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 معرفی نامه شرکت

SEVEN DIESEL SPASEVEN DIESEL SPASEVEN DIESEL SPASEVEN DIESEL SPA 
کننده سوزن های انژکتور و قطعات يدکی پمپ های ديزلی در توليد 

 ايتاليا کشور 
  

Seven Diesel S.p.A  در  1974چهل و پنج سال پيش در هفتم آوريلRovato  يک شهر کوچک در استان ،
 کشور جهان به 90ما قطعات يدکی تزريق سوخت ديزل را توليد و در بيش از  برشيا ، شمال ايتاليا تاسيس شد. 

شوند ؛ و آنها از لحاظ کيفيت و دقت توزيع می® Seven Dieselمحصوالت ما با نام تجاری  فروش می رسانيم.  
گرفته و  نوع سوزن انژکتور را فرا  2.500دامنه توليدات ما بيش از  اصلی هستند.  برابر با قطعات فابريک 

و   مرکزی ما در ايتاليا است و تجهيزات توليد تنها دفتر  دستگاه است.  700000ظرفيت توليد ساالنه ما حدود 
موفق به کسب  2011از سال  Seven Diesel S.p.A متر مربع را اشغال می کند.  3500تسهيالت ما مساحت 

(انجمن  AIBرا به دست آورد و عضو بخشی از  ISO9001 / UNI EN ISO 9001: 2015گواهينامه کيفيت 
  ) است.Bresciaصنعتی 

 
ا به اشتراک ما چه کسی هستيم و چگونه می توانيم به شما کمک کنيم بيشتر بدانيد ما می توانيم ب درباره اينکه

  گذاشتن تجربه و فناوری های خود به شما کمک کنيم .

 

)2019آخرين بروزرسانی اکتبر (     
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ست ، دامنه کاربردی آن شامل قطعات پيشرفته ترين قسمت از اجزای سيستم تزريق موتور ديزل ا سوزن انژکتور  

خودرو ، دريايی ، کشاورزی ، صنعت و زمين 
است. ما عالوه بر توليد سوزنهای انژکتور خودرو و 

دريايی ، قطعات يدکی را برای سيستم های تزريق 
ديزل از جمله سوزن های پمپ ، سوپاپ های پمپ ، 

 solenoidsتجهيزات الکتريکی (شاخه های برقی ، 

کننده های  گرم کن ، رگالتورها و تنظيم  ، شمع
فشار) ، واشر های پمپ و تنظيم و کيت های تعمير 
انژکتورها و پمپ های ديزلی نيز توليد و به فروش 

در انتخاب   ما همچنين ميتوانيم به شما  می رسانيم. 
بهترين تجهيزات و دستگاه های تست و آزمايشی در 

از شروع سال   کارگاههای آموزشی پشتيبانی کنيم. 
 Reman Diesel Italia، شريک فنی ما  2015

(RDI)  مسئول تعمير اختصاصی جديدترين پمپ ها و انژکتورها در بازارهای ملی و بين المللی است که اين امکان
را برای ما فراهم ميسازد که کنترل کيفی توليد خود را بهبود ببخشيم.و اين شرکت کمک بزرگی در بخش تحقيقات 

 وسعه کنترل کيفی در دفتر فنی ما را بر عهده دارد.و ت
 

    

 
نه توليد دام ا قطعات اصلی هستند. ب ما سوزن های انژکتور خودمان را توليد می کنيم و آنها کامالً قابل قياس 

 ما شامل موارد زير است:

سيستم های مکانيکی سنتی ، ما  ماشين آالت سنگين و راه سازی و همچنين عالوه بر  سوزن های انژکتور •  
که ® EUI، سيستم های ® UPS، سيستم های ® UIS، ، سيستم های Piezoو ® Railبرای سيستم های کامان 

 هستند ، سوزن های انژکتور داريم.® HEUIو ® EUPسيستم های  دو نوع آن از
 

موتورهای  مخصوص يخچال و فاقد يخچال (دريايی ، ثابت ، معدن ، کشش ريلی ،  سوزن های انژکتور • 
متفاوت باشد (سيمان سازی يا نيتريدينگ ، با انتقال احتمالی در زمينی بزرگ) ممکن است بسته به کاربرد آنها ، 

تا انژکتورهای بزرگ  DL ... T / DLF ... Tآنها برای موتورهای ديزلی و سنگين ، از  کروم ، مس يا موليبدن). 
 & MAN-Bميلی متر هستند و برای موتورهای متعدد اروپايی و ژاپنی سازگار هستند ( 16با قطر راهنما تا 

W®  ،Sulzer   ،KHD®  ،Mack®  ،Pielstick®  ،Wartsila®  ،Yanmar ® وDaihatsu.(® 
 

 

 درباره ما

 توليدات ما
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از طريق توزيع کنندگان داخلی و بين المللی خود در سراسر جهان ، به لطف يک نام تجاری  SpAسون ديزل  
قدرت ما فراتر از تنوع ،  خدمات به بازار عرضه می شود. بزرگ که اکنون مترادف با قابليت اطمينان ، کيفيت و 

انعطاف پذيری خدمتی است که با نيازهای مختلف هر مشتری سازگار است: ما قادر هستيم حتی سفارشات کوچک 
روز کاری  60را نيز برآورده کنيم ، يک انبار بزرگ داريم و زمان تحويل انژکتورهای معمولی از و متوسط 
  ود.فراتر نمير

   

مسائل مربوط به کيفيت: کنترل کيفيت ما در هر  
مرحله توليد انجام می شود و در پايان هر چرخه 

مورد آزمايش نهايی قرار می گيرد.   ٪100توليد 
سوزنهای انژکتور نسل جديد نيز در معرض  

بررسی روی دستگاه های تست نصب شده با 
ين ها ما از ابزارهای پيشرفته و ماش انژکتور هستند. 

استفاده می کنيم و دائماً برای حفظ سطح پيشرفته 
تکنولوژيکی متعهد به سرمايه گذاری در منابع 

  هستيم.

   

سرمايه گذاری های ما همچنين برای مبارزه با جعل  
کسانی است که سعی در توليد کپی محصوالت ما را دارند ، در وب سايت ما ابزار تشخيص محصوالت تقلبی از 

ارد که شما ميتوانيد با وارد کردن سريال بار کد در درگاه مربوطه با خيال آسوده محصول اصلی را اصلی وجود د
   ) است و در سراسر جهان محافظت می شود. Rاز تقلبی تشخيص بدهيد. و نبايد فراموش کنيد که مارک ما (

  

 
به طور مداوم با اطالعات زيادی و حتی يک منطقه ويژه دسترسی  www.sevendiesel.itوب سايت ما 

شما می توانيد برنامه نمايشگاه هايی را که ما در آن شرکت خواهيم   برای مشتريان به روز می شود. خصوصی 
عالوه بر اين ، آخرين  کرد و شرکت می کنيم ، آخرين اخبار و جديدترين محصوالت موجود را مشاهده کنيد. 

وانيد ما را در فيس بوک ، توييتر ، می ت ما در هر زمان قابل دانلود است.  نسخه به روز شده کاتالوگ محصوالت 
 اينستاگرام و يوتيوب دنبال کنيد.لينکدين ، 

  

 

 همچنين

رتباط با مشتری برای ما بسيار حايز اهميت استا  


