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σελ 4 

Τι πραγματικά κερδίζω 
με την Αεριοκίνηση 

σελ 5 

Συντήρηση Συσκευής Αεριοκίνησης 
 

• Πόσο σημαντική είναι 
• Κάθε πότε 
• Τι περιλαμβάνει 
• Πόσο κοστίζει 

σελ 6 

Η GAS THEODOROU® παρουσιάζει τη Επόμενη Γενεά 
Συσκευών Αεριοκίνησης για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες 

Νέα Γενεά Συσκευών Άμεσου Ψεκασμού 

Εγγύηση Εγκατάστασης Συσκευής Αεριοκίνησης 
Τι περιλαμβάνει;  
Καλύπτει τα Υλικά ή & και τον Κινητήρα; 
Ενημερωθείτε για το τι ισχύει 
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Νέα Γενεά Συσκευών Άμεσου Ψεκασμού 

Η εταιρία ZAVOLI pure technology χαρακτηρίζεται κυρίως από την 
συνεχόμενη εξέλιξη και αναβάθμιση των Συσκευών Αεριοκίνησης που 
παρέχει. Με έδρα την ιταλική πόλη Cesena και με ένα πλήρες 
καταρτισμένο Τεχνικό Προσωπικό, ο ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης 
συνεχίζει και ανοίγει νέους δρόμους στην παγκόσμια αγορά LPG και CNG. 

Πρόσφατα, παρουσίαση τη νέα Γενεά 
Συσκευών Αεριοκίνησης, για Υγραέριο και 
Φυσικό Αέριο Κίνησης, BORA DIRECT. Οι νέες 
Συσκευές αφορούν τους Άμεσου Ψεκασμού 

Όπως γίνεται πρωτίστως αντιληπτό, οι νέες Συσκευές Άμεσου Ψεκασμού 
Κινητήρων BORA DIRECT, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της 
χαρτογράφησης του γνωστού Λογισμικού BORA, το οποίο παρέχει 
τεράστια οφέλη τόσο όσο αφορά την λειτουργία του Κινητήρα, όσο και 
κυρίως την καύση του καυσίμου. 

Κινητήρες (Direct Engines) και στην ουσία 
είναι η εξέλιξη του γνωστού Λογισμικού 

Bora by Zavoli που τοποθετείται από το 

Δίκτυο GAS SERVICE® εδώ και 2 χρόνια στην Ελλάδα για Full Injection 
Κινητήρες. 

Μονάδα Ελέγχου 
(ECU) 

Εγχυτές (Μπεκ) Διακόπτης Εναλλαγής 

Αισθητήρας 

Υποβιβαστής-Ρυθμιστής Πίεσης 



3 
(Direct Engines) από την ZAVOLI pure technology 

Η νέα Σειρά Συσκευών BORA DIRECT διαθέτουν Συσκευές για κινητήρες 3-
4-5-6-8 κυλίνδρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα Κινητήρων Άμεσου 
Ψεκασμού που έμενε ακάλυπτο με την προηγούμενη Σειρά Συσκευών για 
Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρων , τη γνωστή Alisei by Zavoli. 
Η Σειρά Συσκευών BORA DIRECT καλύπτει Κινητήρες πολλούς 
κατασκευαστές όπως Alpha Romeo, Audi, Citroen, Ford, Hyundai, KIA, 
Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo και σύντομα 
άλλων κατασκευαστών. 
 
Πλεονεκτήματα Νέας Σειράς Συσκευών Άμεσου Ψεκασμού BORA 
DIRECT 
Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα της Νέας Σειράς Συσκευών Άμεσου 
Ψεκασμού BORA DIRECT σε σχέση με το προηγούμενη Σύστημα, το 
γνωστό Alisei by Zavoli; 
Το κύριο πλεονέκτημα είναι πως στο νέο Λογισμικό, μπορεί πλέον ο 
Εγκαταστάτης να ρυθμίζει ένα-προς-ένα τους Ψεκασμούς των Μπεκ 
Υγραερίου-Βενζίνης, όπως άλλωστε και στην περίπτωση του Bora by 
Zavoli στα Full Injection. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, δημιουργεί 
τεράστια ωφέλεια στους Άμεσου Ψεκασμούς Κινητήρων που ούτως ή 
άλλως η συμμετοχή των Ψεκασμών Βενζίνης είναι συνεχής. 

