
genius 
Máquinas de eletroerosão



genius 602 genius 700



genius Máquinas de eletroerosão 04 – 15

   genius 602 06 

   genius 700 08 

   genius 850 10 

   genius 1000 – The Cube 12 

   genius 1200 14 

Opcionais para Máquinas de eletroerosão 16

Exemplos de utilização 18 – 21

  tecnologia IT e medicina 18

  indústria aeronáutica e espacial 19

  indústria automotiva 20

  indústria de comunicação 21

Tecnologia do gerador 22

Assistência técnica / Treinamento 24

Presença / Representações 26 

Conteúdo

genius 1000
The Cube

genius 1200genius 850



Criando fantásticos resultados com a eletroerosão.



5

Precisão e velocidade – estas características deter-

minam a eficiência dos processos de eletroerosão 

por penetração. Precisão e velocidade – isto repre-

senta o nome genius. Originalmente, vem do nosso 

comando desenvolvido no ano de 2002 e se torna 

agora o sinônimo de máquinas de eletroerosão de 

alta qualidade. Todas as máquinas da empresa Zim-

mer & Kreim comprovam com a sua denominação 

"genius" não somente a inteligência do coman-

do das máquinas, mas também a estabilidade da 

construção básica, a alta precisão e a programação 

simples e convincente. Máquinas de eletroerosão 

genius cumprem as mais altas exigências. Com 

seu desenho compacto, se tornaram a sensação na 

economia de espaço na sua respectiva classe de 

máquinas. Apesar disso, possuem todas as caracte-

rísticas que você precisa para resultados perfeitos e 

processos eficientes na construção de ferramentas 

e moldes: uma bandeja móvel com ajustes contínuo 

de altura e sem estágio, mesas de trabalhos fixas 

de fácil acesso, e – de padrão – um eixo C. Todas as 

máquinas genius podem ser operadas manualmente, 

semi-automático e totalmente automático. Apesar 

disso, pode-se sempre posicionar o cabeçote através 

do controle remoto sem intervir na programação. 

A colocação em funcionamento é muito simples 

no processo Plug-and-Play. O resultado diferencia 

máquinas genius de todas as outras: processos de 

trabalho altamente customizados, movimentação 

segura e entendimento do sistema – as possíveis 

áreas de uso são tão flexíveis como as tarefas dos 

seus clientes. Isto é possível devido ao seu comple-

to projeto modular. Cada máquina genius pode ser 

entregue em uma configuração mínima que pode 

depois crescer em conjunto de livre escolha com o 

desenvolvimento da empresa. Mas, para isso, nossos 

sistemas também se integram com outras tecno-

logias e fabricantes. Integração é a palavra chave  

com que aumentamos a segurança de trabalho e a 

capacidade de desempenho na sua empresa.

genius
Máquinas de  
eletroerosão
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Máquina de eletroerosão genius 602

Você procura uma máquina que execute trabalhos 

de eletroerosão pequenos e precisos com uma pre-

cisão permanente? Com a genius 602 oferecemos 

uma máquina com o mesmo comando de nossas 

máquinas grandes – e isto se percebe na precisão. 

O diferencial: a genius 602 serve em cada empre-

sa. Ela está acessível por três lados e tem um peso 

relativamente baixo, e na sua classe a máquina de 

eletroerosão mais compacta do mercado. Em relação 

ao seu tamanho, ela oferece a máxima altura de 

fluído dielétrico acima da mesa, a bandeja é inte-

grada na base e pode ser totalmente rebaixada e 

ajustável sem estágios. 

A temperatura do dielétrico é regulado automati-

camente através de um termostato. A construção 

fundida rígida com guias roletadas anti-fricção 

 pré-tensionadas evita vibrações e providencia esta-

bilidade. Mesmo em pisos instáveis, os três pontos 

de apoio sempre garantem um alinhamento unifor-

me. Os cursos de deslocamento da genius 602 apro-

veitam otimamente o tamanho da mesa, por esta 

razão a máquina é adequada para uma vasta gama 

de tarefas. Além disso, ela possibilita a sua primeira 

entrada na automatização.

Máquina de eletroerosão genius 602

compacta
altamente precisa
econômica
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3650 mm

2300 mm

Dados da máquina 
 
Curso de deslocamento X - Y 350 x 250 mm
Curso de deslocamento Z 315 mm
Mesa: comprimento x largura 576 x 400 mm
Distância: mesa – porta eletrodo   550 / 240 mm 
sem porta eletrodo máx./mín. (opcional 615 / 305 mm)
Dielétrico sobre a mesa 365 mm
Dimensões total (L x P x A) (900 x 1680 x 2540) mm
Peso total (sem dielétrico) 2000 kg
Peso máximo da peça 500 kg
Peso máximo do eletrodo sem rot. 50 kg
Peso máximo do eletrodo com rot. 50 kg com fixação manual
Deslocamento rápido X - Y 2 m / min
Deslocamento rápido  Z 4 m / min
Resolução X - Y - Z 0,001 mm
Resolução C 0,001°
Capacidade reservatório de dielétrico 250 Litros
Gerador genius magic3

