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CENTRO DE CORTE COMBINADO 
DISCO E WATERJET 

DONATONI DJ 6.6



Muitas vezes, destacar uma 
máquina e o seu potencial 
significa abrir as portas para 
novas oportunidades 
e mercados
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IDEAL PARA CORTAR 
QUALQUER TIPO DE 
MATERIAL

A COMBINAÇÃO 
PERFEITA DE 2 
TECNOLOGIAS
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A DONATONI DJ 6.6 é um centro de corte com 
tecnologia combinada, disco e waterjet, de 5 eixos 
interpolados extremamente versátil, indicado para 
realizar uma ampla gama de produtos de mármore, 
pedra, aglomerado e cerâmica. 
É uma máquina que permite fazer operações de 
corte graças à utilização combinada de disco e jato de 
água e operações de fresagem graças à ferramenta 

instalada no eixo do motor principal. 
A DONATONI DJ 6.6 é indicada para pequenas 
ou grandes empresas que produzem sobretudo 
bancadas de cozinha, bancadas para casas-de-banho, 
soleiras, escadas, painéis de revestimento, ou que 
desejam uma máquina polivalente que permite fazer 
todas as operações de corte utilizando apenas um 
equipamento. 

DISCO + WATERJET 
DE ACORDO COM 

A FILOSOFIA 
DONATONI

EXTREMAMENTE 
VERSÁTIL

AMPLA GAMA DE 
TRABALHOS

PROCESSO DE 
TRABALHO 

AUTOMÁTICO

OTIMIZAÇÃO DA 
CHAPA

2 MÁQUINAS 
NUMA SÓ

SIMPLES E RÁPIDA 
DE PROGRAMAR



PORQUE ESCOLHER 
UMA MÁQUINA 
COMBINADA 
DONATONI DJ 6.6
Os centros de corte DONATONI DJ 6.6 
são soluções dedicadas a clientes 
que realizam principalmente 
operações de corte de qualquer 
tipo e que desejam reduzir o 
tempo de processamento ou 
que simplesmente precisam 
otimizar o espaço da empresa. 

2 MÁQUINAS NUMA SÓ
Um centro de corte combinado é 
uma solução versátil e eficiente, 
equipado com disco de corte ou 
com sistema de corte waterjet.

TECNOLOGIA WATERJET: O QUE É’?
É a tecnologia que permite o corte 
a "frio” utilizando um jato de água 
junto com o abrasivo para cortar 
o material. Isso é feito através de 
um bico que concentra a potência 
num ponto, criando uma pressão 
altíssima, superior a 4000 bar.

EXTREMAMENTE VERSÁTIL 
Dispor de 2 tecnologias de corte permite 
selecionar a solução mais apropriada e 
de melhor desempenho de acordo com o 
material e processamento a ser feito.
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OTIMIZAÇÃO DA CHAPA
A combinação de duas tecnologias 
permite a melhor utilização possível da 
chapa e reduz os descartes.

PROCESSO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Não há necessidade de deslocar a peça 
de uma fresa de ponte para um centro 
de corte waterjet para terminar o 
processamento da peça.  



Disco de corte
O disco de corte permite efetuar cortes 
retilíneos, circulares com raios grandes, 
inclinados e perfis.

Corte waterjet
A inclinação da cabeça waterjet é 
independente da cabeça do disco 
e permite fazer cortes de 60°, de 
pequenos dimensões, curvos e 
circulares com raios pequenos e 
cortes com ângulos internos de 90°.

Ferramenta diamantada
A ferramenta ou a broca de coroa diamantada 
instalada no veio-motor permite fazer furos  
passantes, furos cegos, fresagens e rebaixos. 

ACABAMENTO 
PERFEITO DE 
MÁRMORE, PEDRA, 
AGLOMERADO E 
CERÂMICA
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Trabalhos sem a intervenção do operador
o sistema Move System permite deslocar 
automaticamente as peças. 

Programação completa para todos os processamentos
O software controla as diferentes fases de 
processamento, combinando disco, jato de água, 
ferramenta e sistema de movimentação das peças 
Move System.

Otimização do processo de corte
A máquina configura automaticamente a 
quantidade de abrasivo necessária de acordo 
com os parâmetros inseridos durante a 
programação, garantindo a dosagem perfeita 
para cada fase do processamento.



