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Ilustrar uma máquina e o seu 
potencial muitas vezes significa 
abrir as portas para novas 
oportunidades e mercados
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CENTROS DE TRABALHO CNC
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Os DONATONI Z1000-1200-1400-1600-2000 são centros 
de trabalho multifuncionais CNC de grandes dimensões 
com controlo numérico com 5/6 eixos interpolados e 
curso do eixo Z de 1000 a 2000 mm. São indicados para 
realizar o processamento de moldagem reta, côncava, 
convexa, arqueada, escavação de secção bidimensional e 
tridimensional, torneamento de colunas, esculturas e cortes 
de qualquer tipo.
Os DONATONI Z foram concebidos como centros de trabalho 
muito versáteis e de alta produtividade. Graças à ponte de aço 
com estrutura ampliada, aos movimentos dos eixos gerados 
por motores brushless acoplados a redutores de altíssima 
precisão e aos deslizamentos dos eixos X e Y sobre guias 
lineares e cremalheiras, ambas com lubrificação por banho 
de óleo, é possível produzir objetos de diferentes dimensões e 

formas, com acabamentos extremamente precisos. 
São fornecidos com eletromandris controlados por 
inverter com engate M56 / ISO 50 que empregam discos 
diamantados com diâmetro mín. de 500 mm e máx. de 1200 
mm e ferramentas diamantadas como fresa axial, rebolo de 
escavação e pontas diamantadas para executar os diversos 
tipos de processamentos.
O sistema pode ser equipado com torno e plataforma rotativa, 
ambos com eixos de rotação controlado por CN, tornando os 
eixos interpolados de 5 a 6. Pode ser montada como simples 
máquina de corte ou como centro de trabalho, graças aos 
inúmeros acessórios disponíveis no catálogo.
Os DONATONI Z são indicados para quem quer o melhor para 
a sua empresa e são ideais para enfrentar desafios e projetos 
complexos de designers e arquitetos, cada vez mais exigentes. 

GRANDE 
FLEXIBILIDADE, 

GRANDES 
RESULTADOS

EXTREMAMENTE POTENTE SIMPLES DE 
UTILIZAR

FLEXÍVEL E 
CONFIÁVEL

AMPLA ESCOLHA DE 
ACESSÓRIOS

ESPECÍFICA PARA 
MOLDAGEM E 
ESCAVAÇÃO

PRECISA CAPACIDADE DE 
CORTE DE GRANDES 

ESPESSURAS 



A DONATONI Z pode ser fornecida com 
a opção Q-QUADRIX. A opção Q é a 
síntese das melhores tecnologias da 
Donatoni para obter as melhores 
máquinas.

Q - QUADRIX: 
PARA OS PROFISSIONAIS 
QUE REALIZAM PERFIS
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Desempenho e eficiência
A versão Q cumpre os mais altos requisitos de 
eficiência e desempenho para processamentos 
mais exigentes, para os quais a máquina deve ser 
usada mais de 8 horas por dia, todos os dias, para 
o processamento em série ou para a realização de 
estátuas ou elementos de design.

Guias lineares em banho de óleo:
• Lubrificação em banho de óleo.
• Menos manutenção.
• Deslocamento perfeito mesmo quando 
 os trabalhos são difíceis e prolongados.
• Máxima precisão de processamento.

Qualidade em cada componente
• Motores brushless potentes de última geração de alta eficiência, extremamente precisos.
• Estrutura de aço reforçada para a máxima precisão de processamento

PORQUE 
Q-QUADRIX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QUADRO GAMA DONATONI Z

Disponível com cabeça birrotativa 
ou com rotação 0-90°.

Grande capacidade de trabalho graças 
ao eixo Z de 1000 a 2000 mm.

Diâmetro máximo dos discos 
de 1100 ou 1300 mm.

