
DONATONI KROSS
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL CNC



Muitas vezes, destacar uma 
máquina e o seu potencial 
significa abrir as portas 
para novas oportunidades
e mercados
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A DONATONI KROSS é a máquina concebida e criada para 
facilitar o trabalho de todas as empresas que desejam 
produzir em série painéis e revestimentos para fachadas 
contínuas e paredes internas, preparando-os para a fixação 
mecânica com a utilização de apenas uma máquina, obtendo, 
assim, uma redução de tempo e de custo de trabalho.
A ideia a partir da qual esta máquina foi concebida é simples: 
evitar operações de maquinação manuais, deslocamentos 
das peças entre máquinas ou movimentos das peças na 
mesma máquina, concentrando todas as operações numa 
única solução. O objetivo da Donatoni ao realizar a DONATONI 
KROSS foi, desde o início, simplificar e tornar mais rápido o 

processo de trabalho.
Para obter o resultado final, para além da parte mecânica, 
a Donatoni desenvolveu um software dedicado, simples e 
intuitivo, que permite programar o trabalho graças a uma 
biblioteca que contém numerosos tipos de trabalhos mais 
comuns. Esses serão úteis para preparar as peças para a 
fixação mecânica na parede.
Para os clientes mais exigentes, há também a possibilidade 
de incluir na DONATONI KROSS sistemas de carga e descarga 
robotizados ou sistemas de produção com várias soluções, 
como armazenagem, máquinas de corte e sistemas de 
movimentação e paletização.

MUITAS 
FUNÇÕES, 
UMA SÓ 

MÁQUINA

REDUÇÃO DOS CUSTOS 
DE TRABALHO

EXTREMAMENTE 
RÁPIDO

PROGRAMAÇÃO 
SIMPLES E RÁPIDA

IDEAL PARA A 
PRODUÇÃO EM SÉRIE

AMPLA GAMA DE 
TRABALHOS

TRANSPORTE E 
MONTAGEM FÁCEIS

AUTOMATIZAÇÃO DO 
PROCESSO PRODUTIVO

ELEVADA 
PRODUTIVIDADE



DONATONI KROSS é uma máquina 
multifuncional específica para preparar 
painéis e revestimentos para a fixação 
em fachadas exteriores de edifícios e 
paredes interiores, para aplicações 
que necessitam de sistemas 
de fixação mecânico ou para 
realizar simples trabalhos ou 
acabamentos em série. 

KR
O

SSGraças aos acessórios fornecidos de 
série, a DONATONI KROSS é capaz de 
executar trabalhos em série, reduzindo 
o tempo de trabalho e aumentando a 
produtividade. 

MULTIFUNCIONAL 
E AUTOMÁTICA
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SS Trabalhos sem a intervenção do operador: 
cada eletromandril conta com sistema 
automático de troca de ferramenta com 
engate ISO 40 que permite a utilização de 
discos e ferramentas diamantadas. 

2 GRUPOS DE CABEÇA = PRODUTIVIDADE 
DUPLICADA Ambos os grupos de cabeça 
possuem magazine de ferramentas, cada 
um deles com 2 posições para discos e 6 
posições para ferramentas; isso permite gerir 
a execução de trabalhos paralelamente e em 
sequência, sem a intervenção do operador.

TECNOLOGIAS INTEGRADAS AO SEU SERVIÇO 
A tecnologia CNC e o software nativo 
permitem programar em sequência diversos 
tipos de trabalhos, evitando movimentos, 
trabalhos manuais ou trabalhos adicionais em 
outras máquinas.

DIVERSAS FERRAMENTAS PARA 
DIVERSOS TRABALHOS

KR
O

SS



A chapa pode ser trabalhada 
de várias formas: 
- Lado da chapa: para fazer orifícios, 
fresagens e encastres;
- Parte superior da chapa: 
para fazer orifícios, relevos, 
fresagens, rebaixos.

FLEXIBILIDADE PARA 
TODOS OS FORMATOS

KR
O

SS
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SS

Os transportadores que se alargam e se 
restringem automaticamente consoante 
a largura da peça trabalhada garantem 
elevadíssima flexibilidade de trabalho.

É possível trabalhar chapas de até 100 mm de 
espessura, com dimensões mínimas de 300 x 
300 mm e máximas de 1500 x 2000 mm.

KR
O

SS



AUTOMATIZAÇÃO 
SIMPLES E RÁPIDA
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TRABALHOS
Painéis para revestimentos interiores e exteriores, 
peitoris, chapas. 



