednoho 
ovládacího panelu, což je výhodné zejména pro 
vybavení fi rem s vyšším stupněm automatizace. 
Takové stroje lze ovládat až čtyři!

Systém dvou erodovacích hlav si vyžádal no-
vou koncepci generátoru
Pro elektroerozivní stroj je neméně důležitý vý-
konný generátor. I tady se fi rma PENTA TRA-
DING nebála vydat vlastní originální cestou. 
Díky nové koncepci řízení je generátor rychlejší, 
spolehlivější a dokonce i levnější. I toto je cesta, 
jak dosáhnout naplnění nejvyšších požadavků 
zákazníků po celém světě. 

Systém PENTA CNC s dvěma 
erodovacími hlavavami měl 
v Brazílii úspěch
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C ho s stém a okamžitě může praco at na stej
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Letošní 21. ročník Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Nitře (20.–23. května 2014) 
patří mezi stálice i ve veletržním kalendáři 
PENTA TRADING. Letos se na veletrhu pre-
zentovalo šest technologicky úzce provázaných 
odvětví, kde kromě svařování, slévárenství, 
metalurgie, logistiky, měření a automatizace 
nechyběly ani plasty pro strojírenství.

Právě poslední jmenované odvětví si bez elektroe-
roze při výrobě forem nelze představit. Stejně tak 
veletrh bez účasti PENTA SLOVENSKO, s. r. o., 
která jako dodavatel elektroerozivních strojů 
v tomto teritoriu jednoznačně dominuje.

Vývojové oddělení PENTA TRADING plní dal-
ší vize vedení společnosti 
Například dalším inovativním krokem je řízení 
víceosého stroje pro erodování titanových turbín 
pro zákazníky v Singapuru. I tady nás čekají tech-
nické nástrahy, ale bereme je jako další výzvu.

 Jaroslav Kohout

Co PENTA vystavila
Jako jeden z obchodně nejúspěšnějších strojů 
nechyběla na veletrhu elektroerozivní drátová 
řezačka FANUC ROBOCUT ALPHA C600iA, 
o které se dá říci, že je současným vrcholem ja-
ponské invence a přesnosti. Stroj měl svoji premi-
éru v roce 2013 a velmi rychle si získal přízeň od-
borné veřejnosti a uživatelů na slovenském trhu.

„Největším hitem, co do zájmu specialistů 
na elektroerozi z řad slovenských zákazníků 
naší fi rmy, bylo ve spojitosti s touto řezačkou 
velmi rychlé navlékání řezacího drátu do na-
puštěné vany – za pouhých 10 sekund! Stroj 
se také líbil designově,“ komentuje krátce ve-
letržní ohlédnutí za letošní Nitrou Pavol Mas-
liš, ředitel PENTA SLOVENSKO, s. r. o.

Nitra 2014

Elektrody vyráběné snadno
Progresivní řešení elektrod do nástrojáren

skutečně

Jak dlouho vám trvá zkonstruovat modely a naprogramovat obrábění 16 elektrod? 

a) 8 hodin?         b) 4 hodiny?         c) hodinu?         d) méně?

technology-support, s. r. o., dusíkova 1597/19, cz-162 00, praha 6
tel: +420 235 355 377, +420 731 503 032, e-mail: elektrody@t-support.cz, www.t-support.cz

Je to možné za 15 minut!
Videoukázku a podrobné informace najdete na www.cimatron.cz/elektrody

Rádi vám ukážeme naše řešení na vašich projektech! 

Vývojové oddělení PENTA TRADING plní dal

Hlavní výhody 
hloubiček PENTA CNC

PENTA CNC
Váš partner pro elektroerozivní hloubení

→   Ekonomicky nejvýhodnější řešení   

→   Mimořádně přesné a extrémně rychlé obrábění   

→   Špičková kvalita výsledného povrchu 

→   Neobyčejná spolehlivost 

→   Jednoduchá obsluha řídicího systému 

→   Široká paleta technologií   

→   Plná podpora automatizace

→   Servis a podpora bez čekání 

Řešení na míru 
Každý obchodní partner je pro nás unikátní a díky vlastnímu vývoji mu 
nabízíme řešení přímo na míru. 

Ať už se jedná o speciální technologie pro méně standardní kombinace 
materiálu elektrody a obrobku či o nadstandardní velikost pracovního 
stolu. Řada hloubiček XXL obsahuje modely PENTA 1880 CNC,  
PENTA 2010 CNC a PENTA 3010 CNC s pojezdy X, Y, Z  
až 3 000 × 1 000 × 1 000 mm a maximální hmotností obrobku až 12 000 kg! 

