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Uma breve apresentação de 

SEVEN DIESEL SPA 
Fabricante italiano aftermarket de bicos 

 
Seven Diesel S.p.A. nasceu até 45 anos, mais precisamente no 7 de abril de 1974 em 

Rovato, uma cidade na província de Brescia, no norte da Itália. Produzimos e 
vendemos peças de reposição para sistemas de injeção de motores a ciclo diesel. 

Estamos presentes em mais de 90 países em todo o mundo e em todos os continentes 
e a nossa produção de bicos alternativos ao original e à nossa marca Seven®, inclui 
mais de 2.500 tipos diferentes e a nossa capacidade anual é de cerca de 700.000 

unidades. Nossa única sede é na Itália e nossos escritórios e instalações de produção 
ocupam uma área total de 3.500 metros quadrados. Desde 2011, a Seven Diesel S.p.A. 
obteve a certificação de qualidade ISO9001 / UNI EN ISO 9001: 2015 e está associada à 

AIB (Brescia Industrial Association). 
 

Saiba mais sobre quem somos e como podemos ajudá-lo, fornecendo nossa 
experiência e nossas tecnologias 
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O bico é a parte mais sofisticada entre os componentes dentro do sistema de 

injeção do motor a diesel, cujos usos variam do setor automotivo ao setor naval, 
agricultura, indústria e movimentação de terra. Além de pulverizadores automotivos e 
marítimos, a empresa também vende 
peças de reposição para sistemas de 
injeção a diesel, como elementos de 
bombeamento, válvulas, material elétrico 
(velas incandescentes, solenóides, termo-
arranques, reguladores de pressão), 
juntas e kits de reparo para injetores e 
bombas a diesel. Também apoiamos as 
oficinas na escolha dos melhores 
equipamentos e bancadas de teste. A 
partir de 2015 está operacional, através 
de nossa parceira técnica RDI (Reman 
Diesel Italia), uma divisão dedicada à reforma do reparo de injetores e bombas de 
última geração para o mercado nacional e internacional, o que nos permitiu melhorar 
ainda mais os controles qualitativa de nossas peças e tem dado uma ajuda substancial 
na atividade de pesquisa e desenvolvimento de nosso escritório técnico.  
    

 
Nossos bicos são de nossa produção completa e são perfeitamente intercambiáveis 
com os originais. Nossa gama inclui: 

•  Os bicos automotivos que produzimos, além dos sistemas mecânicos 
tradicionais, temos os pulverizadores para sistemas Common Rail® e Piezo®, 
sistemas UIS®, sistemas UPS®, sistemas EUI® cujas duas variações são os 
sistemas EUP® e HEUI®. 

• Os bicos especiais (marítimos, estacionários, para minas, para tração 
ferroviária, para grandes movimentações de terra), refrigerados e não 
resfriados, podem sofrer diferentes tratamentos (cimentação ou nitretação, 
com possíveis transições em cromo, cobre ou molibdênio) dependendo 
emprego. São injetores para motores diesel e pesados, desde pequenos DL ... 
T / DLF ... T até grandes injetores com diâmetros de guia de até 16 mm e são 
adaptáveis a inúmeros motores europeus e japoneses (MAN-B & W® , Sulzer®, 
KHD®, Mack®, Pielstick®, Wartsila®, Yanmar® e Daihatsu®). 

A NOSSA REALIDADEA NOSSA REALIDADEA NOSSA REALIDADEA NOSSA REALIDADE 

A NOSSA PROCUÇÃOA NOSSA PROCUÇÃOA NOSSA PROCUÇÃOA NOSSA PROCUÇÃO 
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Seven Diesel SpA comercializa em todo o mundo através de seus distribuidores locais 
e internacionais, graças a uma marca agora sinônimo de confiabilidade, qualidade e 
serviço. A nossa força, além da variedade da gama, é a flexibilidade de serviço que se 
adapta às diferentes necessidades de cada cliente: somos capazes de satisfazer até 
pedidos de pequenas e médias quantidades, temos um grande armazém e os nossos 
prazos de entrega, para os bicos mãs comunes, não excedem 60 dias úteis.  

A qualidade é importante: nossas 
verificações são realizadas em cada 
estágio de processamento e, ao final de 
cada ciclo de produção, 100% da 
produção é submetida a um teste final. 
Os bicos de nova geração também 
estão sujeitos a verificações em nossas 
bancadas de teste montadas nos 
injetores. Usamos máquinas-
ferramentas de ponta e estamos 
constantemente comprometidos em 
investir recursos para manter um nível 
tecnológico avançado. 

Nossos investimentos não param na produção e inovação de nossas peças, 
mastambém na luta contra a falsificação daqueles que tentam nos imitar, em nossosite 
explicamos como trabalhamos para garantir-lhe as ferramentas para distinguir um 
Seven original das imitações e não podemos esquecer que nossa marca está 
registrado ® e protegido em todo o mundo. 
 

 

Nosso site www.sevendiesel.it é constantemente atualizado com muita informação e 
até uma área reservada com acesso privado para nossos clientes. É possível ver o 
programa das feiras nas quais participaremos e às quais é possível se encontrar, as 
últimas novidades e os mais recentes produtos disponíveis. Além disso, é possível 
baixar a qualquer momento a última versão atualizada do nosso catálogo. Você pode 
nos seguir no nosso Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube. 

A NOSSA FORÇAA NOSSA FORÇAA NOSSA FORÇAA NOSSA FORÇA 

COMUNICAR É IMPORTANTE PARA NÓSCOMUNICAR É IMPORTANTE PARA NÓSCOMUNICAR É IMPORTANTE PARA NÓSCOMUNICAR É IMPORTANTE PARA NÓS    