UMA MÁQUINA SEM 
IGUAL QUE SIMPLIFICA 
O TRABALHO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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/ 4+4 EIXOS CONTROLADOS E INTERPOLADOS

/ CURSO VERTICAL DO EIXO Z: 700 MM

/ DIÂMETRO MÍN./MÁX. DOS DISCOS: 300 MM

/ INCLINAÇÃO DA CABEÇA: 0° - 90°

/ 2 MAGAZINES DE FERRAMENTAS

/ LUBRIFICAÇÃO POR MASSA DAS GUIAS 
DE DESLIZAMENTO AUTOMÁTICA CENTRALIZADA 

/
MOTORES BRUSHLESS CONTROLADOS 
POR INVERSOR E REDUTORES DE ELEVADA 
PRECISÃO PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS EIXOS

KERF MODELADO ÂNGULO DE 45º

KERF

FRESAGEM

FURO

REBAIXO COM FURO

KERF REBAIXADO

FURAÇÃO COM FRESA

SLOT (KERF NÃO PASSANTE)

FURO COM 
ALARGAMENTO

REBAIXO CIRCULAR

FURO EM BORDA

TIPOS DE 
TRABALHOS

GOTEIRA



UM PACOTE COMPLETO 
PARA UMA MÁQUINA 
SEM IGUAL
PRINCIPAIS COMPONENTES
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PONTES 
PRINCIPAIS 
E GRUPOS 
DA CABEÇA

Eletromandris de altíssima qualidade, com 
sistema de refrigeração por fluido, de 11 kw/
S6, com regulação do número de rotações 
por meio de inversor, engate ISO 40, troca de 
ferramenta automática e cabeça inclinável 
entre 0° e 90°.

2 pontes independentes concebidas e 
realizadas com aço para garantir um excelente 
suporte para o grupo carro/mangote/cabeça e 
garantir a máxima precisão.

Travessas de deslocamento com recirculação de 
esferas feitas de aço e equipadas com guias lineares 
com recirculação de esferas e cremalheiras 
temperadas e retificadas; todo o conjunto é 
protegido por foles e lubrificado por meio de 
sistema automático.



TRANSPORTADOR 
MONOBLOCO 
COM 2 CORREIAS

Regulação automática em largura de acordo 
com as medidas da peça trabalhada. O 
deslocamento em largura é motorizado e o 
transporte das peças pela correia é feito por 
meio de motor. 

Estrutura monobloco autoportante, zincada 
e pintada, para facilitar a montagem e 
posicionamento 
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Rolos de orientação 
à entrada que 

permitem alinhar 
a peça com as 

correias.

Encosto lateral em 
cada transportador 

para permitir 
manter a peça 

parada durante o 
trabalho.



2 Magazines de ferramentas posicionados em lados opostos um ao outro ao longo dos lados das 
portas de acesso. Cada magazine de ferramentas dispõe de 6 posições para ferramentas, 2 posições 
para discos de 300 mm de diâmetro. Troca de disco automático (2 unid. para cada magazine) com cone ISO 40, para disco de 300 mm de diâmetro.

Grupo de pré-ajuste das ferramentas: sistema de medição da espessura da ferramenta 
e do diâmetro do disco.

Console de comando: composto de braço de suporte com duas articulações, comandos manuais, 
ecrã de toque 21” , teclado e porta usb para importar ficheiros DXF. 
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Transportador de rolos de carga equipado com rolos omnidireccionais de material plástico, com 
estrutura de aço, para o carregamento de peças com dimensões máximas.

Transportador de rolos de descarga equipado com rolos revestidos de borracha 
e sensor de fim de curso.

Detetor da espessura da chapa: sistema para detetar automaticamente a espessura da chapa por 
meio de laser.

Protetores dianteiros corrediços: as barreiras de proteção dianteiras com sistema de fecho 
permitem a máxima visibilidade da área de trabalho e têm volume reduzido, garantindo altos 
padrões de segurança.



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



O KROSSFIX é simples e intuitivo; foi desenvolvido pela Donatoni 
Macchine especialmente para a DONATONI KROSS e foi concebido 
para otimizar a gestão da execução do  trabalho de cada peça nos 
quatro lados e na superfície superior da peça.
É um programa que permite gerir trabalhos de corte com 
disco, como kerf, slot, goteiras e ângulo de 45º, permite efetuar 
furações de diversos tipos, também na borda, fresagens, furações 
e rebaixos com fresas de diferentes tipos.  

Utilizando operações de maquinação predefinidas, é possível 
programar em pouco tempo o trabalho de forma simples e 
intuitiva. De acordo com as dimensões da peça configuradas 
no sistema, o software define automaticamente a largura dos 
2 transportadores e o trabalho a ser feito. O Parametrix está 
combinado com o detetor de espessura da peça e com o sistema 
de medição da espessura da ferramenta e do disco.

KROSSFIX
FORNECIDO DE SÉRIE
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OPTIONAL

CAD-CAM O software CAD-CAM permite realizar o projeto, importar e 
executar ficheiros 2D e 3D nos formatos DXF, IGES, STL, PNT, STEP 
e RHINO e definir superfícies e perfis através do varrimento por 
laser. É possível configurar diversos trabalhos: desbastamento, 
perfuração, perfilagem, esvaziamento e polimento, que podem ser 
feitos otimizando o processo de execução. 