Posouváme hranice možností elektroerozivního obrábění například 
výrobou dvoupinolové hloubičky s jedním společným řídicím systémem 
PENTA CNC pro obě erodovací hlavy – dochází k úspoře nákladů  
a erodovacího času až o 50 %!

Multikanálový generátor je výhodný pro hloubičku používanou   
v produkční výrobě. Umožňuje využít několik nezávislých elektrod  
nebo skupin, upevněných na jedné pinole. Každou elektrodu lze zapojit 
do samostatného generátoru, čímž se násobí celková rychlost erodování 
počtem generátorů. Tato řešení, podstatně zvyšující celkový erodovací 
výkon, je využíváno zejména v leteckém průmyslu. 



PréMioVá řada hloubiček  
PENTA gri CNC 
s vyjížděcí vanou 
České hloubičky prémiové řady PENTA GRi CNC  
nabízí světově nejvyspělejší technologie vyvinuté  
s cílem optimalizovat erodovací proces a zvýšit  
produktivitu obrábění. Mají vyjížděcí vanu, což  
zrychluje napouštění a umožňuje stroj zapojit  
do automatizované linky.

Díky nejnovějším inovacím se:
→   minimalizuje opal elektrody  

a snižují Vaše výrobní náklady
→   zvyšuje rychlost obrábění využitím  

bezvýplachové technologie umožňující  
výplach rychlým pohybem   

→   hloubí přesněji dutiny a grafitová žebra 
→   usnadní instalace – kompaktní konstrukce  

Technická specifikace hloubiček PENTA GRi CNC s vyjížděcí vanou

PENTA 534GRi

Typ stroje PENTA 534gri CNC PENTA 654gri CNC PENTA 854gri CNC

Pojezdy os X × Y × Z mm 500 × 300 × 400 600 × 500 × 400 800 × 500 × 400
Rozměr pracovní vany mm 820 × 600 1100 × 900 1200 × 1000
Max. hladina dielektrika mm 350 520 520
Upínací plocha stolu mm 740 × 390 800 × 700 900 × 800
Odstup stůl – pinola 
(min. – max.)

mm 150 – 550 150 – 550 150 – 550

Max. hmotnost obrobku kg 700 1500 1800
Max. hmotnost elektrody 
na pinole

kg 100 120 120

Rozměry stroje (š × h × v) mm 1900 × 2100 × 3020 2500 × 2900 × 3500 2600 × 3000 × 3500
Hmotnost stroje kg 3800 4500 5000
Náplň dielektrika l 350 650 750



EkoNoMiCká řada hloubiček  
PENTA CNC g/gS   
Ekonomická řada hloubiček PENTA CNC G/GS s pevným stolem  
a otevíracími dveřmi již více než 10 let spolehlivě splňuje  
očekávání zákazníků. 

Tělo stroje je vyrobeno z tepelně odolného polymerbetonu,  
což přispívá ke zvýšení přesnosti a tuhosti. 

Ekonomická řada hloubiček PENTA CNC G/GS má nejnižší  
provozní náklady ve své třídě. Aktuálně vyráběné modely  
mají vylepšený generátor i soubory technologických podmínek,  
což urychluje hloubení a zároveň zvyšuje kvalitu povrchu.  
Stroje jsou standardně vybaveny LED osvětlením, mají  
snadný přístupu do pracovního prostoru a uživatelsky  
příjemné ovládání.  

PENTA 433GS CNC

PENTA 540 CNC

Typ stroje
PENTA 433gS CNC 
PENTA 433g CNC PENTA 540 CNC PENTA 650g CNC

PENTA 1060 CNC 
PENTA 1070g CNC

Pojezdy os X x Y x Z mm 400 × 300 × 300 500 × 400 × 350 600 × 500 × 500 1000 × 600 × 500 
1000 × 700 × 550

Rozměr pracovní vany mm 1000 × 550 1200 × 700 1400 × 800 1900 × 1100 
1900 × 1200

Max. hladina dielektrika mm 320 
350 400 500 550

Upínací plocha stolu mm 700 × 350 800 × 450 1000 × 600 1250 × 750
Odstup stůl – pinola 
(min. – max.) mm 130 – 430 200 – 550 220 – 720 200 – 700 