DONATONI Z 1000 DONATONI Z 1200 DONATONI Z 1400 DONATONI Z 1600 DONATONI Z 2000

Diâmetro mín./máx. dos discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500 - 1000 mm (opt. 1300 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Curso do eixo Z:  1000 mm Curso do eixo Z:  1200 mm Curso do eixo Z:  1400 mm Curso do eixo Z:  1600 mm Curso do eixo Z:  2000 mm

Profundidade máxima de corte: 
355 mm (455 mm)

Profundidade máxima de corte: 
355 mm (455 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Curso do eixo X : 4100 mm Curso do eixo X : 4100 mm Curso do eixo X : 4100 mm Curso do eixo X : 4100 mm Curso do eixo X : 4100 mm

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y através de 
sistema de lubrificação automática

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y através de 
sistema de lubrificação automática

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y através de 
sistema de lubrificação automática

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y através de 
sistema de lubrificação automática

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y através de 
sistema de lubrificação automática
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QUADRO GAMA DONATONI Z-Q

Uma gama, muitas soluções
A gama DONATONI Z é composta por vários modelos com uma vasta gama de opções e soluções que 

permitem personalizar a máquina de acordo com as necessidades do cliente.

Guias de deslocamento com lubrificação 
automática com massa ou com sistema em 
banho de óleo.

Eletromandris de 28,5 Kw a 40 kw. Engate para ferramentas M56 ou ISO 50.

DONATONI Z 1000 Q DONATONI Z 1200  Q DONATONI Z 1400 Q DONATONI Z 1600 Q DONATONI Z 2000 Q

Diâmetro mín./máx. dos discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diâmetro mín./máx. dos discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Curso do eixo Z:  1000 mm Curso do eixo Z:  1200 mm Curso do eixo Z:  1400 mm Curso do eixo Z:  1600 mm Curso do eixo Z:  2000 mm

Profundidade máxima de corte: 
355 mm (455 mm)

Profundidade máxima de corte: 
355 mm (455 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Profundidade máxima de corte:  
355 mm (500 mm)

Curso do eixo X : 3800 mm Curso do eixo X : 3800 mm Curso do eixo X : 4600 mm Curso do eixo X : 4600 mm Curso do eixo X : 4600 mm

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y em banho de 
óleo

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y em banho de 
óleo

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y em banho de 
óleo

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y em banho de 
óleo

Lubrificação das guias de desliza-
mento dos eixos X-Y em banho de 
óleo



TECNOLOGIA 
A SERVIÇO DO 
DESIGN E DA 
ARTE
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PROCESSAMENTOS
Colunas, esculturas, banheiras, lavatórios, bases 
de chuveiro, mesas, fontes, capitéis, painéis para 
revestimentos externos e internos, degraus para 
escadas, contornos de janelas, artefatos para 
construção e arte funerária.



A SOLUÇÃO PARA OS 
GRANDES DESAFIOS
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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TIPOS DE 
PROCESSAMENTOS

MOLDAGEM ESTÁTUAS

FRESAGEMCORTES

ESCAVAÇÃO

TORNEAMENTO



A INOVAÇÃO COMO 
PADRÃO 
COMPONENTES PRINCIPAIS
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AIR COOLING SYSTEM LIQUID COOLING SYSTEM
Travessas de deslizamento com recirculação de esferas e cremalheiras com dentes helicoidais para 
o deslizamento dos eixos X e Y, com lubrificação em banho de óleo e proteção mediante foles com 
fechamento de labirinto. 

Ponte: concebida para garantir o melhor suporte ao tubo e ao eletromandril e a máxima precisão. A 
estrutura de aço zincado é normalizada, tratada com jato de areia e pintada em camada tripla. 

Eletromandris  de altíssima qualidade montados em carro de aço e comandados por inverter que permite a regulação do n. de rotações de 0 a 5000/6000/8000 rpm. São equipados com cabeça porta-
ferramentas com rotação dupla e inclinação contínua do eixo de -20° a 200°, útil para processamentos com 5 eixos com disco ou fresas diamantadas, e sistema de refrigeração por fluido. 
Permitem a utilização do disco e de ferramentas diamantadas como rebolo de escavação, fresa axial e ponta diamantada. A troca de ferramenta pode ser automática ou manual.



ACESSÓRIOS E 
COMPONENTES 
MECÂNICOS 
OPCIONAIS
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Plataformas e bancadas de trabalho: disponível em diversos modelos e medidas, com plano em madeira, aço, alumínio, com contra-bancada, de acordo com os acessórios selecionados e as exigências do 
cliente.

Scanner 3D: O scanner 3D Artec é um instrumento profissional para realizar a varredura de objetos de diversas dimensões como 
estátuas, capitéis, objetos de design e manufatos em geral, de qualquer forma e dimensão, e a criação de ficheiros em diferentes 
formatos: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII.

