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DONATONI JET 625
FRESA DE PONTE DE 
CONTROLO NUMÉRICO



Muitas vezes, destacar uma 
máquina e o seu potencial 
significa abrir as portas para 
novas oportunidades e 
mercados
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PRECISA, SIMPLES, 
COMPLETA
FRESA DE PONTE CNC
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A DONATONI JET 625 CNC é uma fresa de ponte 
de controlo numérico com 5 eixos interpolados 
simples e compacta, ideal para a produção de 
bancadas de cozinhas, bancadas para casas de 
banho, bases de chuveiro e revestimentos em geral 
em mármore, granito e pedra artificial destinados 
ao setor da construção. 

É extremamente flexível e oferece a possibilidade 
de realizar uma ampla gama de trabalhos. 
Os acessórios e os componentes opcionais 

disponíveis permitem automatizar por completo 
o processo, reduzindo o tempo de trabalho e 
aumentando a produtividade. O transporte e 
a instalação são simples e rápidos, graças ao 
sistema monobloco e às dimensões reduzidas 
concebidas especialmente para simplificar estas 
operações. Como todos os produtos fabricados 
pela Donatoni, a DONATONI JET 625 foi concebida 
para proporcionar a máxima qualidade e fiabilidade 
ao longo do tempo.

EXTREMAMENTE 
COMPACTA

PROCESSO DE TRABALHO 
AUTOMATIZADO

QUALIDADE E FIABILIDADE 
AO LONGO DO TEMPO

AMPLA GAMA 
DE TRABALHOS

TRANSPORTE E 
MONTAGEM SIMPLES

UTILIZAÇÃO SIMPLES MESMO 
NO MODO MANUAL

COM 
ACESSÓRIOS

SIMPLES E RÁPIDA 
DE PROGRAMAR

QUALIDADE E 
ACABAMENTO 

INCOMPARÁVEIS



EXTREMA 
FLEXIBILIDADE 
E VELOCIDADE 
DE TRABALHO

A máquina DONATONI JET 625 é capaz de 
realizar trabalhos de diversos tipos, graças à 
utilização de 1 ou 2 ferramentas diamantadas 
simultaneamente com o disco.

Trabalho sem a intervenção do operador: não é 
necessário parar a máquina para retirar o disco e 
instalar ou substituir a ferramenta.

A utilização de disco e 1 ou 2 ferramentas cobre 
95% de todos os trabalhos da chapa.

A utilização de disco e 1 ou 2 ferramentas, combinada 
com o MOVE System para deslocar as peças, faz com 
que o trabalho seja completamente automático.

O eletromandril 
vertical lateral TOOL+ 

permite utilizar 
ferramentas com 

engate ½” GAS, tipo 
broca de coroa e fresas 

para realizar: corte 
incremental, rebaixos 

rente ao topo, furação 
cega ou passante e 

trabalhos combinados 
com disco e fresa.

3

1

2
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NUNCA MAIS 
DESLOCAMENTOS 
MANUAIS DURANTE 
O TRABALHO
Graças ao Move-System, o sistema de ventosas para a elevação 
e deslocamento automático das peças cortadas, é possível 
aproveitar ao máximo a chapa evitando deslocamentos manuais.

A utilizar com disco até 625 mm de diâmetro.

2 ventosas de alumínio, com 6 setores de várias dimensões para a elevação de 
peças de pequenas e grandes dimensões até um peso máximo de 500 kg.

/ AUMENTA A PRODUTIVIDADE E REDUZ 
OS TEMPOS MORTOS

/ DESLOCAMENTO DAS PEÇAS SEM 
A INTERVENÇÃO DO OPERADOR

/ FÁCIL DE UTILIZAR MESMO POR OPERADORES 
SEM EXPERIÊNCIA

/ TORNA A MÁQUINA TOTALMENTE 
AUTOMÁTICA

/ APROVEITA AO MÁXIMO A SUPERFÍCIE DA 
CHAPA – MENOS DESCARTES DE PRODUÇÃO

/ ELEVAÇÃO DE PEÇAS ATÉ 
UM MÁXIMO DE 500 KG

VANTAGENS DO 
MOVE-SYSTEM



EQUILÍBRIO PERFEITO 
ENTRE DIMENSÕES 
E FLEXIBILIDADE 
DE FABRICAÇÃO
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TRABALHOS
Bancadas de cozinha, de casa de banho, painéis para 
revestimentos exteriores e interiores, degraus para 
escadas, contornos para janelas, bases de chuveiro, 
peças para o setor da construção.



QUALIDADE SEM 
CONCESSÕES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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/ 5 EIXOS CONTROLADOS E INTERPOLADOS

/ CURSO VERTICAL DO EIXO Z: 450 MM

/ DIÂMETRO MÍN./MÁX. DOS DISCOS: 350-625 MM

/ PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 200 MM

/ MOVE-SYSTEM - SISTEMA DE DESLOCAÇÃO COM VENTOSAS

/ PESO MÁXIMO ELEVÁVEL COM VENTOSAS: 500 KG

/ LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DE DESLIZAMENTO 
AUTOMÁTICA CENTRALIZADA COM MASSA

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

CORTES 
OBLÍQUOS

PERFIS RETILÍNEOS, 
CÔNCAVOS, 

CONVEXOS, EM ARCO, 
ELÍPTICOS

CORTES 
TRANSVERSAIS

CORTES INCLINADOS 
0-90°

CORTES 
ELÍPTICOS

CORTES 
CIRCULARES

CORTES ORTOGONAIS 
ATÉ 200 MM

TIPOS DE TRABALHOS

CORTES 
LONGITUDINAIS



UM PACOTE 
COMPLETO NUMA 
ÚNICA MÁQUINA
COMPONENTES PRINCIPAIS
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Estrutura monobloco autoportante zincada a quente e pintada, 
composta de paredes de suporte e traves de apoio da mesa 
basculante.

