PENTA CNC

EDM Die-Sinking machine
even better

Czech product
PENTA CNC

Dear business partners,
We have the honor to introduce new series
of PENTA CNC Electro-Discharge for Die-Sinking
machines, which follows up the successful
models of last years. New design and technical
improvements of CNC system and generator
are achieving the standard of the best
EDM machines of the world.

For the first sight:
• Models G are made by polygranite which increase
accuracy and rigidity of the machine
• Fix table construction – more compact, better
possibility of automation
• LED illumination of working place as a standard
• Easy access into the working tank
• Improved generator and files of technological conditions
• Faster erosion, lower electrode wear, better
surface quality
• Excellent functions for remote control with LAN
and internet
• Motto for new models: “Automatization
and operatorless working”
• Many options

History of PENTA CNC development
2006 – Beginning of PENTA CNC control system development
2008 – First instrument innovation
2009 – Development of accessories – C-axis, ATC
2010 – International fair EURMOLD in Germany
2011 – International fair TIMTOS in Taiwan
2012 – First instrument innovation abroad,
International fair in China
2013 – International fair TIMTOS in Taiwan, project of simultaneous
control of milling machine from one CNC panel
2014 – International fair in Joinville, Brasilia
2015 – New control card for better efficiency and ARC-protection
2016 – More than 100 CNC PENTA installations on 5 continents
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Why choose the machine from PENTA?
• Extreme speed
• Absolute accuracy
• Outstanding reliability
• Service support and know-how
• Top quality surface finish
• The lowest operational costs in its class

PENTA CNC
PENTA 433GS CNC / PENTA 433G CNC

Compact model PENTA 433GS CNC
Travel (X x Y x Z)
Working tank (X x Y x Z)
Working table size
Open height (min. – max.)
Weight capacity
Max. electrode weight
Floor space (X x Y x Z)
Machine weight
Max. oil level

Machine with separate generator PENTA 433G CNC
mm
mm
mm
mm
kg
kg
mm
kg
litr

PENTA 433GS CNC
400 x 300 x 300
1 000 x 550 x 320
700 x 350
130 – 430*
700
100
2 050 x 1 760 x 2 380
2 210
300

PENTA 433G CNC
400 x 300 x 300
1 000 x 550 x 350
700 x 350
130 – 430*
1 200
100
2 900 x 1 750 x 2 350
2 650
380

* In specific range possible to adapt

PENTA 540 CNC / PENTA 650G CNC

P 540 CNC
Travel (X x Y x Z)
Working tank (X x Y x Z)
Working table size
Open height (min. – max.)
Weight capacity
Max. electrode weight
Floor space (X x Y x Z)
Machine weight
Max. oil level

P 650G CNC
mm
mm
mm
mm
kg
kg
mm
kg
litr

PENTA 540 CNC
500 x 400 x 350
1 200 x 700 x 400
800 x 450
200 – 550*
2 000
200
2 160 x 2 447 x 2 380
3 500
500

PENTA 650G CNC
600 x 500 x 500
1 400 x 800 x 500
1 000 x 600
220 – 720*
4 000
400
3 200 x 2 700 x 2 647
6 300
720

* In specific range possible to adapt
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PENTA CNC
PENTA 1060 CNC
PENTA 1880 CNC
PENTA 2010 CNC

Travel (X x Y x Z)
Working tank (X x Y x Z)
Working table size
Open height (min. – max.)
Weight capacity
Max. electrode weight
Floor space (X x Y x Z)
Machine weight
Max. oil level

mm
mm
mm
mm
kg
kg
mm
kg
litr

* In specific range possible to adapt

DOUBLE HEAD
MACHINES
Double head machines – double power. Two generators and two CNC systems can work independently but sharing the data, local coordinates,
working conditions, CNC programs and other. For
heavy electrodes the heads can combine to working together.
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PENTA 1060 CNC
1 000 x 600 x 500
1 900 x 1 100 x 550
1 250 x 750
400 – 900*
4 500
350
3 400 x 3 300 x 3 100
6 000
1 700

PENTA 1880 CNC
1 800 x 800 x 600
2 600 x 1 320 x 700
1 850 x 1 000
450 – 1 050*
7 000
500
3 600 x 3 150 x 3 200
9 000
3 000

PENTA 2010 CNC
2 000 x 1 000 x 600
2 740 x 1 600 x 700
2 150 x 1 100
660 – 1 260*
9 500
500
4 000 x 4 500 x 3 688
12 500
3 750

