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COM CONTROLO NUMÉRICO



Ilustrar uma máquina e o seu 
potencial muitas vezes significa 
abrir as portas para novas 
oportunidades e mercados
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TRATAMENTO 
COMPLETO DAS 
SUPERFÍCIES
POLIDORA/CALIBRADORA 
MONOCABEÇA CNC
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A DONATONI ZENIT é a máquina polidora/calibradora 
monocabeça com controlo numérico com 3 eixos 
interpolados e troca de ferramentas automática para 
o tratamento de superfícies em mármore, granito e 
aglomerado.
Permite calibrar, polir, lixar, escovar e perfurar, 
realizar incisões e cortes retos e curvos, com 
passadas incrementais com fresas diamantadas.
É uma máquina extremamente flexível, ideal para 

quem precisa de um instrumento completo para o 
tratamento de superfícies, mesmo muito delicadas, 
ou para o acabamento de mosaicos ou marchetes.
O seu ponto de força é o sistema dual-control 
de gestão pneumática e mecânica da pressão da 
ferramenta para o polimento e a calibragem; garante 
uma extrema precisão e resultados excelentes com 
qualquer material.

PRECISÃO 
EXTREMA E 
RESULTADOS 
EXCELENTES

CALIBRAGEM E POLIMENTO 
NUMA ÚNICA MÁQUINA 

GRAÇAS AO DUAL-CONTROL

TECNOLOGIA CNC PARA 
A GARANTIR A MÁXIMA 

PRECISÃO E PRODUTIVIDADE

SISTEMA AUTOMÁTICO 
QUE SEGUE AS BORDAS 

IRREGULARES

TROCA DE FERRAMENTAS 
AUTOMÁTICA COM 9 

POSIÇÕES

SIMPLES E RÁPIDA 
DE PROGRAMAR



PROCESSAMENTOS 
SEM LIMITES
MÁXIMA VERSATILIDADE DE 
REALIZAÇÃO
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PROCESSAMENTOS
Processamento de lajes, marchetes, mosaicos, realização de baixos-relevos e incisões.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

SISTEMA INOVADOR 
DE POLIMENTO
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/ 3 EIXOS INTERPOLADOS X-Y- Z

/ CURSO DO EIXO Z ATÉ 370 MM

/ ESPESSURA MÁX. DO MATERIAL PARA 
O POLIMENTO: 260 MM

/ SISTEMA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 
PARA O POLIMENTO

/ POSICIONAMENTO MECÂNICO MEDIANTE PARAFUSO 
E RECIRCULAÇÃO DE ESFERAS PARA A CALIBRAGEM

/
MÁQUINA MONOCABEÇA COM MOTOR BRUSHLESS ATC, 
COM TROCA DE FERRAMENTAS AUTOMÁTICA, 
ISO 40 E REDUTOR DE ALTA PRECISÃO

/ SISTEMA PNEUMÁTICO PARA BLOQUEAR 
E DESBLOQUEAR O CONE ISO 40

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

/ DISPONÍVEL EM VERSÃO MONOBLOCO OU 
EM MUROS DE AÇO OU DE CIMENTO

TIPOS DE 
PROCESSAMENTO

POLIMENTO

CALIBRAGEM

CORTES RETOS E 
CURVOS 

PERFURAÇÃO

NECESSÁRIO O 
SOFTWARE CAD-CAM

NECESSÁRIO O 
SOFTWARE CAD-CAM

NECESSÁRIO O 
SOFTWARE CAD-CAM

LIXAGEM INCISÕES 

ESCOVAÇÃO



A INOVAÇÃO COMO 
PADRÃO
COMPONENTES PRINCIPAIS
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Ponte: estrutura normalizada em aço tratado com jato de areia e pintado com camada tripla, equipada 
com motor brushless e redutor para o movimento sobre guias laterais.

Grupo mandril e carro: formado por um eletromandril ISO 40 de 17,6 kW com sistema de troca de 
ferramentas automática, montado num carro em aço normalizado, tratado com jato de areia e pintado 
com camada tripla.

Bancada: bancada com sistema de bloqueio manual a escolher entre diversos tipos, fixo ou basculante, em madeira, alumínio ou plástico.



