
DONATONI SX-3 Q / SX-5 Q

DONATONI SX-3 Q
DONATONI SX-5 Q
CENTROS DE CORTE CNC 
MULTIMANDRIL COM MANDRIS 
ROTATIVOS



Ilustrar uma máquina e o 
seu potencial muitas vezes 
significa abrir as portas 
para novas oportunidades e 
mercados
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DONATONI SX-3 Q e DONATONI SX-5 Q são os 
inovadores centros de corte multimandril de 
controlo numérico com três e cinco grupos de corte 
com eixos interpolados, concebidos e patenteados 
pela Donatoni Macchine para satisfazer as exigências 
de quem precisa de um sistema compacto para a 
grande produção em linha de pisos e revestimentos 
de mármore, granito e aglomerados de tipos 

diferentes em diversas dimensões e espessuras. A 
Donatoni Macchine foi a primeira empresa a colocar 
no mercado uma máquina multimandril com ponte 
rotativa patenteada e, graças à experiência adquirida 
com o passar dos anos, pode garantir aos seus 
clientes uma altíssima produtividade e, ao mesmo 
tempo, uma otimização completa das lajes.

QUALIDADE E 
ACABAMENTO 

SEM IGUAL

PRODUTIVIDADE 
ELEVADÍSSIMA 

FLEXIBILIDADE DE 
PRODUÇÃO 

OTIMIZAÇÃO DO 
CORTE 

CORTES EXTREMAMENTE 
PRECISOS, PARA UM 

RESULTADO PERFEITO 

LINHA AUTOMATIZADA 
DE CORTE

SIMPLES E RÁPIDA 
DE PROGRAMAR

DIMENSÕES 
REDUZIDAS



DONATONI SX-3 Q 
DONATONI SX-5 Q 
CERTEZA DE RESULTADO
MÁXIMA VERSATILIDADE DE 
REALIZAÇÃO
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GRANDES 
PRODUÇÕES 
EM POUCO 

ESPAÇO

PROCESSAMENTOS
Cortes sob medida (cut to size) para a realização de pisos, 
revestimentos internos e externos, mesmo de grande formato, 
e, de modo geral, dos diversos tipos de artefatos utilizados 
para a construção.

APLICAÇÕES

CORTES OBLÍQUOS

CORTES 
TRANSVERSAIS

CORTES 
INCLINADOS +/- 47° 

Apenas para 
DONATONI SX-3 Q: 
com mandril central

CORTES 
LONGITUDINAIS 



“QUANDO A 
INOVAÇÃO 
TRANSFORMA-SE 
EM RESULTADO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
DONATONI SX-3 Q 
DONATONI SX-5 Q 
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/ 3 - 5 MANDRIS EM PONTE ROTATIVA DE AÇO

/ 14 EIXOS CONTROLADOS  
8 INTERPOLADOS – PARA DONATONI SX-5 Q

/ 12 EIXOS CONTROLADOS 
6 INTERPOLADOS PARA DONATONI SX-3 Q

/ DIÂMETRO MÍNIMO DOS DISCOS:  350 MM

/ DIÂMETRO MÁXIMO DOS DISCOS:  525 MM

/ PROFUNDIDADE DE CORTE MÁXIMA 150 MM

/ ROTAÇÃO DA PONTE DO CARRO PORTA-MANDRIS: 
 -182° / +182°

/ LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS X E Y EM BANHO DE ÓLEO

/ ESTRUTURA EM AÇO TRATADO COM JATO DE AREIA 
E PINTADO COM CAMADA TRIPLA

/ MOTORES BRUSHLESS E REDUTORES DE ALTA PRECISÃO 
CONTROLADOS POR INVERTER

/ SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO POR VENTOSAS 
MOVE-SYSTEM



A INOVAÇÃO 
COMO PADRÃO
COMPONENTES PRINCIPAIS 
DONATONI SX-3 Q 
DONATONI SX-5 Q
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Ponte de esquadria com 3 ou 5 mandris ligada ao carro com um mecanismo de rotação de grandes 
dimensões que permite a rotação dos três/cinco grupos de mandris.

