
Junta da cuba  
Kit de reparo injeçao  

eletrônica
Palheta da válvula

Parafuso

Agulha de boia
Agulha pistonete
Boia de carburador
Gliceur

Toda jornada começa pela 
partida e todo início é 
garantido no momento de 
subir na moto. Não importa 
o desafio, não importa a 
distância, o que importa é 
o espírito. O espírito que 
impulsiona, que equilibra, que 
lhe dá a potência para superar 
os desafios. Esse espírito é o 
que te leva mais longe.

E por acreditar neste espírito, 
há 35 anos a Siverst é lídel no 
seguimento de carburação, 
colocando o melhor da tecnologia 
e acreditando no potencial de seus 
colaboradores e conquistando 
uma posição sólida no mercado e, 
tudo isso, para garantir o melhor 
desempenho em suas peças. Esse 
é o nosso espírito. 

No Brasil, é pioneira no segmento 
de componentes para reparos 
de carburador, onde possui 
atualmente uma linha completa de 
baixa e alta cilindrada

SAC
0800 517 407 
sac@siverst.com.br

R. Berto Círio nº1480, Bairro São Luís.
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Pulverizador
Kit de reparo de 
carburador
Sede agulha da boia

Não se engane, 
carburação 
é para quem 
entende de 
carburador.



AGULHA SEDE

Ponta em Viton

Agulha

Sede

Mola interna

ELEMENTOS MECANICOS^

SIVERST
Os elementos que 
compõem o reparosão 
normalizados de acordo 
com normasninternacionais, 
proporcionando ao conjunto 
grande desempenho.

CONCORRENTES
Elementos fora das normas 
e padrões de mecânicos 
comprometendo o funcional 
do conjunto.

COMPONENTES

EMBALAGEM

SIVERST
Dimensionados para 
proporcionar ao conjunto 
uma perfeita atuação, são 
manufaturados com alta 
precisão dimensional.  
Seu material possui elevada 
resistência ao meio severo 
em que atua.

CONCORRENTES
Componentes sem precisão 
dimensional, com rebarbas 
e roscas mal formadas. 
Dificuldade na montagem e 
regulagem do carburador.

SIVERST
Embalagem mais resistente, 
em papel duplex de alta 
gramatura e saco selado para 
melhor proteção do produto. 

CONCORRENTES
Peças soltas na embalagem 
gerando problemas no pós 
compra por falta de itens 
dentro do produto.

VEDAÇAO~

KIT REPARO DE 
CARBURADOR

FUNCIONAL
SIVERST
Reparo isento de rebarbas 
e cantos vivos, garantindo 
a perfeita montagem e 
funcionabilidade do produto.

CONCORRENTES
Reparo sem precisão 
dimensional, com rebarbas, 
roscas mal formadas 
e vedação ineficaz. 
Dificuldade na montagem e 
regulagem do carburador.

SIVERST
Corpo confeccionado em alumínio com 
revestimento de níquel químico. Possui a ponta 
em Viton que garante uma vedação segura 
e eficaz, não descolando após utilização na 
gasolina. Mola interna é feita em aço inox 
(resistência a oxidações).

CONCORRENTES

Ponta de borracha que faz com que se descole 
ou se degrade em contato com a gasolina. Sem 
tratamento superficial o que deixa o conjunto com 
baixa resistência a oxidação 

SIVERST
Confeccionada em latão SAE 360, possui 
assento da agulha diferenciado possibilitando uma 
melhor vedação, além do acabamento brunido que 
garante alto desempenho e uma melhor atuação.

CONCORRENTES

Furo de vedação usinado sem precisão 
e sem assento da agulha: Não veda.