Corrente máxima de trabalho 50 A
Capacidade de aspiração 200 m3 / h (55 l / seg)
Capacidade de refrigeração requerida 2,5 kW
Carga no piso 3,5 N / mm2

Quantidade de pés de nivelamento 3
Peso por pé 1 t
Diâmetro da placa do pé ø 60 mm
Vazão de ar requerida 10 l / min
Pressão de ar necessária min. 6 bar
Rasgos T: Quantidade/Largura/Distância 4 Rasgos / 10 mm / 3 x 100 mm
Quantidade de filtros papel 3 Peças
Dispositivo de lavagem   3 Conexões de pressão 

1 Conexão de aspiração 
1 Conexão de pressão de 
 quantidade fina

PROGmodEDM Software de programação
 
 

Opcionais 
 
Trocadores de eletrodos 16 posições
Sistema de troca Sistema de robô Chameleon:  
Multi-Change Solução unificada com multi- 
 troca para todas combinações de  
 paletes e eletrodos 
Sistemas de troca rápida, paletes  EROWA, 3R, Hirschmann, 

POWERGRIP, Mecatool etc.
Módulo C para usinagem de metal duro
Módulo O para superfícies super finas
Regulador da quantidade de enxágue 15 posições
Dispositivo de lavagem Ampliável para 14 conexões
Eixo Q 5˚ Eixo de erosão
Cabeçote de rotação até 700 r.p.m.
Dispositivo de lavagem de alta pressão possível
JOBmodEDM Sistema de controle de trabalhos
IDENTmod Identificação
Compensação de temperatura possível
Enxague de alta pressão possível

 

Reservado direitos de alterações técnicas

Guias e acionamento do eixo-X

Máquina com trocador  
de eletrodos 16 pos.

Processo de troca 
Chameleon / genius 602

Gerador e comando com  
emprego de fibra óptica

Espaço físico necessário para a menor 
unidade de automação
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Máquina de eletroerosão genius 700

Com a genius 700, você entrará numa nova dimen-

são de eletroerosão por penetração. Alta velocidade 

de deslocamento e tempos secundários mais cur-

tos – desta forma, a genius 700 proporciona um 

processamento extremamente rápido dos trabalhos. 

A relação do tamanho da mesa e curso de desloca-

mento é único na sua classe. Isto possibilita para 

você um aproveitamento ótimo da mesa. A máquina 

oferece na sua classe com folga a maior altura do 

dielétrico acima da mesa. O acompanhamento do 

dielétrico na bandeja móvel sem estágios é sim-

ples e rápido. A máquina possui uma alta rigidez 

com guias roletadas anti-fricção pré-tensionadas. 

O momento de inércia do eixo C se encontra com 

0,6 kg/m2 comparavelmente alto. Adicionalmente, 

ela possui um sistema de medição de alta precisão. 

Mesmo processos de eletroerosão exigentes serão 

executados com a genius 700 economicamente e 

com mais alta precisão. A troca de filtro "on the fly" 

evita a parada e a unidade de lubrificação central 

reduz os tempos de manutenção. A genius 700 pode 

ser conectada pelos dois lados e desta forma posi-

cionar flexivelmente. O painel ajustável na altura 

está com conceito ergométrico e possibilita também 

trabalhar sentado.

rápida
alta performance
universal

Máquina de eletroerosão  
genius 700
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Dados da máquina 
 
Curso de deslocamento X - Y 400 x 350 mm
Curso de deslocamento Z 350 mm
Mesa: comprimento x largura 575 x 500 mm
Distância: mesa – porta eletrodo  550 / 200 mm 
sem porta eletrodo máx./mín. 
Dielétrico sobre a mesa 420 mm
Dimensões total (L x P x A) (1213 x 2326 x 2530) mm
Peso total (sem dielétrico) 3200 kg
Peso máximo da peça 700 kg
Peso máximo do eletrodo sem rot. 100 kg
Peso máximo do eletrodo com rot. 50 kg com fixação manual
Deslocamento rápido X - Y 12 m / min
Deslocamento rápido  Z 18 m / min
Resolução X - Y - Z 0,001 mm
Resolução C 0,001°
Capacidade reservatório de dielétrico 330 Litros
Gerador genius magic3 (integrado)
Corrente máxima de trabalho 80 A (+ 80 A com Booster)
Capacidade de aspiração 200 m3 / h (55 l / seg)
Capacidade de refrigeração requerida 2,5 kW
Carga no piso ca. 2,1 N / mm2

Quantidade de pés de nivelamento 3
Peso por pé 2 t
Diâmetro da placa do pé ø 110 mm
Vazão de ar requerida 10 l / min
Pressão de ar necessária min. 6 bar
Rasgos T: Quantidade/Largura/Distância 4 Rasgos / 10 mm / 3 x 100 mm
Quantidade de filtros  2 x 2 Peças
Dispositivo de lavagem   1 Conexão de pressão 