Detetor de espessura da laje: sistema para a deteção automática 
da espessura da laje. 



Câmara fotográfica para lajes: sistema de deteção da laje, com câmara fotográfica posicionada 
sobre a bancada de trabalho e software de aquisição de imagem. A aplicação torna mais rápida a 
programação da máquina e permite, posicionar as peças e detetar eventuais defeitos da laje. 

Depósito de ferramentas linear de 10 posições para cones ISO 50 com prolongamentos de 
comprimento máx. de 600 mm, com cobertura em aço inox com levantamento pneumático 
(apenas para Eletromandril ATC ou MTB).

Predefinição das ferramentas: sistema de medição da espessura das ferramentas, indispensável 
para realizar processamentos precisos.

Depósito de ferramentas rotativo de 16 posições para cones ISO 50 e 2 posições para disco 
vertical de diâm. 625 e 825 mm. O depósito é posicionado ao lado da máquina e move-se 
mediante a base móvel, que permite o seu posicionamento no interior da área de trabalho para 
realizar a troca. 
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Torno: Torno interpolado que permite realizar colunas com secção circular ou com formas 
complexas. Troca de disco: disponível em 2 versões, simples ou duplo, para discos de 625 e 825 mm.

Kit de ventosas: sistema de fixação das peças mediante ventosas de copo e bomba de vácuo (a 
combinar com bancada em alumínio fixa ou basculante). Muros de suporte em aço tratado com jato de areia e pintado com camada tripla.



UM SISTEMA 
INTELIGENTE 
PARA FACILITAR 
O SEU TRABALHO
DEIXE-SE GUIAR NA 
ESCOLHA DE UMA MÁQUINA 
INTELIGENTE
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D-INSIDE:
EQUIPE-SE COM UMA 
INTELIGÊNCIA SUPERIOR

A perfeição dos trabalhos é alcançada 
através de diversos movimentos que devem 
ser perfeitamente coordenados entre si. 
Se no corpo humano todos os movimentos 
são comandados por impulsos cerebrais, o 
mesmo acontece nas máquinas através da 
integração da máquina com os softwares de 
programação.

Cada máquina da Donatoni nasce com um 
sistema inteligente de gestão do trabalho, 
integrado com todas as partes que controlam 
os seus movimentos. Este sistema chama-se 
D-Inside, ou seja, é o cérebro da máquina. É 
uma interface avançada, mas fácil de usar, 
mesmo para os operadores com pouca 
experiência. Esta interface permite coordenar 
o sistema máquina-software. 

O sistema D-Inside coloca ao dispor diversos 
cenários de programação e pode interagir 
com os diversos softwares da Donatoni, como 
o Parametrix e todos os módulos adicionais, 
ou o cad-cam DDX EasySTONE, permitindo a 
personalização da máquina para responder da 
melhor forma às exigências do cliente.

INTERFACE DO 
UTILIZADOR COM O 
PC E O ECRÃ TÁTIL 
DE 21” 

ELEVADO 
DESEMPENHO 
GRAÇAS AO NOVO 
E POTENTE PC

ENTRADAS 
USB PARA 
TRANSFERIR 
FICHEIROS

BRAÇO MÓVEL E 
RÍGIDO QUE PERMITE 
PROGRAMAR COM 1 
MÃO

COMANDOS PARA 
A GESTÃO MANUAL 
DE CADA EIXO



PARAMETRIX Parametrix é um Software simples e intuitivo desenvolvido pela 
Donatoni Macchine e concebido para otimizar a gestão dos cortes 
de chapas para obter peças de diferentes formas. 

É um programa que permite gerir o trabalho de corte com 
disco e inserir perfis retos e curvos (degraus, bancadas de 
cozinha, retângulos, revestimentos) com a utilização de formas 
predefinidas no programa ou importadas de ficheiro DXF. 
De acordo com a superfície disponível, é possível configurar a 
disposição das peças e a sequência dos cortes, otimizando o 
tempo e reduzindo os descartes de material. 

O software inclui as funções de proteção contra a colisão das 
peças, nesting manual e automático das peças, gestão de 
estatísticas de produção e de encomendas. 

