


SOBRE A KASTRO



NOSSA HISTÓRIA

MISSÃO

VALORES

A Kastro é uma empresa brasileira com atuação no segmento de automação 
industrial, fornecendo soluções em produtos e serviços de qualidade e 
excelente custo-benefício, com desenvolvimento próprio e através de 
parceiros conceituados mundialmente. Fundada em 2004 pelos diretores 
Fernando Bolsoni e Joel Bolsoni, com o objetivo de desenvolver projetos de 
qualidade em soluções de automoção industrial. 

A partir de 2008, acrescentamos ao nosso know-how o fornecimento de 
produtos para automação industrial por meio de nossos parceiros mundiais 
Panasonic, Timotion e Sirius. 

Manter a constante busca na melhoria  dos processos e no desenvolvimento de 
novas tecnologias, com flexibilidade e aliado a grandes fabricantes mundiais 
com foco nas necessidades de nossos clientes.

Ética, respeito, transparência, qualidade e eficácia, parceria com sustentabilidade, 
responsabilidade e integridade.



ATENDIMENTO



Prezamos pelo atendimento 
que supere as expectativas dos 
nossos clientes, por isso nossa 
equipe está em busca contínua de 
aprimoramento, afim de fornecer
produtos e serviços de qualidade
e excelente custo-benefício.



PARCEIROS



PARCEIROS MUNDIAIS
Desde 2008, somos fornecemos autorizados de produtos para automação 
industrial por meio de nossos parceiros mundiais como Panasonic, Timotion e Sirius. 

Empresa taiwanesa, com mais de 15 anos de experiência na área, terceira maior 
empresa de atuadores lineares DC do mundo, com maior linha de acessórios;

Empresa japonesa, a segunda maior empresa de eletrônicos do mundo. 
Trabalhamos com a linha de CLP, IHM e Servo Motores;

Empresa italiana, com mais de 20 anos de mercado, responsáveis pela nossa
Linha de CNC;



PRODUTOS & SERVIÇOS



SERVOS MOTORES A5
- Ultra Compacto;
- Torque de 0,2Nm até 116Nm até 6000RPM;
- Alimentação 110/220/380/440V;
- Real Time Auto Tuning;
- Processador 2000Hz;
- Comando Pulso/Direção, Analógico, Rede 
ethernet RTEX Position, RS-485 Modbus;
- Encoder Absoluto e Incremental;

SERVOS MOTOROES LIQI
- Torque de 0,6Nm até 3,2Nm  
   até 6000RPM;
- Alimentação 110/220V;
- Real Time Auto Tunning;
- Processador 2000Hz;
- Comando Pulso e Direção;
- Filtro de Vibração;
- Encoder Incremental;



SAFETY / CORTINA DE LUZ

- Utilizadas  para garantir segurança  
   em áreas perigosas;
- Compactas, leves e com   
   funcionalidades avançadas;

RELE DE SEGURANÇA

- Utilizadas  para garantir segurança  
   em áreas perigosas;
- Compactas, leves e com   
   funcionalidades avançadas;

REDUTORES

- Altamente compatíveis para servomotores; 
- Com engrenagens helicoidais garantem  
   baixíssimo ruído, alta precisão, suave  
   rotação e baixa flutuação;

- Fibra ótica, detector de
   marca, fotoelétrico e indutivo;
- Atendem diversas aplicações; Detectam     
   presença / ausência, reconhecem padrões,   
   orientam montagens, identificam/diferenciam  
   cores e garantem a segurança;

SENSORES



CLP FP SIGMA

- Potente e Ultra Compacto;
- 32Bits RISC. 32K memória;
- Acima de 384 ent/saídas;
- Ethernet, Modbus, Termopar,
   PT100, PID, Interpolação      
   acima de 3 eixos, 2 saídas      
   rápidas  (100Khz), RTEX,      
   CanOpen, Profibus, Devicenet;
- 03 anos de Garantia;

CLP FPX0
- Ligação direta via borne,
  até 16K memória;
- Interpolação 02 eixos,  
  saídas a rele, Modbus;
- Até 3825 ent/saídas;
- 03 anos de garantia;

CLP FPX
- Potente e Compacto;
- 32Bits RISC;
- Alimentação AC e DC;
- USB p/ programação;
- 32K memória;
- Até 382 ent/saídas;
- Ethernet, Modbus, Termopar, PT100,       
   Interpolação, 04 saídas rápidas   
   (100Khz/20KHz), PID, Scan 0,32usec.
- 03 anos de Garantia