Με αυτή την δυνατότητα, μπορούμε 
πλέον να επιλέξουμε με απόλυτη 
ακρίβεια τους επιπλέον Ψεκασμούς 
Βενζίνης, ανά Μπεκ, σύμφωνα με τις 
στροφές και βεβαίως πάντα συμβατά 
με τον τρόπο οδήγησης  του κάθε 
χρήστη, επιτυγχάνοντας έτσι μια 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τον 
κάτοχο.  
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Συντήρηση Συσκευών Αεριοκίνησης 

Κυριαρχεί δυστυχώς η αντίληψη πως η Συσκευή Αεριοκίνησης δεν απαιτεί 
Συντήρηση. Δυστυχώς αυτή η άποψη, δημιουργείται και στηρίζεται ακόμη και από 
Συνεργεία Εγκατάστασης, τα οποία λόγω άγνοιας ή και ημιμάθειας, θεωρούν πως η 
Αεριοκίνηση είναι μια απλή επέμβαση στο αυτοκίνητο. 
Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτα από όλα, και βασικότερο, η 
Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του Κινητήρα 
μας, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του οχήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίζουν 
όλοι οι κάτοχοι Αεριοκίνητων Οχημάτων, πως θα πρέπει να εντάξουν στη 
προγραμματισμένη Συντήρηση των οχημάτων τους, και την Συντήρηση της 
Συσκευής Αεριοκίνησης. Η σωστή Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης, 
διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της, και άρα τη σωστή λειτουργία του Κινητήρα 
μας με το Αέριο. 

Τι περιλαμβάνει η Συντήρηση των Συσκευών 
Αεριοκίνησης: 
Κάθε Συσκευή Αεριοκίνησης, αναλόγως των 
τεχνικών οδηγιών των κατασκευαστών έχει 
συγκεκριμένους περιοδικούς και τεχνικούς Ελέγχους 
Συντήρησης. Γενικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε 
 πως η κλασική Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια σειρά 
εργασιών που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της Συσκευής. Τέτοιες εργασίες 
μπορεί να είναι: 
• Έλεγχος Rakor Σύνδεσης, Σωληνώσεων Νερού & Υγραερίου 
• Έλεγχος Πίεσης Ρυθμιστή και Ηλεκτρικών Επαφών 
• Έλεγχος Εγχυτών και Ρυθμιστή & Έλεγχος Παραμέτρων Συστήματος 
• Αλλαγή Φίλτρων Υγρής & Αέριας Φάσης 
• Έλεγχος στήριξης Δεξαμενής. 

Όπως έχουμε αναφέρει, αναλόγως τον κατασκευαστή της Συσκευής, η περίοδος 
(χρονική ή χιλιομετρική) των Ελέγχων μπορεί να ποικίλει αλλά γενικά μπορούμε να 
πούμε πως μία φορά ετησίως ή κάθε 20.000χλμ θα πρέπει να ελέγχουμε και να 
συντηρούμε τη Συσκευή Αεριοκίνησης. Το κόστος Συντήρησης συνήθως δεν είναι 
μεγάλο (περίπου 50-60€) ούτε χρονοβόρο (από 45’ έως 60’) αλλά όπως σε 
οτιδήποτε πάνω στο αυτοκίνητο, η Πρόληψη είναι αυτή που θα μας διασφαλίσει 
την απουσία Επισκευής.  
Το Δίκτυο Συνεργείο GAS SERVICE σας εγγυάται την Σωστή και Πιστή Τήρηση των 
Εργασιών Συντήρησης κάθε τύπου Συσκευής Αεριοκίνησης. 
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Συμπέρασμα: 
Στα 20.000χλμ, το κέρδος που παρέχει η 
Υγραεριοκίνηση, ξεπερνάει τα 940,00€. Αυτό 
σημαίνει πως η Απόσβεση της Εγκατάστασης 
Συσκευής Υγραεριοκίνησης γίνεται τους 
πρώτους 10 μήνες. Και από εκεί και πέρα, 
ξεκινάμε και κερδίζουν 940,00€ και πάνω το 
χρόνο!!! 
 
Φυσικό Αέριο Κίνησης 
Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία είναι πιο 
εντυπωσιακά. Το κόστος φαντάζει υψηλότερο 
(για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το κόστος 
Εγκατάστασης Συσκευής CNG είναι περίπου 
1.500,00€), αλλά το κέρδος στα 20.000χλμ σε 
σχέση τιμής λίτρου βενζίνης με τιμής κιλού 
Φυσικού Αερίου, ξεπερνάει 1.260,00€!!! 
Αυτό μπορεί να αναγάγει την Απόσβεση σε 
14μήνες, αλλά παρέχει και ρίχνει το κόστος 
Κίνησης (από 2.080€) στα 818,00€!!! 