1 Conexão de aspiração 
1 Conexão de pressão de 
 quantidade fina

Regulador de vazão sem estágios
PROGmodEDM Software de programação
 
 

Opcionais 
 
Trocadores de eletrodos 24 posições
Sistema de troca Sistema de robô Chameleon:  
 Solução unificada com multi- 
 troca para todas combinações de  
 paletes e eletrodos  
Sistemas de troca rápida, paletes  EROWA, 3R, Hirschmann, 

POWERGRIP, Mecatool etc.
Módulo C para usinagem de metal duro
Módulo O para superfícies super finas
Dispositivo de lavagem Ampliável para 12 conexões
Eixo Q 5˚ Eixo de erosão
Cabeçote de rotação até 700 r.p.m.
Dispositivo de lavagem de alta pressão possível
JOBmodEDM Sistema de controle de trabalhos
IDENTmod Identificação
Compensação de temperatura possível
Enxague de alta pressão possível

 

Reservado direitos de alterações técnicas

alta estabilidade do cabeçote

bandeja móvel

trocador 24 posições

bom acesso por todos os lados

estrutura mecânica

exaustor de fumaça integrado
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Resultados precisos também se têm em peças pesa-

das. Conforme estas exigências, desenvolvemos 

para você a genius 850. Ela é idêntica na forma 

construtiva com a genius 602, mas possui uma 

mesa de trabalho maior e cursos de deslocamentos 

maiores. Mas o espaço para instalação é mínimo em 

comparação com a ampla superfície de trabalho. 

Com a genius 850, pode-se fixar simultaneamente 

dois paletes de peças de produção de sistemas de 

paletes usuais e pode realizar a operação sem ope-

rador, por exemplo durante o final de semana. A 

bandeja da genius 850 está integrada à base, pode 

ser totalmente rebaixada e se ajusta automatica-

mente com a mesa. A temperatura do dielétrico é 

regulada automaticamente e uniformemente através 

de um termostato. A arquitetura compacta possi-

bilita da mesma forma o manuseio simples manual 

e automatizado. Através de diferentes opções de 

ampliação – por exemplo um 5º eixo sobre a mesa 

de trabalho – pode ser adaptado adicionalmente 

à máquina para se adaptar as exigências da sua 

empresa.

Máquina de eletroerosão genius 850

Máquina de eletroerosão genius 850

robusta
espaçosa
flexível
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Dados da máquina 
 
Curso de deslocamento X - Y 570 x 400 mm
Curso de deslocamento Z 410 mm
Mesa: comprimento x largura 840 x 600 mm
Distância: mesa – porta eletrodo  595 / 180 mm 
sem porta eletrodo máx./mín. (opcional 660 / 245 mm)
Dielétrico sobre a mesa 360 mm
Dimensões total (L x P x A) (1110 x 1840 x 2780) mm
Peso total (sem dielétrico) 2750 kg
Peso máximo da peça 1000 kg
Peso máximo do eletrodo sem rot. 100 kg
Peso máximo do eletrodo com rot. 50 kg com fixação manual
Deslocamento rápido X - Y 2 m / min
Deslocamento rápido  Z 4 m / min
Resolução X - Y - Z 0,001 mm
Resolução C 0,001°
Capacidade reservatório de dielétrico 400 Litros
Gerador genius magic3

Corrente máxima de trabalho 80 A (+ 80 A com Booster)
Capacidade de aspiração 200 m3 / h (55 l / seg)
Capacidade de refrigeração requerida 2,5 kW
Carga no piso ca. 4,5 N / mm2

Quantidade de pés de nivelamento 3
Peso por pé 1,2 t
Diâmetro da placa do pé ø 60 mm
Vazão de ar requerida 10 l / min
Pressão de ar necessária min. 6 bar
Rasgos T: Quantidade/Largura/Distância 6 Rasgos / 10 mm / 5 x 100 mm
Quantidade de filtros papel 4 Peças
Dispositivo de lavagem   3 Conexões de pressão 

1 Conexão de aspiração 
1 Conexão de pressão de 
 quantidade fina

PROGmodEDM Software de programação
 
 

Opcionais 
 
Trocadores de eletrodos 16vezes, 24 posições
Sistema de troca Sistema de robô Chameleon:  
 Solução unificada com multi- 
 troca para todas combinações de  
 paletes e eletrodos 
Sistemas de troca rápida, paletes  EROWA, 3R, Hirschmann, 

POWERGRIP, Mecatool etc.
Módulo C para usinagem de metal duro
Módulo O para superfícies super finas
Regulador da quantidade de lavagem 15 posições
Dispositivo de lavagem Ampliável para 14 conexões
Eixo Q 5˚ Eixo de erosão
Cabeçote de rotação até 700 r.p.m.
Dispositivo de lavagem de alta pressão sim
JOBmodEDM Sistema de controle de trabalhos
IDENTmod Identificação
Compensação de temperatura possível
Enxague de alta pressão possível

 

Reservado direitos de alterações técnicas

trocador de eletrodos 24 posições, 
pode ser adicionado nas nossas 
máquinas genius 700, 850, 1000, 1200