Tapetes motorizados: a máquina é equipada com tapetes motorizados para a movimentação das 
lajes durante o corte/a descarga.

Ponte porta-carro em carpintaria de aço com trave dupla que permite a distribuição homogénea dos 
pesos do carro e da ponte de esquadria e um balanceamento perfeito.

Move-System: sistema de ventosas para o levantamento e o posicionamento das peças cortadas 
para aproveitar ao máximo as lajes.



Travessas de deslizamento com recirculação de esferas e cremalheiras com dentes helicoidais 
para o deslizamento do eixo Y, com lubrificação em banho de óleo e proteção mediante foles com 
fechamento de labirinto.

Câmara fotográfica para lajes: sistema de deteção da laje, com câmara fotográfica posicionada 
sobre a máquina e software de aquisição de imagem. Esta aplicação permite otimizar o 
aproveitamento das dimensões da laje e executar os cortes evitando eventuais defeitos, assim como 
seguir os possíveis veios do material.Detetor de espessura da laje: sistema para a deteção automática da espessura da laje.

Grupo de predefinição dos discos formado por 3 ou 5 unidade de medição que detetam o diâmetro 
real dos discos antes do início da fase de corte.
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Consola de controlo: formada por um braço de suporte com 
dupla articulação, comandos manuais, ecrã tátil de 15” a cores, 
teclado e porta usb para importar ficheiros DXF.

Grupo de lavagem: permite limpar a superfície superior e inferior das peças cortadas antes que 
sejam embaladas.

Sistema de descarga stop&go: sistema de bloqueio automático 
que, mediante 2 lasers, permite o avanço e a paragem das peças 
até a borda do tapete.

Proteções de acesso dianteiras e traseiras com portas dianteiras corrediças. Sistema de segurança 
conforme as normas vigentes em matéria de segurança nos locais de trabalho.

Muros de suporte em aço tratado com jato de areia e pintado 
com camada tripla.



GEKO
SISTEMA DE CARREGAMENTO 
AUTOMÁTICO DE CHAPAS 
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O GEKO é um carregador/descarregador automático 
ideal para a automação de linhas de processamento 
de lajes de mármore, granito e aglomerado. O 
GEKO carrega as lajes diretamente do armazém e 
deposita-as na bancada de rolos motorizada que 
alimenta a linha de processamento, permitindo 
realizar o processamento denominado de “máquina 
aberta”. O GEKO é comandado por um sistema de 
controlo numérico e é movimentado com motores 
brushless; o painel de ventosas consegue executar 
rotações acima dos 180 graus.

O GEKO é fornecido com transportador de rolos 
tipo pente motorizado. As soluções mecânicas 

específicas adotadas, tais como guias lineares e 
parafuso de recirculação de esferas, a utilização de 
49 ventosas em alumínio anodizado subdivididas em 
5 grupos, e o funcionamento programável através 
de uma simples interface com ecrã tátil, colocam o 
GEKO no topo dos carregadores/descarregadores 
automáticos para lajes de ventosas, em termos 
de velocidade, precisão e segurança, sendo 
também adequado para a movimentação de lajes 
particularmente fraturadas. 

Como opcional, uma plataforma porta-lajes rotativa 
para permitir a carga e a descarga das lajes mesmo 
quando a máquina está em fase de trabalho.

AUTOMAÇÃO 
SIMPLES E 

RÁPIDA PARA 
GRANDES 

PRODUÇÕES

/ Número de ventosas 49

/ Dimensões máx. da laje 
3500 X 2100 mm

/ Capacidade máx. 1500 KG

/ Capacidade elétrica tot. 
9,7 KW

/ Capacidade da bomba de vácuo 
100 M3/H

/ Peso total da máquina 2300 KG



ACESSÓRIOS 
E SISTEMAS 
DE CARGA/
DESCARGA 
OPCIONAIS
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Super-View System: sistema que permite que durante a fase de 
descarga o operador possa identificar as peças cortadas com o 
nome do pedido ou com as dimensões das peças para facilitar as 
operações de embalagem do material.