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS

FLEXIBILIDADE 
PERFEITA 
E ELEVADO 
DESEMPENHO
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/ 5 EIXOS INTERPOLADOS

/ CURSO DO EIXO Z: 450 MM

/ DIÂMETRO MÍN. DOS DISCOS: 300 MM

/ DIÂMETRO MÁX. DOS DISCOS 
NO MODO COMBINADO COM WATERJET: 525 MM

/ DIÂMETRO MÁX. DOS DISCOS 
NO MODO APENAS FRESA: 625 MM

/ PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE – 
DISCO 525 MM: 140 MM

/ PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE – 
DISCO 625 MM: 200 MM

/ PRESSÃO MÁXIMA COM WATERJET: 4000 BAR

/ INCLINAÇÃO DA CABEÇA WATERJET: 0-60°

/ INCLINAÇÃO DO EIXO A (DISCO): 0 – 90°

/ MOVE-SYSTEM - SISTEMA DE DESLOCAÇÃO 
COM VENTOSAS

/ PESO MÁXIMO ELEVÁVEL COM VENTOSAS: 500 KG

/ SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO COM MASSA 
DAS GUIAS DE RECIRCULAÇÃO DE ESFERAS.

/ MOTORES BRUSHLESS E REDUTORES DE ALTA PRECISÃO 
PARA O DESLOCAMENTO DOS EIXOS X-Y-Z

TIPOS DE 
TRABALHOS

CORTES 
OBLÍQUOS

CORTES 
TRANSVERSAIS

CORTES 
INCLINADOS

CORTES 
LONGITUDINAIS

CORTES 
ELÍPTICOS

CORTES INTERIORES 
A 90°

ESCAREAMENTOSCORTES 
CIRCULARES

FUROS CEGOS 
E PASSANTES



UM CONCENTRADO 
DE TECNOLOGIAS 
PARA FACILITAR O 
SEU TRABALHO
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OPERAÇÕES DE 
MAQUINAÇÃO
Bancadas de cozinha, bancadas para casas-de-
banho, pavimentos, revestimentos, painéis para 
interiores e exteriores, degraus de escadas, 
molduras de janelas, peças destinados ao setor 
da construção.



COMPONENTES 
PRINCIPAIS E 
OPÇÕES

BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO 
DONATONI DJ 6.6 está equipada com 
bomba de alta pressão com uma 
potência nominal igual a 37kW  que 
permite uma pressão máxima de 
funcionamento até 4000 bar.

Pressão constante em todas as condições 
O sistema de regulação contínua mantém a 
pressão constante garantindo um corte limpo 
e homogéneo. O acumulador de pressão de 
grande volume (2,49 l) minimiza as flutuações 
de pressão e o desgaste dos componentes que 
são típicos das bombas. 

A pressão certa para todos os 
processamentos
A pressão é gerada por uma 
bomba de pistão axial, regulada 
de modo preciso por uma válvula 
proporcional - instalada como 
equipamento de série - que 
permite variar a intensidade da 
pressão de acordo com o material 
a ser processado e segundo o tipo 
de corte a ser feito.

Flexibilidade mesmo durante o 
processamento 
O propulsor abrasivo, que controla o 
envio de abrasivo na máquina, permite ao 
operador carregar novo abrasivo no primeiro 
reservatório sem precisar parar a máquina.
É composto de duas partes, um primeiro 
reservatório com uma capacidade de 
abrasivo de cerca 200 l e um segundo 
reservatório sob pressão.
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Donatoni DJ 6.6 é fornecida em duas versões diferentes: com 
mesa fixa ou mesa fixa + sistema basculante integrado. 
A versão basculante (opção) pode ser facilmente integrada 
na cuba e permite a inclinação da mesa de trabalho 
até 80° para facilitar as operações de carregamento e 
posicionamento da chapa usando uma grua fixa ou outros 
sistemas de carregamento.

A cuba é feita completamente de aço 
inoxidável e equipada com mesa de trabalho, 
composta por lâminas de aço galvanizado 
para o corte waterjet, na qual é posicionado o 
material que será cortado com disco e fresa.

Na parte lateral, encontram-se as ligações 
para a descarga da água para a limpeza 
da cuba e as ligações da água para o seu 
enchimento. 

MESA DE 
TRABALHO



Ponte de perfil especial, com estrutura normalizada, com uma secção aumentada, de aço tratado 
a jato de areia e pintado com três camadas, com pinhões e cremalheiras temperadas e retificadas, 
motor brushless, redutor de alta precisão e guias de deslocamento do eixo X.

Sistema waterjet fixado na cabeça porta-mandril, equipado com sistema de inclinação independente 
do bico waterjet.

Grupo Eletromandril + sistema waterjet: Eletromandril de altíssima qualidade controlado por inversor 
que permite a regulação contínua do número de rotações, de 0 a 5500 rpm, e a utilização do disco e 
de ferramentas diamantadas tipo broca de coroa ou fresa. 