O Parametrix pode ser combinado com os sistemas Photoslab e 
Move-System que permitem detetar automaticamente a chapa e 
a movimentação (através de um sistema de ventosas) das peças 
cortadas, reduzindo o máximo possível a intervenção do operador.
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Photoslab (opcional) 
Através de uma câmara fotográfica,  posicionada sobre a máquina, e do 
software de aquisição, são detetadas automaticamente as dimensões das 
lajes a cortar. FORNECIDO COM A CÂMARA O sistema permite, dessa forma, 
otimizar o aproveitamento das FOTOGRÁFICA PARA LAJES dimensões da laje e 
tornar o posicionamento das peças mais rápido, evitando eventuais defeitos e 
permitindo realizar os cortes seguindo os veios do material. O software é ativado 
automaticamente com a instalação do acessório “Câmara fotográfica para lajes”.

Nesting automático
Introduz automaticamente as peças quadradas ou retangulares na
área de trabalho, otimizando o aproveitamento da chapa e evitando
automaticamente os defeitos detetados.

Furação e trabalho com fresa
Permite gerir o uso de ferramentas, brocas de coroa e fresas, com as quais é
possível cortar peças ou partes de peças.

Posicionamento das peças na chapa 
Com a função de nesting manual, verificam-se as colisões entre as diversas peças,
facilitando o correto posicionamento.

Gestão e modificação dos cortes
Depois de posicionar as peças, é possível modificar os cortes, alongá-los,
modificar a ordem, desabitá-los, acrescentar pausas etc., antes de pressionar o
botão para iniciar o corte.

Mancha aberta (opcional) 
É possível obter um rendering 2D das peças cortadas e, portanto, observar, antes de 
efetuar o corte, o resultado estético obtido mediante a continuidade entre as peças.

DM_TL (opcional)
Programa para o levigamento, polimento, escovagem de chapas através da
utilização de um prato de tipo Frankfurt.



OPTIONAL

CAD-CAM DDX EasySTONE é o software CAD-CAM potente, simples e intuitivo 
para as máquinas da Donatoni. 

O software permite realizar o projeto, importar e executar ficheiros 
2D e 3D nos formatos DXF, IGES, STL, PNT, STEP e RHINO e definir 
superfícies e moldes através da varredura laser. 
É possível configurar diversos processamentos: desbastes, 
perfurações, perfilagens, esvaziamentos e polimentos, que podem 
ser realizados otimizando o processo de execução. 

Após a importação, o software otimiza os percursos de 
processamento e realiza o desbaste/acabamento, levando em conta 
o material bruto resultante do processamento. 

Com EasySTONE é possível visualizar a imagem 3D do 
processamento e, se necessário, modificá-lo. A simulação em 3D 
do processamento, incluídos os deslocamentos não operativos, é 
realista, pois baseia-se no modelo da máquina do cliente e mostra 
o modelo tridimensional do centro de trabalho, da mesa, dos 
motores, das ferramentas, dos acessórios sob a peça e das peças. 

Depois de terminar a fase de projeto, o EasySTONE gera os 
programas da peça e envia-os diretamente ao centro de trabalho 
do cliente. Então, calcula o tempo e os custos de processamento, 
permitindo obter relatórios precisos sobre o trabalho realizado.
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Desenho: o software coloca à disposição ferramentas de desenho que permitem criar quer moldes 
em 2D, quer superfícies em 3D, mesmo complexas. Também é possível importar superfícies 
produzidas com outros softwares de modelagem ou derivantes da varredura de objetos reais.

Simulação: o programa permite simular os processamentos configurados no sistema fornecendo 
o modelo da máquina e da ferramenta e o material processado. A simulação permite visualizar a 
efetiva remoção do material e, portanto, ter uma visão a priori do resultado final.

Gestão do depósito de ferramentas: O software permite executar a gestão ordenada do depósito de 
ferramentas e criar kits de processamento. Dessa forma, é possível construir uma base de dados por 
tipo de processamento que contém todos os parâmetros das ferramentas necessárias já configuradas no 
sistema, com uma forte poupança do tempo de programação.

Gestão dos processamentos: quando é necessário utilizar diversos tipos de ferramentas para o 
mesmo processamento, o operador pode visualizar no ecrã os percursos de cada ferramenta e a 
sua operação diretamente no modelo tridimensional.