Additional
Příslušenství
Příslušenství
Equipment

Automatic
Výměník electrode changer
Výměník
• Automatický
výměník
elektrod
s motorovým
posuvem.
Automatic
electrode
changer
with
motordriven
feed. Smooth
travel
holders
•• PAutomatický
lynuto
lý desired
pojezvýměník
d position,
do žádelektrod
anvariable
é poloshmotorovým
ynumber
, volitelnof
ý pposuvem.
očet držas
ákwell
ů
asi délka
selectable
travel length.
pojezdu.
• Plynulý pojezd do žádané polohy, volitelný počet držáků
• iLineární
nebo otočný.
délka pojezdu.
• Lineární nebo otočný.

C-axis
C-osa
C-osa
Vlastní
C-osa
a těžké
elektrody.
Maximální
tuhost
C-axis
for
largepro
andvelké
heavy
electrodes.
Maximum
rigidity
and

a
pevnost,also
určeno
i pro elektrody
s velkým
setrstrength,
designed
for electrodes
with momentem
a high moment
Vlastní C-osa pro velké a těžké elektrody. Maximální tuhost
vačnosti.
of inertia.
a pevnost, určeno i pro elektrody s velkým momentem setrvačnosti.

Fire
extinguishing
system
Hasicí
zařízení
Hasicí
zařízení
Independent
automatic
suppression
system –stroje
ensures
Nezávislé
hasicí
zařízenífire– zajišťuje
bezpečnost
dle

safety equipment
as required
for unattended
operation.
The
požadavků
pro bezobslužný
provoz.
Snímacím prvkem
je tlakoTilting
axisosa
Naklápěcí
Nezávislé hasicí zařízení – zajišťuje bezpečnost stroje dle
sensing
element
is ado
pressure
hosediferenciálního
connected toventilu.
a special
vá
hadička
připojená
speciálního
Hapožadavků pro bezobslužný provoz. Snímacím prvkem je tlakoNaklápěcí osa
differential
Fire extinguishing
is approved for
use
sicí
médiumvalve.
je schválené
pro použití filling
s elektroerozivními
stroji.
vá hadička připojená do speciálního diferenciálního ventilu. Ha- Special option for special
with EDM machines.
purposes.
sicí médium je schválené pro použití s elektroerozivními stroji.

Automatic
dielectric
level control
Automatické
řízení hladiny
Automatické
řízení
Automatické
řízení
die- hladiny
Maintenance-free
andhladiny
unattended
lektrika. Bezúdržbový
a bezoboperation
with automatic
height
Automatické řízení hladiny dieslužný by
provoz
setting
Z axis.s automatickým
lektrika. Bezúdržbový a bezobnastavením výšky podle osy Z.
služný provoz s automatickým
nastavením výšky podle osy Z.

C-box
C-box
C-Box
– speciální jednotka v generátoru umožňující efekC-box

tivním obrábění tvrdokovových materiálů s menším úbytkem
C-Box
speciální
jednotka
v generátoru
umožňující
efekC-box –– the
special
unit in the
generator enables
effective
Chlazení
Cooling
elektrody
a vyšším
výkonem.
tivním
obrábění
tvrdokovových
materiálů
s
menším
úbytkem
machining of carbide materials with small electrode wear and
Chlazení
Chlazeni
zvýšenímachining
přesnosti
elektrody
a vyšším výkonem.
Cooling
topro
increase
higher performance.
obrábění.
accuracy.
Čipování /automatizace
Chlazeni pro zvýšení přesnosti
Čipování
Čipování
elektrod/automatizace
– označování elektrod / palet pomocí obrábění.

Automatic
identifying
ofo korekcích
electrodes
RFID
čipy, které s sebou
nesou informaci
pozice
Čipování elektrod – označování elektrod / palet pomocí
XYZC, korekce hladiny, offsetu a další informace. Součástí doAutomatic
of electrodes
– Electrode
labeling/pallets
RFID
čipy, identifying
které s sebou
nesou informaci
o korekcích
pozice
dávky je čtečka na stroj a čtecí/zapisovací hlava pro zadávání
by RFIDkorekce
chips, which
carry
information
about the Součástí
correct posiXYZC,
hladiny,
offsetu
a další informace.
dokorekcí. V automatickém výměníku elektrod nebo palet dojde
tion, offset,
undersize
and
other information.hlava
The reader
on the
dávky
je čtečka
na stroj
a čtecí/zapisovací
pro zadávání
k přesné identiﬁkaci a nastavení všech potřebných hodnot.
machine
for automatic
identify elektrod
of electrode
pallets
will
korekcí. Vhead
automatickém
výměníku
neboorpalet
dojde
accurately
identifying
setting všech
up all the
necessary
values.
k přesné identiﬁ
kaci aand
nastavení
potřebných
hodnot.