Representação dos movimentos  
dos eixos

Acionamento e guias do eixo X Painel de comando móvel

Estrutura fundida estável
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Como usinar peças altas? Da melhor forma com a 

nossa genius 1000. Ela junta a mais alta estabilida-

de e rigidez através da forma construtiva no leito 

fundido de minerais. Com um semi-portal modifi-

cado com dois acionamentos digitais sincronizados 

no eixo X, ela fornece uma inteligente solução de 

controle. Desta forma, ela oferece relações de tama-

nho interessantes que são projetadas especialmente 

para a usinagem de peças altas – e isto com uma 

precisão exemplar. Todos os eixos lineares são equi-

pados com transdutores. Desta forma, alcança-se 

alta precisão em peças grandes. Com uma altura de 

dielétrico de 500 mm acima da mesa, oferece uma 

altura de usinagem extraordinária e cobre desta 

forma uma ampla gama de tamanhos de eletro-

dos e peças. O curso de deslocamento da máquina 

também é adequado para peças muito grandes. O 

comando inteligente possibilita para você controlar, 

em sincronia, 6 eixos como eixos de erosão. Uma 

vantagem real para você quando deve processar 

geometrias complexas ou superfícies livres. Simul-

taneamente, a máquina permite a organização de 

trabalhos eficientes e em grande quantidade. Apesar 

do seu tamanho, a genius 1000 pode ser colocada 

surpreendentemente em pouco espaço. A sua forma 

construtiva compacta é de fácil acesso e o carrega-

estável
precisa
ampla área de trabalho

Máquina de eletroerosão
genius 1000 – The Cube 

Máquina de eletroerosão genius 1000 – The Cube
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650 mm

mento com ponte rolante é muito simples. A interligação 

na automatização é possível a partir de três lados, e desta 

forma você pode posicionar esta máquina de forma muito 

flexível na sua empresa. O painel ajustável  na altura pro-

videncia um trabalho ergonométrico para qualquer tama-

nho de usuário. Devido ao fácil acesso para manutenção, 

ela é muito econômica para manter e consertar – e desta 

forma economizando ainda mais tempo.

Utilização máxima da altura de 
 trabalho de 500 mm acima da mesa 

acesso fácil para todas as unidades 
de manutenção

Estrutura sólida e estável

Processamento paralelo de paletes e 
peças de produção sobre a mesa

Boa acessibilidade para carregamento 
com e sem guindaste

O leito fundido mineral maciço 
 proporciona uma alta estabilidade

Dados da máquina 
 
Curso de deslocamento X - Y 700 x 500 mm
Curso de deslocamento Z 500 mm
Mesa: comprimento x largura 900 x 700 mm
Distância: mesa – porta eletrodo  650 / 150 mm 
sem porta eletrodo máx./mín.
Dielétrico sobre a mesa 500 mm
Dimensões total (L x P x A) (1650 x 3064 x 3050 / 1825) mm
Peso total (sem dielétrico) 6500 kg
Peso máximo da peça 1500 kg
Peso máximo do eletrodo sem rot. 100 kg
Peso máximo do eletrodo com rot. 50 kg com fixação manual
Deslocamento rápido X - Y 10 m / min
Deslocamento rápido  Z 18 m / min
Resolução X - Y - Z 0,001 mm
Resolução C 0,001°
Capacidade reservatório de dielétrico 700 Litros
Gerador genius magic3

Corrente máxima de trabalho 80 A (+ 80 A com Booster)
Capacidade de aspiração 200 m3 / h (55 l / seg)
Capacidade de refrigeração requerida 2,5 kW
Carga no piso 3,5 N / mm2

Quantidade de pés de nivelamento 3
Peso por pé 2 t
Diâmetro da placa do pé ø 110 mm
Vazão de ar requerida 10 l / min
Pressão de ar necessária min. 6 bar
Rasgos T: Quantidade/Largura/Distância  6 Rasgos / 12 mm / 

150 mm, 3 x 100 mm, 150 mm 
Quantidade filtros papel 2 Peças
Dispositivo de lavagem   1 Conexão de pressão 

1 Conexão de aspiração 
1 Conexão de pressão de 
 quantidade fina

Regulador da quantidade de lavagem sem estágios
PROGmodEDM Software de programação
 
 

Opcionais 
 
Trocadores de eletrodos 24 posições 
Sistema de troca Sistema de robô Chameleon:  
  Solução unificada com multi-

troca para todas combinações de 
paletes e eletrodos

Sistemas de troca rápida, paletes  EROWA, 3R, Hirschmann, 
POWERGRIP, Mecatool etc.