Eletromandris de altíssima qualidade controlados por inversor que permite a regulação do número de rotações de 0 a 5500/7000 
rpm. Permitem a utilização do disco e de ferramentas tipo broca de coroa ou fresa. A troca de ferramenta é de tipo manual ou 
automático ISO 40.

passagem de água interior



Laser em cruz

Move-System: sistema composto de 2 ventosas de alumínio, com 6 setores de várias dimensões 
para a elevação e posicionamento automático das peças cortadas até 500 kg. Otimiza o tempo de 
trabalho e a utilização máxima da chapa.

Mesa de trabalho basculante disponível com superfície de madeira ou borracha (à escolha) com capacidade máxima de basculamento até 1650 Kg.
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Grupo de pré-ajuste do disco: sistema de medição do diâmetro do disco.
Detetor da espessura da chapa: sistema para detetar automaticamente a espessura da chapa que 
pode ser utilizado com disco cujo diâmetro máximo é igual a 625 mm.

Laser para marcar o corte

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 elevados 
padrões de segurança.



ACESSÓRIOS 
E OPCIONAIS Magazine de ferramentas 5 posições + 1 disco para cones ISO 40, com prolongadores. 

Cobertura de aço inox de elevação pneumática e troca de disco automática.

Extensão da mesa, disponível em 3 versões: 1 versão fixa e 2 versões reguláveis 
em 2 posições: 1ª posição no nível da mesa e 2ª posição rebaixada a -200 mm 
(perfeita para trabalhar blocos de altura superior para lavatórios, cubas e arte 
funerária).
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Câmera para chapas: sistema de deteção da chapa, com câmera posicionada acima da mesa 
de trabalho e com 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.

Tool+: eletromandril vertical lateral, comandado por inversor, com número de rotações de 0 a 
14.000, que permite ao operador utilizar ferramentas diamantadas de pequeno diâmetro, com 
engate ½” GAS, para o corte incremental, furos cegos ou passantes e trabalhos combinados com 
disco e fresa.



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

Nesting automático
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.

Posicionamento das peças na chapa

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.

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 trabalho com fresa

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)

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

DM_TL (opcional)

O programa permite descarregar a peça numa área predefinida e permite que 
o operador selecione no ecrã as peças cortadas que devem ser descarregadas  
por meio do Move-System da máquina (é necessário o alongamento do eixo Y). 

Módulo de descarga das peças (opcional)



ISOSAG O ISOSAG é o software que permite criar ficheiros para a 
execução de perfis retos ou arco côncavo e convexo, quer com 
disco vertical, quer com disco horizontal. Esse trabalho pode ser 
feito por meio de desbastamento (penteação), de acabamento 
(escovagem) ou de forma combinada.

O programa é fornecido com uma biblioteca de perfis cujas 
dimensões podem ser rapidamente modificadas pelo operador da 
máquina e guardados como novo perfil. 
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SCAN-CNC
OPCIONAL

Sistema de deteção formado por um ponteiro laser instalado na 
cabeça da máquina. Isso permite detetar perfis bidimensionais 
com forma linear ou curva.  Um software cria, em tempo real, o 
desenho (ficheiro DXF) no ecrã da máquina.

Terminada a operação de deteção, o operador pode:
• elaborar o perfil no ecrã tátil da máquina utilizando o software 
opcional Parametrix ou Easycut, Easystone Basic ou Premium; 
• guardar o ficheiro do perfil no arquivo do computador da 
máquina; 
• guardar o ficheiro num computador externo, mediante pendrive 
USB, para possíveis elaborações e associações com outros 
ficheiros utilizando softwares CAD-CAM externos.



PHOTOSLAB Através de uma câmera, posicionada acima da máquina, e do 
software de aquisição, são detetadas automaticamente as 
dimensões das chapas a serem cortadas e, graças à alta qualidade 
da imagem, é possível ver as máquinas, veios e eventuais roturas.

Dessa forma, o sistema permite otimizar o aproveitamento das 
dimensões da chapa e tornar mais rápido o posicionamento das 
peças, evitando eventuais defeitos e permitindo realizar os cortes 
seguindo os veios do material.

O software é ativado automaticamente com a instalação do 
acessório “Câmera para chapas”.

FORNECIDO COM A CÂMERA 
PARA CHAPAS
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CAD-CAM
OPCIONAL

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, 
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
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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



29DONATONI JET 625

DONATONI JET 625

Eixos interpolados No. 5

Curso do carro eixo X mm 3800

Curso da ponte eixo Y mm 2780

Curso de subida / descida da cabeça 
eixo Z mm 450

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

Inclinação do disco eixo A graus 0 / 90°

Dimensões da mesa + extensão mm 3800 x 2450

Diâmetro mínimo do disco mm 350

Diâmetro máximo do disco mm 625

Profundidade máxima de corte mm 200

Potência do motor do eletromandril 
(versão TOOL e versão ISO 40) kW 13 / S6

Rotação da ferramenta com inversor 
(versão Tools) (versão ISO 40) rpm 0 / 5500

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

Velocidade de avanço de corte 
regulável m / min 0 – 25

Consumo de água (3 bar) l / min 35

Consumo de ar l / min 20

Tensão elétrica padrão Volt / Hz 400/50

Disco máx. com uso de ventosas mm 625

Disco máx. com uso esp. chapa mm 625

Disco máx. com Tool+ mm 425

Peso total máximo elevável com 
ventosas Kg 500

Peso total da máquina Kg 5200

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



NOTE



31DONATONI JET 625

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 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.