Buňka
výroby forem
Molds
production
cell
Buňka výroby forem
K erodovacímu stroji je nutná výroba elektrod.
Graphite electrodes vertical milling center, which
Pro
tento účel dodáváme
vlastní frézkuelektrod.
na graK
erodovacímu
je nutná
may
be suppliedstroji
either
with avýroba
separate single
ﬁtové elektrody, která může být dodána buď se
Pro
tento
účel dodáváme
vlastnícontrol
frézku system
na gracontrol
system,
or a common
samostatným jednoduchým řídicím systémem,
ﬁtové elektrody,from
kteráBECKHOFF.
může být dodána
buď se
eroding/milling
This economic
nebo společným řídicím systémem erodování/
samostatným
jednoduchým
řídicím
solution
is unique,
cost cheaper
andsystémem,
more relifrézování. Toto ekonomické řešení je unikátní,
nebo Moreover,
společnýmit řídicím
erodování/
able.
enablessystémem
direct integration
into
cenově levnější a spolehlivější. Navíc umožňuje
frézování.
Toto
řešení
je unikátní,
a
single cell
withekonomické
electrode tool
changer.
přímou integraci do jedné buňky, třeba se zásobcenově levnější a spolehlivější. Navíc umožňuje
níkem elektrod.
přímou integraci do jedné buňky, třeba se zásobníkem elektrod.
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Generator
Generátor
EDM current
from
• •Proudové
stupně
od0.5
0,5AAto
do300
300AA
•
Variable
curve
control
of
each
basis
• Variabilní řízení průběhu každéhopulse
pulsuon
nathe
základě
of
spark-gap
condition
–
early
ARC
prevention
stavu v jiskrové mezeře – včas brání vzniku zápalu
Multi-stage ARC ochrana
and short-circuit
protection
• •Několikastupňová
proti zápalu
a zkratu––maximum
maximální
priority
for
electrode
protection
priorita pro ochranu elektrody
High speed
• •Vysoký
úběr materiálu
•
Low opotřebení
electrode wear
• Nízké
elektrod
Special technology
anda deep
cavities
• •Speciální
technologie for
prographite
grafitováribs
žebra
hluboké
dutiny
including
finishing
včetně šlichtování
Polishing
operations
• •Leštící
operace
•
Ready
for
erosionkonstrukce
of Amco, Ti
and Inconel
• Velmi jednoduchá
– pouze
jedna generátorová
•deska
Very simple
design
–
only
1
generator
board
a jedna řídící deska
and
1
control
board
• Vysoce moderní konstrukce řídící desky pomocí
•FPGA
Modern
design based on FPGA circuit
obvodů
•
High
speed
jump
• Bezvýplachové
technologie
•
Wearless
technology
• High Speed Jump
• Bezopalové technologie