Consola de controlo: composto de braço de suporte de duas rótulas, comandos manuais, ecrã tátil 21” 
Ecrã a cores, teclado e porta usb para importar ficheiros DXF.
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FERRAMENTA DISCO MOVE-SYSTEM BICO WATERJET

MOVE-SYSTEM
Move-System: Sistema de ventosas para a elevação e o posicionamento automáticos das peças 
cortadas que garante tempos de processamento reduzidos com o mínimo descarte.  As 2 placas 
de alumínio contam com secções de várias dimensões para agarrar as peças de grandes e 
pequenas dimensões, até um máximo de 500 kg. Pode ser utilizado com discos até 525 mm em 
combinação com sistema waterjet (625 mm sem a utilização do sistema waterjet). 

O Move-System permite trabalhar 
simultaneamente no modo automático com 
ferramenta, disco e waterjet, executando 
deslocamentos de peças na mesa através das 
ventosas, sem parar a máquina.

> fácil de utilizar mesmo por operadores sem experiência

> torna a máquina totalmente automática

> deslocamento das peças sem a intervenção do operador

> utiliza da melhor forma a superfície da chapa 

> aumenta a eficiência 

> reduz os tempos mortos



Travessas de deslocamento com esferas recirculantes e cremalheiras para o deslocamento do eixo Y, 
com sistema de lubrificação automática com massa e protegidas por foles com fecho em labirinto. 

Detetor da espessura da chapa:  sistema para detetar automaticamente a espessura da chapa.

Grupo de pré-ajuste do disco: sistema de medição do diâmetro do disco.

Câmera para chapas: sistema de deteção da chapa, com câmera posicionada acima da mesa de 
trabalho e software de aquisição da imagem. A aplicação permite tornar mais rápida a programação 
da máquina, o posicionamento das peças e a identificação de eventuais defeitos da chapa.
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Quadro elétrico equipado com sistema de climatização para manter constante a temperatura durante 
as estações quentes ou regiões em que a temperatura é alta.

Paredes de suporte de aço normalizado, tratado a jato de areia e pintado com três camadas (opção).

Laser linear para marcar o corte para visualizar a direção de corte do disco.

Sistema de tratamento da água (opção): depurador à entrada da água na bomba para filtrar todas as 
impurezas e reduzir eventuais depósitos ao longo do sistema waterjet.



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 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.
A sua utilização limita-se a aplicações com a máquina no modo fresa 
de ponte e, portanto, para a utilização do disco e da fresa instalada no 
veio-motor do eletromandril.

É um programa que permite gerir o trabalho de corte com disco e 
fresa de modo automático, permite inserir formas e 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 
automaticamente 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, processamento de mancha 
aberta, gestão de estatísticas de produção e de encomendas, 
renderização das peças e furações. 

Além disso, é possível gerir no modo manual:
• Os comandos de interação com a máquina para os eixos X, Y, Z , C, 
A, B (inclinação WJ)
• Os parâmetros da bomba, do abrasivo e tudo o que se refere ao 
corte waterjet.
• Cortes no modo semiautomático com disco.

O Parametrix pode ser combinado com os sistemas Photoslab e 
Move-System que permitem detetar automaticamente a chapa e a 
movimentação das peças cortadas, reduzindo o máximo possível a 
intervenção do operador.

PARAMETRIX
ÍCONES INTUITIVOS E 
PROGRAMAÇÃO SIMPLES
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Introduz automaticamente as peças quadradas ou retangulares na área de 
trabalho, otimizando o aproveitamento da chapa e evitando automaticamente os 
defeitos detetados.

Com a função de nesting manual, verificam-se as colisões entre as diversas peças, 
facilitando o correto posicionamento. A função “íman” ajuda o operador a alinhar 
as peças uma ao lado da outra para diminuir o número de cortes necessários. É 
possível guardar e retomar sucessivamente a configuração desejada.

Nesting automático (incluído) Posicionamento das peças na chapa (incluído)

Gestão e modificação dos cortes (incluído)
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.

Permite gerir o uso de ferramentas, brocas de coroa e fresas, com as quais é 
possível cortar peças ou partes de peças, completar o trabalho iniciado com o 
disco, como em ângulos internos de “planos em L”, ou realizar rebaixamentos 
para encastre. A passagem do disco para broca de coroa durante o trabalho é 
gerida automaticamente pelo programa. 
(Apenas para máquinas em versão tools, top, mtc, atc e com tool plus).

Furação e processamento com fresa 
(incluído)

A partir de um projeto em formato DXF, 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, avaliando no seu 
conjunto o trabalho de tipo “mancha aberta”.