Módulo C para processamento de metal duro
Módulo O para superfícies super finas
Dispositivo de lavagem Ampliável para 12 conexões
JOBmodEDM Sistema de controle de trabalhos
IDENTmod Identificação
Mesa giratória/basculante 5˚ + 6˚ eixos de erosão simultâneos
Enxague de alta pressão possível

 

Reservado direitos de alterações técnicas
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Nós oferecemos um desenho limpo combinado com 

a mais alta estabilidade: a genius 1200 é concebida 

para tarefas muito grandes. A máquina é construída 

em forma de portal. Mesmo peças muito pesadas 

serão usinadas precisamente devido à construção 

rígida em ferro fundido. Apesar do seu tamanho, 

a máquina pode ser instalada utilizando-se pouco 

espaço comparavelmente, para trabalhos de serviço 

em manutenção ela é bem acessível por todos os 

lados. A genius 1200 é equipada com um comando 

5-eixos-CNC e possui dois acionamentos simultâne-

os, com respectivos sistemas de medição colocadas 

diretamente para o portal do eixo X. Desta forma, 

se pode processar grandes dimensões de eletrodos 

e também partes pequenas em peças grandes. Com 

a bandeja móvel sem estágios se economiza tempo. 

Interrupções para enchimento, esvaziamento ou 

ajuste de temperatura são evitados, e desta forma, 

tempos secundários reduzidos.

Máquina de eletroerosão genius 1200

forte
acessível
rígida contra torção

Máquina de  
eletroerosão genius 1200
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Dados da máquina 
 
Curso de deslocamento X - Y 900 x 680 mm
Curso de deslocamento Z 405 mm
Mesa: comprimento x largura 1200 x 850 mm
Distância: mesa – porta eletrodo  650 / 235 mm 
sem porta eletrodo máx./mín. (opcional 750 / 325 mm)
Dielétrico sobre a mesa 410 mm
Dimensões total (L x P x A) (1540 x 1520 x 2710) mm
Peso total (sem dielétrico) 3700 kg
Peso máximo da peça 3000 kg
Peso máximo do eletrodo sem rot. 100 kg
Peso máximo do eletrodo com rot. 50 kg com fixação manual
Deslocamento rápido X - Y 2 m / min
Deslocamento rápido  Z 4 m / min
Resolução X - Y - Z 0,001 mm
Resolução C 0,001°
Capacidade reservatório de dielétrico 900 Litros
Gerador genius magic3

Corrente máxima de trabalho 80 A (+ 80 A com Booster)
Capacidade de aspiração 200 m3 / h (55 l / seg)
Capacidade de refrigeração requerida 2,5 kW
Carga no piso 5,5 N / mm2

Quantidade de pés de nivelamento 3
Peso por pé 1,5 t
Diâmetro da placa do pé ø 60 mm
Vazão de ar requerida 10 l / min
Pressão de ar necessária min. 6 bar
Rasgos T: Quantidade/Largura/Distância 6 Rasgos / 12 mm / 5 x 145 mm
Quantidade de filtros papel 6 Peças
Dispositivo de lavagem  3 Conexões de pressão 

1 Conexão de aspiração 
1 Conexão de pressão de 
 quantidade fina 

PROGmodEDM Software de programação
 
 

Opcionais 
 
Trocadores de eletrodos 16 ou 24 posições
Sistema de troca Sistema de robô Chameleon:  
 Solução unificada com multi- 
 troca para todas combinações de  
 paletes e eletrodos  
Sistemas de troca rápida, paletes  EROWA, 3R, Hirschmann, 

POWERGRIP, Mecatool etc.
Módulo C para usinagem de metal duro
Módulo O para superfícies super finas
Regulador da quantidade de lavagem 15 posições
Dispositivo de lavagem Ampliável para 14 conexões
Mesa giratória/basculante 5˚ + 6˚ eixos de erosão simultâneos
Cabeçote de rotação até 700 r.p.m.
Dispositivo de lavagem de alta pressão possível
JOBmodEDM Sistema de controle de trabalhos
IDENTmod Identificação
Enxague de alta pressão possível

 

Reservado direitos de alterações técnicas

Representação dos movimentos  
dos eixos

Acionamento X
Estrutura inferior da mesa com  
colunas e suportes

Guia do eixo X com transdutor linear
Estrutura em ferro fundido resistente 
a torção

Trocador de eletrodos (pode ser 
embutido ou montado ao lado)
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1 Módulo C
O módulo C possibilita uma remoção otimizada 

durante a erosão com o cabeçote rotativo ou em 

materiais exóticos (Inconel, Titânio CBN) e também 

cobre de tungstênio/metal duro e/ou aço/aço.

2 Módulo O
O módulo O é instalado permamente na máquina e 

será empregado para o aumento da eficiência em 

superfícies mais finas que Ra 0,08.

3 Cabeçote rotativo 

O cabeçote rotativo possibilita para você a erosão 

rápida e precisa de furos pequenos e profundos com 

eletrodos tubulares de diâmetro de 0,6 mm até 6 

mm. O cabeçote rotativo é adequado para todos os 

sistemas de fixação usuais e será empregado atra-

vés dos trocadores de eletrodos. A alimentação da 

turbina de acionamento será feita automaticamente 

através da máquina. O cabeçote rotativo também 

pode ser fornecido com dispositivo de lavagem de 

alta pressão.

4 Guias para lavagem  
de alta pressão
Para fabricação de furos profundos e de alta preci-

são a partir de 0,1mm de diâmetro, pode ser empre-

gado o cabeçote rotativo e o módulo C em conjunto 

com a guia adicional.