CLP FPO-R
- Ultra Compacto;
- 32Bits RISC;
- USB para programação;
- 32K memória;
- Até 128 ent/saídas;
- Ethernet, Modbus, Interpolação,   
  Termopar, 04 canais/saídas rápidas
   de 50Khz, PID, Scan 80nsec;
- Bateria interna;
- 03 anos de Garantia; 



CLP FP7
- Compacto e Modular;
- Conectividade Ethernet, Modbus TCP,  
   RS232, RS485;
- 234 k de memória;
-  Interpolação linear, circular e espiral  
   (2/3 eixos);
- Integração total com aplicações WEB  
   (Programação Remota e acesso a   
    Servidor FTP);
- 03 anos de Garantia; 

- Tamanho de 3”até 15”;
- Touch Screen;
- COLORIDAS e Mono Gráficas;
- Comunicação padrão, facilitando  
   utilização com diversos   
   fabricantes de CLP do mercado.

IHM GT 
02/21/32/12

- Ultra Potente e Alta Performance;
- 32Bits RISC. 32K memória;
- Até 2048 ent/saídas;
- Ethernet, Modbus, Termopar,    
  PT100, PID, Interpolação   
  acima de 3 eixos RTEX,   
  CanOpen, Profibus, Devicenet,   
  can em 1ms de 20K;
- 03 anos de Garantia;

CLP FP2/FP2SH

CLP FP SAFE

- Compatível com toda linha
  CLPs da Panasonic;
- Preços competitivos;
- Possibilidades de expansão;
- Fácil integração com toda linha  
  Panasonic;
- Utilizado para multiplas   
  operações de segurança (cortina      
  de luz,  botão de emergência,  
  bimetalicos, entre outros);



ATUADOR LINEAR
- Até 1200 kg;
- Medidas de montagem conforme  
   solicitação;
- Quick Release e Encoder;
- IP65;
- 05 Anos Garantia;

ACESSÓRIOS / CONTROLE DE MÃO
- Supervisor microprocessado;
- Controle de mão com     
   membrana personalizada;
- Controles laterais de grade;
- Controle de peso do paciente;
- Bateria como opcional;
- Trava segurança controle mão;

CAIXAS DE COMANDO
- Bivolt Automático;
- Controle até 12 atuadores;
- Microprocessador;
- 02 Anos de Garantia;

MOTORES DC
- Com redutor acoplado;
- Alimentação 12, 24 ou 36Vdc;
- Com encoder;
- Diversos tipos de Eixos;



PRODUTOS E SERVIÇOS KASTRO

BORNE RELÉ
- Borne relé compacto;
- Contatos NA(aberto) e NF(fechado);
- Contatos para 250V e limite
  de corrente 6A;
- Sinalização de acionamento      
   através de led;
- Bobina 24VDC;
- Com circuito de proteção;
- Fixação em trilho DIN;

FONTE CHAVEADA

- Tensão de saída 24Vcc;                   
- Modelos de 50 até 200W;
- Entradas 110/220V ou
   bivolt automatico;
- Temos modelo especifico      
   para trilho din;

- Cabos de encoder, potência e      
   comando para servos Panasonic;
- Cabos ultraflexiveis para esteira;
- Medidas padrões de 3,5 e 7 mts; 
- Outras medidas sob encomenda;

CABOS DE SERVOS

INTERFACE

- Interface com 8 entradas   
  diretas ou 8 saidas;
- Terminais com parafusos , ideal   
   para ligação em trilho din;
- Ideal para ligação dos CLPs da  
  linha FP0, Fp0r e Fp Sigma;

+ cabeçote + controle de altura + ignitor a distância



PRODUTOS E SERVIÇOS KASTRO

• Projetos Elétricos

• Anti colisão• Oxicorte

Corte de arame, vidros, tecidos, Router CNC (corte de madeira), corte de mármore CNC, router para mármore,  
máquinas injetoras, envasadoras, dobras, industria de plástico, máquinas de sopro, selagens, industria alimenticia, 
industria de cosméticos, embaladoras, máquinas rotuladoras e automação hospitalar (TIMOTION).

Também temos soluções para automação industrial em geral:

Nossa engenharia esta sempre em busca de aprimoramento e treinamento, para oferecer o que há de melhor 
em tecnologia e soluções para sua empresa. A Kastro possui um grande know-how nas seguintes soluções:

• Painéis elétricos personalizados

• Corte Plasma

• Desenvolvimento de softwares



Entre em contato e solicite 
já seu orçamento!
Teremos imenso prazer
em atende-lo!

Visite nosso site e conheça mais de 
nossos produtos e serviços:
www.kastro.com.br

vendas@kastro.com.br

(14) 3204-3125


