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Nostrali. Quem somos
Dois tornos automáticos e uma paixão pela mecânica. 
Assim, naquele ano, a Torneria Arnaldo Nostrali se 
estabeleceu.

A Nostrali produz o seu primeiro produto complexo: 
uma válvula de segurança para compressores de ar.

A Nostrali duplica a sua gama de produtos 
oferecendo um catálogo de componentes para 
componentes óleo-hidráulicos e para redutores 
de potência. É criada a marca NA.

A Nostrali amplia ulteriormente a própria gama 
e se afirma como líder europeu na produção de 
componentes óleo-hidráulicos e pneumáticos.

A Nostrali passa a fazer parte do grupo 
Athena e expande a própria liderança 
a nível global com escritórios em três 
continentes.
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As Aplicações
O campo de aplicação dos produtos Nostrali é vasto: a seguir os setores 
principais:

Motores elétricos

Vapor: Máquinas de 
café, Sistemas de 
passar

Eixos cardã,  Eixos, 
Máquinas agrícolas

Máquinas 
operatrizes

Distribuidores, 
Revendedores, 
Atacadistas

Indústria 
alimentícia, 
Indústria médica

Motociclos, 
Motores para 
motocicletas

Refrigeração, 
Compressores, 
Frigoríficos

Bombas elétricas, 
Bombas de motor, 
Bombas de vácuo

Trocadores de calor, 
Radiadores, Painéis 
solares

Turbinas eólicas, 
Indústria naval

Sistemas de GLP 
e metano para 
veículos

Compressores, 
Sistemas pneumáticos, 
Reservatórios

Óleo-hidráulica: 
Unidades de controle, 
Bombas, Cilindros

Indústria 
Automotiva

Caixas de velocidades, 
Redutores, 
Transmissões
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TORNEAMENTO

A Nostrali tem uma 
divisão de torneamento 
composta por 
máquinas tanto com 
controle numérico 
quanto automáticas, 
capazes de administrar 
lotes de produção de 
várias dimensões.

MONTAGENS 
AUTOMÁTICAS

A montagem dos 
produtos padrão é 
realizada  por meio de 
sistemas automáticos 
que garantem um total 
controle do processo 
produtivo

OPERAÇÕES 
DE USINAGEM 
SECUNDÁRIAS

DIVISÃO DE 
MONTAGEM  DE 
PEQUENOS LOTES

Somos dotados de uma 
oficina especial na qual 
realizamos montagens 
manuais de pequenos 
lotes com o cuidado da 
mão de obra artesanal 
que sempre nos 
distinguiu.

CONTROLE DE 
QUALIDADE

A Nostrali dispõe de uma 
oficina equipada com 
toda a instrumentação 
necessária para 
manter um controle 
total sobre todas as 
fases de produção: 
das características 
mecânicas básicas 
até as mais evoluídas 
características 
funcionais.

Recursos, tecnologias 
e conhecimentos
Na Nostrali consideramos as competências técnico produtivas como base do nosso 
sucesso. Utilizamos recursos e capacidades, fruto de uma experiência acumulada em 45 
anos de brilhante presença nos mercados internacionais. Nossa paixão pela mecânica 
permite que nos apresentemos aos nossos clientes com uma vasta gama de propostas 
tecnológicas.

A nossa gama completa de Produtos O “projeto Nostrali”
 Cada Empresa é, por definição, um microcosmo inserido em vários setores produtivos. Na complexa 
teia de relações industriais, a Nostrali está bem consciente do seu papel e do que dela se espera. Os seus 
recursos - humanos, tecnológicos  e organizacionais - são canalizados e dirigidos, sem hesitações, em 
estratégias planificadas para colher e antecipar as mutações de um mercado em constante evolução. 
As capacidades de compreender e interpretar os fenômenos externos, saber reconfigurar as próprias 
habilidades em função das necessidades de mercado - mas principalmente do Cliente - são pontos de força 
que definem o estilo de uma dinâmica empresarial definida. No decorrer dos seus mais de quarenta anos de 
experiência, o “estilo” Nostrali se desenvolveu com determinação em um projeto operacional orientado 
por valores específicos. Isto se reflete nos seus próprios produtos: válvulas de segurança, filtros, visores de 
nível, bujões com respiro, juntas, todos elementos com múltiplas aplicações que cumprem eficazmente a 
própria função de segurança, controle e garantia graças à elevada qualidade dos mesmos. De fato, no 
projeto Nostrali, Garantia, Controle, Segurança e Qualidade são os princípios fundamentais que regem as 
linhas guias de todo e qualquer comportamento empresarial, da produção à entrega, do projeto aos testes 
finais, das políticas internas ao relacionamento direto com o Cliente.

 Ao tornar-se parte do Grupo Athena - que compreende Athena, 
BlueTech, Athena Sud, Athena USA, Vedamotors (Brasil), Athena ÍNDIA 
e Athena Evolution - cujo perfil se delineia de maneira cada vez mais 
interativa e ágil a nível internacional, a Nostrali abriu ainda mais os seus 
horizontes e enriqueceu o seu know-how permanecendo, todavia, fiel ao 
seu projeto.