5 Adaptador de carga pesada
O adaptador de carga pesada é adequado para 

todos os tipos de máquina. Ele serve para a fixação 

de eletrodos especialmente pesados. Neste caso, 

o eixo C está fora de funcionamento e o eletrodo 

deve ser alinhado manualmente.

6 Software de interface para 
máquinas de medição  
Com o software de interface para as máquinas de 

medição recomendadas pela Zimmer & Kreim, por 

exemplo Zeiss ou outros fabricantes de máquinas 

de medição, economizam tempo de set-up e alinha-

mento. Os valores de offset serão enviados para o 

controle para cálculo e processados de acordo.

Opcionais para  
Máquinas de eletroerosão 

Opcionais para Máquinas de eletroerosão 
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7 Aparelho de refrigeração  
(sem ilustração)

Um aparelho de refrigeração adicional alimenta o 

trocador de calor que se encontra no dielétrico para 

a compensação de temperatura com água refrige-

rada. Ele é adequado para refrigeração direta ou 

externa.

8 Booster
O Booster providencia como amplificador de potên-

cia dos geradores um aumento de potência de 

80 A para 160 A (exceção genius 602). O Booster 

pode ser conectado em todas as máquinas genius e 

am pliada adicionalmente em 25 A.

9 Carrinho de elevação de paletes
O carrinho de elevação de paletes facilita para você 

o carregamento da estação de transferência e lim-

peza, e também para eletroerosões e das máquinas 

de medição. O carrinho de elevação transporta 

todos os paletes usuais até um tamanho de 500 x 

500 mm. O peso de transferência incluindo palete é 

de 120 kg.

10 genius transfer

O dispositivo de medição Joystick geniustransfer 

mede peças e eletrodos sem ciclos de medição. 

Valores de deslocamento serão calculados direta-

mente no controle.

11 Sensor de medição
Com um sensor 3D e um laser, será medida a tole-

rância do eletrodo para detectar a precisão dimen-

sional. Qualquer correção necessária pode ser exe-

cutada imediatamente.

Opcionais para Máquinas de eletroerosão 
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Na tecnologia IT e médica, minúsculas peças com 

superfícies perfeitamente lisas são utilizadas. As 

exigências no processo de eletroerosão se encon-

tram principalmente na mais alta precisão com um 

processamento rápido e pequeno desgaste. Com a 

genius 602 Nano a Zimmer & Kreim se especializou 

para o processamento exato de desgaste mínimo com 

eletrodos extremamente pequenos na área de micros.

Exemplos de utilização de tecnologia IT e médica

Exemplos de utilização de  
tecnologia IT e médica

1   Forma de deslize na tecnologia de fibra 

óptica

2   a.  Uma peça de 0,5 mm

 b. Ampliação da peça 

c.  Tamanho final de uma peça injetada 

pronta 2 x 1,5 mm

3   Eletrodo, mín. largura de nervura 0,08 mm

4   Eletrodo de cobre polido com nervuras 

estreitas (0,03 mm) Ra 0,07

5   Eletrodo dentado, 8 dentes; através do 

especialmente modificado gerador, per-

mite o uso preciso e com baixo desgaste 

mesmo com eletrodos minúsculos.

6    a. / b. Forma inferior e superior de  

uma peça

 c.  Peça de isolamento diâmetro  

de 3 mm, altura 1,7 mm, nervuras 

0,25 mm

baixo desgaste
contornos precisos
superfícies super finas

Figuras: 

www.scholz-htik.de

Largura 
da nervura

0.5 mm0,5 mm

0,5 mm
0,03 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm
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Exemplos de utilização na indústria aeronáutica e espacial

Na usinagem de pás e turbinas, são necessários 

eletrodos de altíssimo desempenho que permitem 

as altas taxas de remoção com superfícies unifor-

mes durante o desbaste. A usinagem de cavidades 

muito grandes é um processo complexo onde são 

exigidos pelo menos quatro eixos. Máquinas Zim-

mer & Kreim comprovam características destacadas 

em trabalhos com grafite e alcançam uma remoção 

e qualidade de superfícies com resultados espe-

cialmente bons e oferecem grandes espaços para 

movimentação. Como único fabricante no mercado, 

a Zimmer & Kreim fornece um controle que garante 

o deslocamento em erosão simultânea de 6-eixos, e 

desta forma reduz consideravelmente a quantidade 

de eletrodos.

1  eletrodo de grafite para a pá de turbina

2  roda de pá acabada

alta remoção
operação simultânea de 6-eixos

redução de eletrodos

Exemplos de utilização na indústria 
aeronáutica e espacial
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As mais variadas geometrias mantendo alta qualida-

de de acabamento e superfícies uniformes. Produção 

exata de peças funcionais com pequenas fendas e 

ranhuras. Eletrodos complexos para formas difíceis. 

Longos tempos de processamento com alta quantida-

de de produção simultânea.  