Řídící
systém
PENTA
CNC Control system

3D
rotationsouřadného
of local coordinate
Natočení
systémusystem
ve 3D

Obrazovka
ručního
erodování
Manual
erosion
setting
screen

Ovládací
panel
řídícího
systému
PENTA
CNC
Control
panelstroje
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• 15” LCD dotyková obrazovka se systémem Windows CE –
• 15” LCD touch screen with Windows CE system – guaranteed
zaručená kompatibilita
compatibility
• Libovolný ovládací jazyk s možností změny i během práce
• Arbitrary control language exchangeable in process
• Mnoho planetovacích pohybů, snadná možnost definování
• Many orbiting cycles, easy possibility of defining own shape,
vlastního tvaru, planetování ve 3D
3D orbiting
• Automatické měřící cykly snadno rozšiřitelné dle typu práce
• Automatic measuring cycles – easy to extend by job type
• Načtení pozic ze souboru DXF/CSV
• Downloading positions from DXF/CSV file
• Přímý export dat do souboru DXF/STEP/CSV
• Direct data export to DXF/STEP/CSV file
• Tabulka korekcí elektrod s možností automatické identifikace –
• Correction table for electrodes with automatic identification
možnost načtení dat z měřícího stroje
option – data download from measuring machine
• Pohodlné CNC programování i během erodování, možnost
• Easy programming even during eroding process, possibility
použití podprogramů a maker, on-line výpočtů, skoků,
of using subprograms and macros, on-line calculations, jumps,
opakování; použití proměnných – otevírá nové možnosti CNC
repeats; using variables – opens new CNC programming options
programování
• Optional screens for user setting, open system for own modifi• Volitelné obrazovky pro uživatelská nastavení, otevřený systém
cations
pro vlastní úpravy
• Easy-to-extend parameter and diagnostic sets
• Snadno rozšiřitelné soubory parametrů a diagnostiky
• Context-sensitive help for all screens, settings, parameters
• Kontextová nápověda pro všechny funkce – nastavení,
as well as own macros
parametry i vlastní makra
• Remote diagnostics via Internet and LAN directly from service
• Dálková diagnostika pomocí internetu a LAN přímo ze servisnícenter
ho střediska
• Supervisory functions – status report (SMS/e-mail), shared
• Dohledové funkce – hlášení o stavu (SMS/email), sdílená
desktop, operation effectiveness monitoring, application for PDA
plocha, sledování efektivity provozu, aplikace pro PDA
• LAN 10/100/1000 network connection, data transfer via FTP
• Napojení do sítě LAN 10/100/1000, přenos dat pomocí služby
service, or connection as external disc (SMB), USB-port
FTP, nebo napojení jako externího disku (SMB), USB-port
on machine panel – failure-free integrity into your network
na panelu stroje – bezproblémová integrita do Vaší sítě
• Temperature monitoring, controlled fans depending on residual
• Hlídání teploty, řízené ventilátory dle zbytkového tepla, tichý
heat, quiet running, minimum thermal load, low input – savings
chod, minimální tepelná zátěž, nízký příkon – ušetříte i během
in operation
provozu
• Automation support
• Podpora automatizace – umožňuje nasadit stroj v bezobslužném provozu v automatizační buňce

Service
support
Service centers

Service support
We are company specialized in electro-discharge and HSC
machining. We engage entirely in development, production,
sales and service of electro-discharge and HSC machines, its
equipment and consumables. We provide service of customs
electro-discharge machining, customs graphite electrodes
production, development and education in electro-discharge
and HSC.
We have quality and functional service center where the technical or technological demands are announced.
Service nonstop hot-line and sophisticated structure of service center in conjunction with the number of application engineers, consequent evidence and statistics of service actions as well as possibility of remote access to the instrument
screen on selected control systems, this all ensure prompt
service action in the moment the problem is reported.
The team of 23 service department workers (service system
operator, service managers, senior technicians, service engineers, application engineers, development engineers, programmer, spare part referent, service assistant) is guarantee
that the service will came through the shortest time and with
the full attention to each announced requirement.

ŘÍČANY – Headquarters
Service dispatching, development, spare parts stock, consumables stock
ŘÍČANY – Application center
Service, technological consultancy, training center
LOUNY – Technological center
Service, technological consultancy, training center
POSTŘELMOV – Application center
Service, technological consultancy, development, testing
laboratory
IVANČICE – Application center
Service, technological consultancy, development, testing
laboratory
POPRAD – PENTA SLOVENSKO, Ltd.
Independent subsidiary company in the Slovak Republic
Service dispatching, application center of electro-discharging
service, technological consultancy, spare parts stock, consumables stock
We dispose of entire spare parts stock and a number of demonstrations and stock machines which are, in case of need,
available too. We closely cooperate with development workers, technicians and electronic workers of our suppliers and
so we provide high specialized knowledge of our technicians.

Dealer´s worldwide support
• Skilled service engineers PENTA
• Technical and technology support
• Spare parts delivery
• Hot-line support

• Showrooms ready for help
• Local dealer assistance
• Training before the delivery of machine
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PRAHA I POPRAD I   POSTŘELMOV   I ŘÍČANY I   IVANČICE   I LOUNY
PENTA TRADING Ltd.
GREEN SQUARE area, A4 hall
Černokostelecká 2246
251 01 Říčany

Phone: +420 602 313 429
Email: info@penta-edm.com
www.penta-edm.com

The Czech Republic

        /PentaTradingCzech