Parceria

 Desde sempre o conceito de Equipe motiva a nossa organização, 
envolvendo todos os níveis e os departamentos internos e externos da 
Empresa. A Nostrali oferece à própria clientela uma Equipe de trabalho 
com experiência plurianual no desenvolvimento, no projeto e na produção 
de componentes de alto nível para a óleo-hidráulica e pneumática. As 
nossas tecnologias nos permitem dar assistência ao Cliente em qualquer 
momento com um suporte técnico, logístico e econômico eficiente e 
especializado, desde a identificação do problema até a sua completa 
resolução.

A Equipe

 Co-engenharia / Co-projeto / Patentes / Consultoria sobre materiais / Pesquisa e desenvolvimento com 
centros  Universitários / Personalização do produto / Administração logística diversificada / Monitoração 
das performances logísticas / Kanban / Embalagem personalizada / Rede de vendas em escala global

O que oferecemos

Fichas técnicas de produto 
on-line

A sede da Athena Group

A equipe Nostrali

BUJÕES
Bujões de fechamento para todas as 
aplicações. Padrão ou fabricados conforme 
desenho do cliente, processamos aço, latão, 
alumínio, aço inox e plástico.

BUJÕES PARA ALTAS PRESSÕES
Vários modelos encontram-se disponíveis com 
base nas necessidades de resistência à pressão, 
temperatura, corrosividade ambiental e às 
dimensões disponíveis. Os produtos podem ser 
personalizados.

RESPIROS
Servem para manter dispositivos em banho de 
óleo, como redutores , caixas de velocidades, 
eixos a uma pressão ambiente ou controlada. São 
fabricados com vários materiais e se diferenciam 
pelo funcionamento: simples, com válvula interna, 
com membrana, com filtro, com labirinto.

BUJÕES DE RESPIRO
O respirador na cabeça hexagonal do bujão 
serve para manter o dispositivo à pressão 
atmosférica. Disponíveis em aço e alumínio, 
podem ser personalizados com rótulos de 
“Alimentação de óleo”, “Nível de óleo”, 
“Respiro óleo”. 

BUJÕES MAGNÉTICOS
Capturam as impurezas metálicas presentes no 
circuito do fluido. Oferecemos vários tipos de 
materiais, tanto do corpo quanto do ímã para 
atender às necessidades de todos os setores 
industriais.  

VÁLVULAS DE SEGURANÇA 
PARA DISPOSITIVOS A VAPOR

São produtos projetados em colaboração com o 
cliente a fim de atender às necessidades especiais 
do setor: máquinas de café, sistemas profissionais 
de passar roupas, esterilizadores médicos, etc.

VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA 
SISTEMAS DE GLP E METANO

São válvulas de segurança desenvolvidas por meio 
da co-engenharia com o cliente. A nossa grande 
experiência de projeto e desenvolvimento nos 
permite oferecer soluções específicas e 
personalizadas.

FILTROS E SILENCIADORES
Produtos utilizados principalmente em 
pneumática, mas que também podem ser 
propostos em todas as demais aplicações 
industriais.

VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS
Oferecemos válvulas padrão para aplicações 
no campo da pneumática, da óleo-hidráulica, 
do vapor e dos gases GLP e metano.

TORNEIRAS
Torneiras de dreno para compressores. 
Recentemente foram introduzidas 
torneiras em aço inox para aplicações na 
indústria alimentícia.

UNIÕES ÓLEO-HIDRÁULICAS
Dispomos de uma vasta gama de uniões 
para óleo-hidráulica.

ARRUELAS E JUNTAS
Uma ampla escolha de arruelas a serem 
combinadas com os nossos produtos ou 
para serem adquiridas separadamente.

UNIÕES PNEUMÁTICAS
Oferecemos uma vasta gama de uniões 
moldadas e torneadas para pneumática. 

VISORES DE NÍVEL
Indicam o nível do fluido. A gama inclui os 
modelos com visor de plástico ou de vidro. 
O corpo do visor pode ser fabricado em alumínio, 
aço, aço inox e plástico. Os vários modelos têm 
resistências diferentes em função das pressões 
e temperaturas.

VÁLVULAS DE SEGURANÇA 
PARA COMPRESSORES DE AR 

São válvulas de segurança certificadas de acordo 
com as normas europeias.  Encontram-se 
disponíveis também válvulas calibráveis pelo cliente.

A Nostrali possui uma 
divisão de usinagem 
secundária adequada 
também para 
pequenos lotes, graças 
à qual oferecemos uma 
grande flexibilidade 
na personalização do 
produto.

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 
DE TESTE

Para enfrentar com 
sucesso os desafios 
da indústria automotiva, 
desenvolvemos 
internamente 
sofisticados sistemas  
automáticos de teste.