As exigências da indústria automotiva são comple-

xas e exigem alta precisão com a melhor eficiência. 

Especialmente em vista da grande variedade e gran-

des quantidades de peças se comprovam as soluções 

automatizadas da Zimmer & Kreim.

Exemplos de utilização na indústria automotiva

estrutura uniforme
contornos muito finos
eletrodos de parede fina

Exemplos de utilização  
na indústria automotiva

1   Filtro erodido diretamente para siste-

mas de injeção, contornos mais finos e 

superfícies finas até Ra 0,01 mm

2   Peças delicadas com filtro ABS  

acabado

3  Matriz de precisão 

4   Eletrodo de grafite delicado com 

 nervuras finas para parte funcionais 

com respectivo molde de injeção

5   Peça minúscula para a produção em 

grande escala com produto fundido 

final
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Exemplos de utilização na indústria de comunicação

1   Eletrodos de grafite para as nervuras 

mais finas e ranhuras minúsculas

2   Ferramenta para a escama interna

3   Ferramentas montadas sobre o palete

4   Eletrodo de cobre para a escama 

interna com nervuras delgados e 

contornos finos

5   Ferramenta do lado superior

6   Eletrodo de cobre para processamen-

to de superfície lisa VDI 18 / Ra 0,8

7   Eletrodos de grafite para as nervuras 

mais finas e fendas minúsculas

superfícies finas uniformes
compatibilidade dos eletrodos

os melhores materiais de grafite

Na fabricação de componentes para a tecnologia de 

comunicação se exige tempos de produção rápidos, 

a mais alta precisão seja na profundidade e também 

na qualidade de superfícies. E isto com eletrodos de 

diferentes matérias-primas. Para uma única ferra-

menta podem ser empregados até 1.000 eletrodos. 

Por esta razão, a compatibilidade para o processo  

de eletroerosão é uma exigência decisiva. Máquinas  

da Zimmer & Kreim erosionam grafite tão bem 

quanto cobre, e são perfeitas para troca rápida de 

eletrodos.

Exemplos de utilização  
na indústria de comunicação
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Tecnologia do gerador
Comando genius magic3 

O coração das nossas reconhecidas máquinas é o 

sistema de controle. Ele foi concebido especialmen-

te para a eletroerosão. Aqui se encontram todas as 

nossas experiências de 25 anos de construção de 

máquinas de eletroerosão. E isto é feito para que 

você espere de uma máquina da Zimmer & Kreim: 

precisão, rapidez, confiabilidade, estabilidade,  flexi-

bilidade e simples operação. 

No detalhe, isto significa para você: nosso comando 

possibilita a programação durante o processo de 

eletroerosão, providencia um manuseio seguro e 

simples e permite a transferência de dados através 

de diversas interfaces externas. O comando possui 

um banco de dados próprio interno e tem um con-

ceito de solução aberta: ele permite a eletroerosão 

em operação Stand-alone e também a mais alta 

funcionalidade em operação em grupos. 

Flexibilidade é uma das características mais impor-

tantes do nosso comando: o processo de eletroe-

rosão pode ser criado livremente conforme as exi-

gências dos pedidos de trabalho e continua também 

confortável e econômico quando não se trata de 

situações padrões.

Tecnologia do gerador

Comando genius (apresentação esquemática)

Interfaces USB, LPT, COM

Ligação de rede

conexão da Internet

condutor de 
rede interna

Controle 
remoto por 
celular

Regulador 
de eixo 
ativado

RISC-CPU

Bus de campo �bra ótica

demais hardware do 
regulador (opcional)

Bus de corrente

Mesa da máquina

cabeçote

Nível gerador

Nível-CNN

Nível usuário PC

demais reguladores de 
corrente (opcional)

RISC-CPU

Regulador 
de eixo 
ativado

Regulador 
de eixo 
ativado

Regulador 
de eixo 
ativado

PC
(Windows)
Superfície 
do usuário

Regulador 
de corrente
(16 A)

Regulador 
de corrente
(16 A)

Regulador 
de corrente
(16 A)
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Interface de usuário genius 

Com o magic3, nosso gerador oferece garantia que 

a eletroerosão resulta uniformemente em bons 

resultados nos três "mundos de materiais". Seja 

usinagem de grafite, metal duro ou cobre – magic3 

alcança os melhores resultados de erosão com 

quase desgaste zero e tempos consideravelmente 

melhores. Com a interface Windows e diferentes 

possibilidades gráficas, proporciona ao nosso con-

trole a maior facilidade para o usuário. O manuseio 

do sistema de coordenadas 3D permite um controle 

sistemático de falhas: o cálculo das coordenadas da 

peça de produção é possível on-line em operação 

manual. A superfície de programação EASYPROG 

facilita adicionalmente o processamento das mais 

diferentes tecnologias. O gerador ZK pode ser equi-

pado com diferentes módulos adicionais e fornece 

com isto soluções para aplicações especiais e tam-

bém para a produção em série. A utilização do eixo-

-Q proveniente de outro fabricante, por exemplo, é 

possível desta forma sem problemas.