Cavalete porta-lajes rotativo: sistema de carga das lajes a 
combinar com o sistema GEKO.

Sistema de descarga automática das peças: sistema composto de ponte e estrutura portante de aço sobre a qual desloca-se um braço com 
ventosas que transporta as peças do transportador de corte para o transportador de descarga (incluído no acessório).

Corte inclinado (apenas para DONATONI SX-3 Q): cabeça central 
inclinável para realizar cortes inclinados de até 45°

Sistema de descarga automática das peças: sistema formado por 
ponte e estrutura de suporte em aço na qual desliza um braço 
com ventosas que transporta as peças do tapete de corte ao 
tapete de descarga (fornecido com o acessório).



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 laje e evitando automaticamente os 
defeitos detetados.

Com a função de nesting manual, são verificadas as colisões entre as diversas 
peças, facilitando o posicionamento ideal. 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 (incluído)

Posicionamento das peças na laje (incluído)

Partindo de um projeto em formato DXF, permite obter um rendering 2D das 
peças cortadas e, portanto, observar, antes do corte, o resultado estético obtido 
mediante a aproximação das peças, avaliando de modo geral o processamento 
de tipo “máquina aberta”.

Máquina aberta (incluído)

Gestão e modificação de cortes (incluído)

PARAMETRIX – módulo para 
DONATONI SX-3 Q e DONATONI SX-5 Q

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.

Esta função permite realizar cortes de tiras ou retângulos configurando as 
dimensões das peças que devem ser realizadas em forma de tabela. 

• É possível atualizar a posição dos cortes para alinhá-los à posição 
 da máquina 
• Possibilidade de qualquer tipo de rotação 
• Sinais + e - para decidir a direção de deslocamento 
• Necessidade de configurar o perímetro da laje antes de selecionar 
 os cortes a realizar 
• Possibilidade de gerir cada corte como descrito acima



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
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1

1 TAPETE DE CARGA

2 TAPETE DE CORTE

3 TAPETE DE DESCARGA

DADOS TÉCNICOS
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Número de eixos controlados N° 12 14

Número de eixos interpolados N° 6 8

Curso do carro ponte - eixo X mm 3800 3800

Curso ponte - eixo Y mm 2800 2800

Curso - eixo Z mm 300 300

Rotação ponte 
esquadrias - Eixo C graus -182° / +182° -182° / +182°

Distância entre os discos 
mín/máx mm 80 / 1820 290 / 2050

Capacidade de carga kg 600 600

Dimensões tapete de corte mm 2400 x 7620 2400 x 7620

Dimensões tapete 
de descarga mm 2400 x 4000 2400 x 4000

Diâmetro do disco 
mín/máx mm 350 / 525 350 / 525

Profundidade máx. de corte mm 150 / 65 150 / 65

Potência eletromandris kW 17 / S6 17 / S6

Diâmetro do eixo 
motor mandril mm 40 40

Velocidade máx. - Eixo X m / min 40 40

Velocidade máx. - Eixo Y m / min 35 35

Velocidade máx. - Eixo Z m / min 8 8

Velocidade máx. - Eixo X/Y m / min 35 35

Velocidade máx. do tapete 
transportador m / min 20 20

Consumo de água l / min 200 230

Consumo de ar l / min 20 20

Tensão Volt / Hz 400 / 50 400 / 50

Potência total kW 90 120

Peso total 
aproximado Kg 19.500 20.000

DONATONI SX-3 Q / DONATONI SX-5 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.

DONATONI SX-3 Q DONATONI SX-3 QDONATONI SX-5 Q DONATONI SX-5 Q



NOTE
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NOTE



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.


