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Waterjet de enige oplossing?
Werken in keramiek en Dekton enkel met een dure waterjet? 
Deze vraag komt dagelijks terug bij heel wat klanten.

Bij Donatoni hebben we een nieuwe TOOLS+ freesmotor 
getest waarmee we zonder probleem Dekton en alle 
soorten keramische materialen kunnen bewerken.

Een opening frezen?

Een vlakbouw maken?

Combineren van zagen en frezen?

Met de TOOLS+ in combinatie met de PARAMETRIX 
software kunnen we deze functies zonder probleem uitvoeren.

De DONATONI JETMOVE TOOLS+ wordt hiermee een 
must voor elk modern natuursteenbedrijf!

De Grootste Comandulli ooit gebouwd komt naar België!
De grootste kantenslijper ooit gebouwd door Comandulli komt in België te staan. Een OMEGA 100 met dubbele kalibrator, 
volautomatisch voorfrezen, automatische dripunit, extra verticale units, kantelbare kantenbrekers, en dat allemaal voor een 
perfecte afwerking in PENCIL ROUND, bullnose, half-bullnose, rechte afwerking of andere afwerkingen. Met rollenbanen voor 
en achter: een lengte van 18 m!

En waar komt deze machine aan het werk? Wel, in de warmste provincie van ons land: Limburg.

LunoLuno Stofcabines
Onze stofcabines blijven het goed doen. Met meer dan 100 stuks zijn deze machines een succes. Om nog vlotter zelf de 
leveringen te kunnen organiseren in België en Nederland hebben we nu zelf een grote aanhangwagen. OK, het is geen zicht, 
maar wel efficiënt. En ja, we controleren de windrichting voor we vertrekken :-)

Economiser Kit 
Persluchtverbruik op je vacuumlifter? Werk je met een Venturi? Prima systeem, heel snel en gebruiksvriendelijk, maar 
je verbruikt wel veel perslucht.

Met de ECONOMISER-Kit gaat de lifter de perslucht smoren of afsluiten als 
er voldoende vacuüm aanwezig is waardoor het verbruik heel erg gaat dalen.

Een groene oplossing? Beter voor je portemonnee?

Je kan deze kit bestellen bij de nieuwe machines, maar ook bestaande lifters 
kunnen we deze kit bouwen.

Parametrix wordt dagelijks verder ontwikkeld. Om te zagen, 
boren en frezen nog makkelijker te maken zijn vandaag op-
nieuw extra functies verwerkt in de standaard PARAMETRIX. 
Ook de nieuwe “bookmatch” - een voorvertoning van de 
open boek resultaten - is een knappe handige nieuwe tool. 
Maar ook voor het bijhouden van rendementen zijn nieuwe 
functies uitgewerkt. Of zelfs op je smartphone.

Tekenen van vormen kan rechtstreeks op het scherm maar 
we zien toch meer en meer klanten die een DXF import 
maken komende van allerlei verschillende tekenpakketten.

Nieuwe Functies in PARAMETRIX

En plots hadden we veel meer ruimte. Op minder dan 
1 week werd onze werkplaats een heel stuk groter ge-
maakt. Niet dat het een verrassing was, we hebben de 
aanvraag zelf gedaan, maar de snelheid was toch weer 
een nieuwe ervaring ...

Nog meer mogelijkheden met stockmachines, nog meer 
ruimte om te demonstreren, nog meer ruimte om te wer-
ken, nog meer ruimte om nieuwe dingen te proberen ...

Vanaf 01 01 2020 starten we met onze vernieuwde toon-
zaal. Extra info volgt.
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