Seja máquinas, sistemas de automação ou software, 

oferecemos-lhe uma infinidade de opções de serviços 

para garantir a máxima utilidade e desempenho de seus 

sistemas. Aplicamos o seguinte princípio: nós ajudamos 

você a encontrar a forma mais rápida de acompanhar e 

retornar a execução após qualquer mau funcionamento 

sem quaisquer grandes interrupções na produção.

As vantagens da assistência técnica ZK 
em poucas palavras
–  Help-Desk: nosso atendimento irá fornecer-lhe os pri-

meiros socorros e rápido suporte por telefone. Temos 

certeza de que nenhuma das suas consultas se perderá 

a partir do momento que pegar o telefone até que 

tenhas recebido aconselhamento de um especialista.

–  Serviço remoto: com o serviço de manutenção remota 

podemos entrar em seus sistemas e corrigir erros dire-

tamente em linha ou realizar atualizações e reparos.

–  Serviço no local: onde quer que você esteja, nós esta-

remos lá em um instante. Nosso serviço no local garan-

te que seus sistemas estarão funcionando novamente o 

mais rápido possível.

–  Atualizações de equipamento e software: O projeto 

modular torna isso possível. Podemos adaptar suas 

máquinas e seu software a qualquer momento para 

atender às necessidades da sua empresa, para que você 

esteja totalmente preparado para qualquer necessidade 

que seus clientes exigirem.

–  Serviço de peças de reposição: mantemos grandes 

estoques de peças de reposição em nossas unidades 

para que possamos atendê-lo rapidamente em uma 

emergência.

–  Manutenção preventiva: A manutenção preventiva 

ajuda a melhorar a vida útil e a qualidade de suas 

máquinas.

E agora o mais recente: 070000genius 
O número mundial da assistência técnica 

Discando o número 070000436487 você será posto 

diretamente em contato com a nossa equipe no depar-

tamento de assistência técnica telefônica sem ter que 

selecionar um código de país. A resposta mais curta para 

a rápida ajuda.

Assistência técnica

Assistência técnica



25

Nossas habilidades suportam 
 qualquer processo
Tecnologia de erosão, a qual tem muito a oferecer, requer 

habilidades que podem ser usadas de diversas maneiras. 

ZK oferece a você treinamento em todos os aspectos da 

otimização do processo, tecnologia, software e máquinas, 

permitindo que você use todo o potencial em sua empresa 

da melhor maneira possível.

Sessões de formação e aperfeiçoamento

–  na tecnologia de erosão, materiais e ferramentas  

(ex.: processos em grafite)

–  no uso e aplicações do software (ex.: transferência de 

dados do CAD/CAM)

–  nas máquinas (ex.: otimização dos resultados do processo)

–  em processos (ex.: melhorar fluxos de processo e tem-

pos ou alcançar consistência nos dados)

–  também o treinamento para gerenciamento de célula 

pode ser coordenado por nossa academia

Passo a passo para melhores processos

–  Análise do processo: Analisamos o processo em sua 

empresa e apresentamos propostas para introduzir ou 

estender a automação. 

–  Planejamento do projeto: Uma equipe dedicada, irá ver 

através de seu projeto, garantindo que esteja em tempo 

e coordenar a comunicação até uma conclusão bem 

sucedida.

–  Instalação e personalização: Nossos técnicos irão rea-

lizar a instalação no local com todas as configurações 

necessárias, testes e modificações até que o processo 

rode continuamente.

–  Suporte de posta em macha: Mesmo que sua equipe 

ainda esteja insegura após o treinamento inicial – uma 

ligação resolverá. Nossa equipe técnica irá ajudá-lo.

–  Treinamento tecnológico: Adaptamos todas as tecno-

logias erosivas padrão para a sua gama específica de 

peças para que você obtenha o melhor do seu hardware 

e software.

Treinamento
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Seja aonde for a sua atividade, nós criamos para 

você na Alemanha, Europa, Ásia e Américas parcerias 

de vendas. Isto significa que oferecemos contatos 

que possam sabiamente prestar suporte à você em 

todos os aspectos dos sistemas Zimmer & Kreim na 

sua língua nativa. Todos os nossos parceiros de ven-

das são selecionados cuidadosamente e são coloca-

dos em treinamentos permanentes para o mais novo 

nível da nossa tecnologia. Eles são também em caso 

de reparo o parceiro de contato adequado e serão 

alimentados em tempo mais curto com as peças de 

reposição necessárias. Além disso: ampliamos per-

manentemente nossos parceiros de vendas. Para que 

você possa encontrar uma pessoa de contato o mais 

próximo possível em qualquer lugar do mundo. 

Nossos parceiros responsáveis com informações de 

contato se encontram na nossa Página da Internet. 

www.zk-system.com

Parceiros sem fronteiras

Presença / Representações





Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG

Beineäcker 10, 64395 Brensbach, Germany

Telefon +49 (0) 6161 - 93 07 - 0

Telefax +49 (0) 6161 - 93 07 - 73

E-Mail info@zk-system.com

www.zk-system.com
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