Mancha aberta (opcional)



DDX Easystone O DDX Easystone é o software CAD-CAM poderoso, simples 
e intuitivo que permite gerir todas as funções e operações 
de maquinação da máquina associadas ao sistema de corte 
waterjet e ao corte combinado com waterjet, disco e fresa.

É possível configurar diversas operações de maquinação: cortes 
longitudinais, transversais, oblíquos, inclinados, interiores a 90°, 
circulares e elípticos, fresagens, bisotês, escareamentos, furos 
cegos e passantes.

Permite importar ficheiros CSV com a lista de peças a serem 
realizadas e executar ficheiros nos formatos DXF e STEP; após 
a importação, o software otimiza os percursos das operações 
para reduzir o tempo de execução. 

Com o EasySTONE é possível visualizar a simulação do 
processamento através de corte com jato de água, disco e fresa 
e todos os deslocamentos, incluindo os movimentos através do 
Move System, e se necessário alterar o programa de acordo 
com as necessidades. 

Uma vez concluída a fase de projeto, o EasySTONE gera os 
programas e os envia diretamente à máquina. Por fim, calcula 
os tempos e custos de trabalho, permitindo obter um relatório 
pormenorizado do trabalho executado.

INCLUÍDO
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Permite trabalhar com as formas das peças distribuindo-as sobre chapas 
a fim de tornar mais rápida a preparação das operações de maquinação. 
Cada peça traz consigo o kit de processamento previamente configurado, 
permitindo uma gestão rápida dos cortes e eventuais alterações.

Módulo de nesting manual
O corte com água pode ser utilizado autonomamente, também com um 
módulo de desenho específico, ou em combinação com o corte com disco 
graças à criação de kits multi-ferramentas especiais. Nesse último caso, o 
processamento com disco será feito sempre que possível, mas os cantos 
interiores serão cortados com água.

Módulo de Gestão WJ5

O software distribui automaticamente as peças retangulares dentro do 
perímetro das chapas selecionadas. Em seguida, é possível modificar a 
disposição das peças e das operações de maquinação. 

Opção Nesting Automático

Tem em conta todos os tipos de formas, permitindo encaixes que aumentam o 
rendimento da chapa, específico para operações de maquinação complexas

Opção Nesting Automático Advance

É possível importar chapas da biblioteca ou utilizar a foto da chapa 
anteriormente tirada na máquina com o software Photoslab. É possível 
carregar várias chapas para a disposição das peças.

Gestão das chapas

É possível selecionar as peças na lista CSV importada e posicionar 
cada uma na chapa a ser processada.

Disposição manual das peças

O sistema de ventosas Move System é gerido por um módulo especial que, 
através de uma solução automática ou manual, permite dividir a chapa em 
partes a fim de evitar que os cortes  danifiquem as peças.

Módulo manipulador – Move System



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 DJ 6.6

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



DADOS TÉCNICOS

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm
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Eixos interpolados N° 5+1

Curso do carro do eixo X mm 4100

Velocidade máxima do carro do eixo X m/min 40

Curso da ponte do eixo Y mm 3500

Velocidade máxima da ponte do eixo Y m/min 30

Curso de subida / descida cabeça do eixo Z mm 450

Velocidade máxima da cabeça do eixo Z m/min 5

Rotação da cabeça porta-disco eixo C) gradi -5° / 365°

Inclinação da cabeça porta-disco (eixo A) gradi 0 - 90°

Inclinação da cabeça de corte com água (eixo B) gradi 0 - 60°

Dimensão máxima da chapa cortada mm 3700 x 2200

Capacidade de carga da mesa kg 1200

Espessura máxima cortável com WJ e disco 
(máx. Ø530) mm 140

Espessura máxima cortável apenas com disco 
(máx. Ø625) mm 200

Diâmetro dos discos em caso de corte combi-
nado, nom. (máx) mm 300 – 525

Diâmetro dos discos em caso de corte apenas 
com disco, nom. (máx) mm 300 – 625

Potência do motor do eletromandril kW 13 S6

Intervalo de velocidade do eletromandril rpm 0 - 5500

Disco máx. com uso de ventosas mm 625

Peso máx. elevável com ambas as ventosas kg 500

Disco máx. com uso de apalpador para chapa mm 625

Consumo de água, excluído consumo WJ (3 bar) l/min 35

Consumo de ar, excluído consumo do sistema 
de abrasivo l/min 20

Potência elétrica do intensificador HP kW 37

Pressão máxima de trabalho do intensificador bar 4000

Caudal de água máximo do intensificador l/min 3,8

Capacidade do reservatório de abrasivo l 200

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

Potência total instalada, com exclusão do 
intensificador kW 21

Peso total (aprox.) kg 7000

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.
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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.