Depósito porta-ferramentas + Ferramentas ISO 40: equipado com 9 posições porta-cones ISO 40, n. 8 
pratos com diâmetro 370 mm com 5 engates porta-abrasivos tipo Frankfurt e n. 1 cone para ferramenta 
para calibragem/escovação/perfuração. 

Laser para a deteção do perímetro da laje: sistema para a deteção do perímetro da laje mediante uma 
ponta laser que gera, na máquina, a área de trabalho, tornando os processos de programação mais 
rápidos.

Predefinição das ferramentas: unidade de medição que deteta a espessura das ferramentas, garantindo 
uma maior precisão durante o processamento.

Detetor de espessura da laje: sistema para a deteção automática da espessura da laje.
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Proteções de acesso dianteiras e traseiras: portas dianteiras com fechos de segurança conforme as 
normas vigentes em matéria de segurança.

Painel de comandos formado por um braço de suporte com dupla articulação, comandos manuais, 
ecrã tátil de 15” a cores, teclado e porta usb para importar os ficheiros.

Travessas laterais: em aço normalizado, tratado com jato de areia e pintado com camada tripla 
no interior das quais estão alojadas as guias de deslizamento lubrificadas automaticamente e 
protegidas por foles

Estrutura monobloco: em aço normalizado, tratado com jato de areia e pintado.



ACESSÓRIOS 
OPCIONAIS
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Kit de Ventosas (é necessário o plano de alumínio): sistema de bloqueio das peças para processamentos 
como incisão, fresagem, baixos-relevos. Equipado com ventosas, bomba de vácuo com reservatório e 
distribuidor em flauta com torneira.

Muros de suporte: em aço normalizado, tratado com jato de areia e pintado.

Câmara fotográfica para lajes: sistema de deteção da laje, com câmara fotográfica posicionada sobre 
a máquina e software de aquisição de imagem. Esta aplicação torna mais rápida a programação da 
máquina.

Sistema de fixação das peças com ventosas integrado no plano de plástico



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



ZENITLUX é o software específico para a polidora monocabeça 
Zenith. Este software foi criado pela Donatoni e permite polir, 
calibrar, lixar e escovar lajes de mármore, granito e pedra em geral. 
Graças à câmara fotográfica para lajes instalada na máquina, o 
software permite seguir perfeitamente as bordas da laje, mesmo se 
irregulares, de acordo com o tipo de passada que se quer utilizar.

Durante o processamento é possível ver uma visualização prévia 
das passadas; além disso, o operador pode regular a pressão de 
acordo com o tipo de abrasivo e a sua experiência.

Tipo de passadas:
- Perimetral (passadas ao longo do perímetro da laje)
- Longitudinal 
- Longitudinal
- Ziguezague 
- Oblíqua

O software controla o sistema de pressão utilizada pela máquina 
para os processamentos de polimento ou calibragem. Se for 
selecionada a calibragem, o software ZENITLUX desativa o sistema 
de pressão pneumática ativando o sistema de pressão mecânica. 
Dessa forma, é possível obter um resultado qualitativamente 
superior mesmo com processamentos delicados, como mosaicos e 
marchetes em ónix ou semipreciosos.

ZENITLUX
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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 
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



DADOS TÉCNICOS
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Eixos interpolados N° 3

Curso do carro eixo X mm 3800

Curso da ponte eixo Y mm 2780

Curso de subida / descida da cabeça eixo Z mm 370

Espessura máx. do material para o poli-
mento 

mm 260

Dimensões da bancada porta-lajes mm 2000x3550

Potência do motor do eletromandril kW 17.6 / S6

Rotação do disco com inverter rpm 0 / 7500

Engate da ferramenta cone ISO 40

Velocidade máx. do carro eixo X m / min 0 – 40

Velocidade máx. da ponte eixo Y m / min 0 – 30

Velocidade máx. da cabeça eixo Z m / min 0 – 5

Consumo de água externa (3 bar) l / min 35

Consumo de água interna (3 bar) l / min 15

Consumo de ar l / min 100

Tensão elétrica padrão Volt / Hz 400 / 50

Peso total da máquina Kg 5000

DONATONI ZENIT

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.



NOTE
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NOTE



NOTE
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NOTE
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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.