COM A DONATONI, 
NUNCA ESTÁ 
SOZINHO
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 
PÓS-VENDA

A relação com o cliente não 
termina quando o produto 
é entregue, mas continua 
e reforça-se mediante a 
colaboração recíproca, 
gerando valor para ambos



27DONATONI Z 1000-1200-1400-1600-2000

A Donatoni Service é o departamento da empresa 
totalmente dedicado aos nossos clientes e às suas 
necessidades. Disponibiliza uma ampla gama de 
serviços para atender a todas as necessidades 
do cliente, antes, durante e depois da entrega e 
instalação da máquina e durante toda a sua vida útil. 
Graças à sua sólida experiência, a equipa altamente 
qualificada é capaz de esclarecer quaisquer 
dúvidas e atender a todos os pedidos. Adotamos 
uma abordagem aberta e atenta às necessidades 
individuais, pois o nosso objetivo é acompanhar e 

dar apoio ao cliente e à sua atividade produtiva, 
não só através da assistência, mas também com 
aconselhamento e serviços técnicos que permitam 
reforçar o know-know dos operadores e melhorar a 
produção. 
Rapidez, fiabilidade e profissionalismo são os pontos 
fortes que nos permitem atender de forma eficaz 
aos seus pedidos. O nosso serviço de assistência 
utiliza meios de comunicação de última geração e 
uma rede global de parcerias para dar respostas e 
soluções rápidas.

LIGAÇÃO 
DIRETA COM 
OS NOSSOS 
TÉCNICOS

A instalação das nossas máquinas é realizada 
por técnicos especializados e com experiência 
comprovada, graças aos quais podemos garantir 
um elevado nível de qualidade dos serviços. 
A instalação inclui um serviço de instalação 
escrupuloso, a colocação em funcionamento 
da máquina e a formação dos operadores em 
conformidade com o modelo da máquina instalada.

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

Cursos de formação e atualização sobre as novas 
aplicações e softwares na nossa sede ou nas 
instalações dos clientes. A nossa sede possui as 
instalações necessárias para realizar cursos para 
técnicos e operadores. As salas ficam ao lado do 
showroom onde estão expostas as máquinas. Portanto, 
podem ser feitos testes e verificações diretamente na 
máquina para avaliar o nível de aprendizagem.

FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA

Cada máquina é fornecida com um sistema 
que permite ligá-la, através da teleassistência, 
ao nosso serviço pós-venda (é necessária 
a ligação à rede por cabo). O serviço 
permite que a nossa equipa técnica aceda 
virtualmente à máquina do cliente e faça os 
controlos, atualizações e assistência técnica, 
como se estivesse nas suas instalações.

LIGAÇÃO DIRETA - ASSISTÊNCIA ONLINE

Apoiamos os clientes na criação e realização 
de peças e objetos complexos.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO CAD-CAM

Enviamos componentes e peças sobresselentes 
para qualquer parte do mundo, de forma rápida, 
para reduzir ao mínimo a paragem da máquina.

SERVIÇO DE PEÇAS SOBRESSELENTES

Fornecemos assistência técnica direta nas 
instalações dos nossos clientes, quando não for 
possível a teleassistência.

ASSISTÊNCIA NO LOCAL

A Donatoni está presente em muitos países 
do mundo graças a uma estrutura de 
parcerias e agentes credíveis e competentes, 
como as filiais Intermac do grupo Biesse.

ESTRUTURA DE VENDA E ASSISTÊNCIA 
GENERALIZADA



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

A:
Z1000: 4750 MM
Z1200: 4950 MM
Z1400: 5100 MM
Z1600: 5450 MM
Z2000: 6300 MM

B:
Z1000: 5330 MM
Z1200: 5330 MM
Z1400: 5800 MM
Z1600: 5800 MM
Z2000: 5800 MM

C:
Z1000: 5550 MM
Z1200: 5550 MM
Z1400: 6250 MM
Z1600: 6250 MM
Z2000: 6250 MM

D:
Z1000: 7850 MM
Z1200: 7850 MM
Z1400: 8250 MM
Z1600: 8250 MM
Z2000: 8250 MM

C

D

B

A

C

D

B

A
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LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

Número máximo de eixos interpolados N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Curso do carro eixo X mm                                         
in

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

Curso da ponte eixo Y mm                                         
in

4300
169,3

4300
169,3

3500
138,7

3500
137,8

3500
137,8

Curso de subida / descida da cabeça eixo Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotação da cabeça porta-disco eixo C gradi -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Inclinação da cabeça porta-disco eixo A gradi 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.)