200 – 750

Max. hmotnost obrobku kg 700 
1200 2000 4000 4500 

5500
Max. hmotnost elektrody 
na pinole kg 100 200 400 400

Rozměry stroje (š × h × v) mm 2050 × 1760 × 2380 
2900 × 1750 × 2350 2160 × 2450 × 2380 3500 × 2700 × 2700 3300 × 3400 × 3100

Hmotnost stroje kg 2210 
2650 3500 6300 6000 

9000

Náplň dielektrika (l) l 300 
380 500 720 1500 

1700



Volitelné příslušenství
 
Přídavné osy řízené přímo ze systému 
Vlastní osa C – osa pro velké a těžké elektrody. Díky tuhosti  
a pevnosti konstrukce stroje je C – osa určena i pro elektrody  
s velkým momentem setrvačnosti. 

Naklápěcí osa – pro obrábění ve 3D prostoru. 

Rotační stůl – pro obrábění rotačních dílů.

Výměník elektrod
Automatický výměník elektrod s motorovým posunem je 
dodáván ve variantě lineární nebo otočný. Pojezd do žádané  
polohy je plynulý, délka pojezdu a počet držáků jsou volitelné.

Bezúdržbový filtrační systém
Bezúdržbový filtrační systém typu transor je možné dodat  
ke každému našemu stroji. Filtrační kapacita je od 60 l/min  
do 150 l/min, jemnost zrna je 1–2 μm. Vhodný doplněk  
zejména pro časté hrubování. 

Hasící zařízení  
Nezávislé hasící zařízení – systém certifikovaný pro EDM –  
zajišťuje bezpečnost stroje dle požadavků pro bezobslužný  
provoz. Snímacím prvkem je tlaková hadička připojena  
do speciálního diferenciálního ventilu.  

Chlazení 
Zvyšuje přesnost obrábění a zajišťuje zvýšenou produkci výroby.



Automatizace 
Jsme dlouhodobý lídr na poli dodávek a implementaci špičkových technologií. 
Díky své kompetenci nabízíme ověřená řešeni pro automatizaci elektroerozivních 
obráběcích strojů a frézovacích center. 

Hloubičky PENTA CNC jsou plně uzpůsobeny pro zapojení do automatizované 
linky umožňující bezobslužný provoz více strojů. 

Poskytujeme celou škálu řešení automatizace a robotizace elektroerozivních 
hloubiček PENTA CNC. Od jednoduché manipulace s  elektrodami integrovanou 
přímo v hloubičce, až po vysoce sofistikované lineární výrobní linky s kombinací 
technologií EDM a třískového obrábění. To vše s integrovaným precizním  
3D měřením a celou řadou dalších opcí. 

Čipování elektrod 
→ Inteligentní programování hloubiček PENTA                    
Světově unikátní technologie čipování elektrod zvyšuje efektivitu výroby forem. 
Veškerá data – např. pozice hloubení a jeho parametry, technologie hloubení včetně pozice 
nájezdu elektrody – jsou automaticky převáděna z CAD/CAM softwaru, kde byla elektroda 
vytvořena na modelu vyráběné součásti. Následně jsou zmíněné hodnoty uloženy do NFC čipu 
připevněného přímo ke konkrétnímu držáku elektrody. Stroj najede k první elektrodě v držáku,  
z čipu si načte veškeré informace o procesu hloubení, uchopí elektrodu a začne hloubit.

Hlavní výhody našeho řešení:

→   předcházení chyb v zadávání korekcí a tvorby CNC programů

→   podstatné zkrácení přípravy a zadávání hloubicích parametrů

→   každá elektroda je označena – udržuje se přehled

→   není potřeba on-line připojení

PENTA 534 GRi CNC 
v automatizované lince s Erowa RC 80
a FANUC ROBOCUT α-C600iB.



Praha | Brno | Říčany | Postřelmov | Žďár nad Sázavou | Louny | Poprad 

PENTA CNC již na 5 kontinentech!

PENTA TrADiNg, spol. s r. o. 
Areál GREEN SQUARE, Hala A4 
Černokostelecká 2246, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 241 480 232 
E-mail: penta@penta-edm.cz 
www.penta-edm.cz 

PENTA SLOVENSKO, s. r. o. 
Priemyselný areál Poprad – Východ 
Hodžova 4944, 058 01 Poprad 
Tel.: +421 52 4180 201 
E-mail: penta@penta-edm.sk 
www.penta-edm.sk

Servis a podpora a bez čekání

PentaTradingCzech


