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GEKO
CARREGADOR / 
DESCARREGADOR 
AUTOMÁTICO

AUTOMATIC 
LOADER / UNLOADER



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 

Grandíssima produção em pouco espaço 
Huge production in little space

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.

GEKO is an automatic loader/unloader perfect 
for the automation of marble and granite 
processing lines. GEKO loads the slabs directly 
from the storage and places it on the motorized 
roller conveyor that feeds the processing line, 
allowing the “Book Match” processing. GEKO is 

operated by a CNC system and the motion is 
generated by brushless motors; the suction 
cups panel is able to perform rotations over 
180 degrees.

GEKO is equipped with a motorized roller 
conveyor. This machine adopt some particular 
mechanical solutions, like linear roller guides 
and 49 anodized aluminum suction cups 
divided in 5 groups, and its functioning can be 
programmed with the integrated touch screen 
through a simple interface. All these features 
place GEKO amongst the best automatic slab 
loaders, for speed, precision and safety, also 
suitable for moving particularly fractured slabs. 
Optional, a rotating slab holder platform to 
allow slab load/unload even when the machine 
is working.
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CARREGADOR 
AUTOMÁTICO DE LAJES
GEKO AUTOMATIC
SLAB-HOLDER

TRANSPORTADOR DE 
ROLOS TIPO PENTE 
MOTORIZADO
ON SIDE OPEN MOTORIZED
ROLLER TABLE

PLATAFORMA ROTATIVA 
DE CARGA DAS LAJES 
(OPCIONAL)
MOTORIZED ROTATING 
PLATFORM SLAB-HOLDER 
(OPTIONAL)
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Número de ventosas Suction cups number N. 49

Dimensões máx. da laje Maximum slab size mm x mm 3500 x 2100

Capacidade máx. Maximum capacity kg 1500

Capacidade elétrica tot. Electrical capacitance tot. kW 9,7

Capacidade máx. unitária da 
ventosa Single suction cup maximum capacity kg 90

Capacidade da bomba de vácuo Vacuum pump capacity m3/h 100

Peso total da máquina Approx. total weight of the machine kg 2300

Características técnicas 
Technical Features

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

Donatoni Macchine, founded by Vittorio Donatoni 
in 1959 in Domegliara, one of the main marble and 
granite processing districts, is recognised, thanks to 
their years of experience gained in the natural stone 
industry during this time, as one of the world leaders 
in manufacturing cutting-edge machines 
of very high quality for working stone.
 
Constant research, technological innovation and 
customer service are key concepts for the company 
and in order to pursue them the company employs 
highly qualified technical and commercial personnel, 
in order to guarantee the end customer a product 
that reflects their expectations in terms of quality 
and performance.

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.