Dimensões da bancada mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diâmetro mínimo do disco mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diâmetro máximo do disco mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profundidade máxima de corte mm                                         
in

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Potência do motor do eletromandril kW 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.)

Rotação das ferramentas com inverter Rpm 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.)

Engate da ferramenta cone ISO  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)

Velocidade máxima do carro eixo X m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Velocidade máxima da ponte eixo Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Velocidade máxima da cabeça eixo Z m / min
ft / min

0 - 9
0 - 29

0 - 9
0 - 29

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

elocidade máx. de posicionamento eixos X Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Consumo de água l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consumo de ar l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Tensão padrão Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Peso total da máquina kg
lb

4700
10361,73

4750
10471,96

5950
13117,5

6000
13227,74

6100
13448,2

DADOS TÉCNICOS 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

1000 1200 1400 1600 2000

Os dados e as imagens deste catálogo são indicativos e não são vinculantes. O fabricante reserva-se o direito de modificar o produto, os dados técnicos e as imagens sem aviso prévio.



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

A:
Z1000: 4600 MM
Z1200: 4700 MM
Z1400: 5950 MM
Z1600: 6150 MM
Z2000: 6450 MM

B:
Z1000: 5750 MM
Z1200: 5750 MM
Z1400: 6100 MM
Z1600: 6100 MM
Z2000: 6100 MM

C:
Z1000: 6700 MM
Z1200: 6700 MM
Z1400: 6800 MM
Z1600: 6800 MM
Z2000: 6800 MM

D:
Z1000: 7800 MM
Z1200: 7800 MM
Z1400: 8400 MM
Z1600: 8400 MM
Z2000: 8400 MM

C

D

B

A

C

D

B

A



31DONATONI Z 1000-1200-1400-1600-2000

Número máximo de eixos interpolados N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Curso do carro eixo X mm                                         
in

3800 
149,6 

3800 
149,6 

4600
181,1

4600
181,1

4600
181,1

Curso da ponte eixo Y mm                                         
in

3000
118,1

3000
118,1

3500
137,8

3500
137,8

3500
137,8

Curso de subida / descida da cabeça eixo Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotação da cabeça porta-disco eixo C gradi -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Inclinação da cabeça porta-disco eixo A gradi -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200°

Dimensões da bancada mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diâmetro mínimo do disco mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diâmetro máximo do disco mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profundidade máxima de corte mm                                         
in

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Potência do motor do eletromandril kW 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6

Rotação das ferramentas com inverter Rpm 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000

Engate da ferramenta cone ISO 50 50 50 50 50

Velocidade máxima do carro eixo X m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Velocidade máxima da ponte eixo Y m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Velocidade máxima da cabeça eixo Z m / min
ft / min

0 – 13
0 - 42,6

0 – 13
0 - 42,6

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

elocidade máx. de posicionamento eixos X Y m / min
ft / min

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

Consumo de água l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consumo de ar l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Tensão padrão Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Peso total da máquina kg
lb

5000
11023,11

5050
11133,34

7800
17196,06

7850
17306,29

8000
17636,98

1000 1200 16001400 2000

LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

DADOS TÉCNICOS 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

Os dados e as imagens deste catálogo são indicativos e não são vinculantes. O fabricante reserva-se o direito de modificar o produto, os dados técnicos e as imagens sem aviso prévio.



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

A Donatoni Macchine foi fundada em 1959 por 
Vittorio Donatoni, em Domegliara, uma das regiões 
mais importantes na transformação de mármore 
e granito. Graças à grande experiência adquirida 
ao longo do tempo no setor da pedra natural, é 
considerada um dos líderes mundiais na produção de 
máquinas modernas e de elevadíssima qualidade para 
a transformação da pedra.
 
A investigação constante, a inovação tecnológica 
e o serviço ao cliente são conceitos chave para a 
empresa, que conta com o apoio de pessoal técnico 
e comercial altamente qualificado, capaz de garantir 
ao cliente final um produto que reflete as suas 
expectativas em termos de qualidade e desempenho.