Após a importação, o software otimiza os percursos de trabalho e 
efetua o desbastamento/acabamento levando em conta o material 
bruto resultante do trabalho. 

Com o CAD-CAM é possível visualizar a imagem 3D do trabalho 
e, se necessário, modificá-la. A simulação em 3D do processo de 
trabalho, incluindo 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 apoios e das peças. 

Depois de concluída a fase de projeto, gera os programas da peça 
e envia-os diretamente ao centro de trabalho do cliente. Por fim, 
calcula os tempos e custos de trabalho, permitindo obter um 
relatório pormenorizado do trabalho executado.



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

A relação com o cliente 
não termina quando o 
produto é fornecido: ela 
cresce e continua através 
da colaboração recíproca, 
gerando valor para todos
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O compromisso com os nossos clientes continua 
mesmo após a entrega da máquina, oferecendo 
um serviço de apoio e assistência pós-venda de 
absoluta qualidade. Para a Donatoni Macchine, 
o melhor serviço significa máquinas eficientes 
e duradouras, que exijam pouca manutenção e 
assistência pós-venda. 

Partindo deste pressuposto, consideramos que 
podemos oferecer como valor agregado ao cliente 
uma série de serviços, como consultorias técnicas 
e atividades de suporte e formação para os 
operadores sobre aspetos técnicos ou softwares.

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

CONEXÃO 
DIRETA COM 
OS NOSSOS 
TÉCNICOS

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

cursos de formação e atualização sobre novos softwares 
e aplicações, na nossa sede ou na sede dos clientes. 
A nossa sede possui espaços para a realização de 
cursos para técnicos e operadores. As salas de aula 
são colocadas ao lado das máquinas expostas no nosso 
showroom; dessa forma, podem ser feitos testes e 
verificações diretamente na consola da máquina para 
avaliar o nível de aprendizagem. 

FORMAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA

todas as máquinas são equipadas com um 
sistema que permite que sejam conectadas em 
teleassistência com o nosso serviço de pós-venda 
(é necessária a ligação em rede mediante cabo). 
O serviço permite à nossa equipa técnica aceder 
virtualmente à máquina do cliente e realizar 
controlos, atualizações e assistência técnica, como 
se estivesse no local.

CONEXÃO DIRETA – ASSISTÊNCIA ONLINE

apoiamos os clientes durante a criação e a realização 
na máquina de obras e objetos complexos. 

CONSULTORIAS TÉCNICAS CAD-CAM

elaboramos os pedidos de componentes e peças de 
reposição em qualquer lugar do mundo em pouco 
tempo, para reduzir ao máximo as paragens da 
máquina. 

SERVIÇO DE COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

fornecemos assistência técnica direta nas fábricas 
dos nossos clientes quando não é possível realizar 
a assistência mediante a teleassistência.

ASSISTÊNCIA LOCAL

a Donatoni está presente em muitos países do mundo 
graças a uma estrutura de parceiros e agentes de 
confiança e competentes, entre os quais as filiais 
Intermac do grupo Biesse. 

ESTRUTURA DE VENDA E ASSISTÊNCIA CAPILAR



DATI TECNICI

16
00

16
00
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DONATONI KROSS

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

Eixos interpolados N° 4+4

Curso do carro do eixo X mm 2200

Curso da ponte do eixo Y mm 2600

Curso de subida/descida cabeça do eixo Z mm 700

Rotação cabeça porta-disco eixo C graus 0-90°

Dimensões do transportador de correias mm MAX 1520 – MIN. 300

Diâmetro do disco mm 300

Profundidade máxima de corte mm 120

Potência do motor do eletromandril kW 11/S6

Diâmetro do eixo do motor do disco mm 50

Velocidade máxima do carro eixo X m / min 0–40

Velocidade máxima da ponte eixo Y m / min 0-30

Velocidade máxima da cabeça eixo Z m / min 0–5

Consumo de água do disco de corte (3 bar) l/min 100

Consumo de água interna (3 bar) l/min 50

Consumo de ar l/min 20

Tensão elétrica padrão V/Hz 400 (± 10%) /50

Peso total da máquina kg 6000



NOTE
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NOTE



NOTE
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NOTE



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 áreas 
mais importantes de processamento de mármore 
e granito, e graças à grande experiência alcançada 
ao longo do tempo no setor lapídeo é considerada 
um dos líderes mundiais na produção de máquinas 
avançadas e de altíssima qualidade para o 
processamento da pedra. 

Pequisa constante, inovação tecnológica e serviço 
ao cliente são conceitos chave para a empresa, 
que para isso 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 
rendimentos.