Τι πραγματικά κερδίζω με την Αεριοκίνηση 

Η Αεριοκίνηση είναι αναγνωρισμένη ως ο πλέον οικονομικός τρόπος κίνησης ενός 
αυτοκινήτου. Το Υγραέριο (LPG) ή το Φυσικό Αέριο (CNG) είναι πιο φθηνά καύσιμα 
από την βενζίνη, οπότε απλά λόγω διαφοράς λίτρων, είναι εμφανές πως μιλάμε για 
κάτι σαφώς οικονομικότερο. 
Ας δούμε μια ανάλυση: 
Έχουμε ένα TOYOTA COROLLA με κατανάλωση στη βενζίνη 8lt/100klm. Το 
αυτοκίνητο αυτό, για να μετατραπεί σε Υγραεριοκίνητο θα χρειαστεί ένα κόστος 
περίπου στα 780€. Με την διαφορά τιμής των δύο καυσίμων στα 0,63€/λίτρο, και 
με δεδομένο πως στα Υγραέριο θα παρατηρηθεί μια μικρή αύξηση κατανάλωσης 
λόγω της μικρότερης θερμικής δύναμης του καυσίμου, τότε για μια ετήσια χρήση 
του οχήματος στα 20.000χλμ (μέσος όρος της Ελλάδος), θα έχουμε τα εξής 
αποτελέσματα: 
 -  με βενζίνη, το αυτοκίνητο θα χρειαζόταν 2.080,00€ (τιμή λίτρου 1,30€) 
 - με Υγραέριο , το αυτοκίνητο θα χρειαζόταν 1.139,00€ (τιμή λίτρου 0,67€). 
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Τι πλεονεκτήματα έχει η Συσκευή ZAVOLI 
Απάντηση: Η ιταλική εταιρία ZAVOLI pure technology είναι μέλος του Ομίλου 
M.T.M., στον οποίον ανήκουν οι κορυφαίοι οίκοι αεριοκίνησης της παγκόσμιας 
αγοράς. Το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας ZAVOLI συνεχώς αναβαθμίζει και εξελίσσει 
τις Συσκευές Αεριοκίνησης, ακολουθώντας την παράλληλη εξέλιξη των Κινητήρων 
και των Λογισμικών των Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της παγκόσμιας Αγοράς. Η 
ZAVOLI, διαθέτει για κάθε τύπο Κινητήρα, συγκεκριμένη Συσκευή Αεριοκίνησης, 
διασφαλίζοντας τις ίδιες επιδόσεις και τις ίδιες τελικές για κάθε Κινητήρα. 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 

Η Αεριοκίνηση αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης του Κινητήρα. Ως εκ τούτου, το 
Συνεργείο που προβαίνει σε μια τόσο σημαντική επέμβαση, θα πρέπει να καλύπτει 
πλήρως τον κάτοχο του Οχήματος όσο αφορά την λειτουργία του Κινητήρα του με 
το νέο αυτό Εναλλακτικό Καύσιμο. 
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί πως είναι άλλο η Εγγύηση της Συσκευής 
(Εξαρτημάτων αυτής) και άλλο η Εγγύηση Κινητήρα. Η Εγγύηση της Συσκευής είναι 
μια Εγγύηση που εγγυάται την σωστή λειτουργία των Εξαρτημάτων που αποτελούν 
τη Συσκευή και η οποία βάση Ευρωπαϊκής (και κατά συνέπεια Ελληνικής) 
Νομοθεσίας οφείλει να παραχωρείται σε κάθε Πώληση Εξαρτήματος ή 
Ανταλλακτικού Αυτοκινήτου. Από μόνη της όμως αυτή η Εγγύηση, δεν καλύπτει τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει η Συσκευή ή τα Εξαρτήματα αυτής, στην λειτουργία 
του Κινητήρα. 

Εγγύηση Συσκευής & Εγγύηση Κινητήρα 

Για αυτό το λόγο, κάθε σοβαρή Πρόταση για 
μετατροπή ενός Κινητήρα σε Αεριοκίνητο, 
οφείλει να συνοδεύεται και από μια Εγγύηση 
Καλής Λειτουργίας του Κινητήρα. Να 
διασφαλίζει δηλαδή τον καταναλωτή πως η 
Συσκευή που θα τοποθετηθεί καλύπτει τις 
προδιαγραφές του Κινητήρα και  θα επιτρέψει 
το αυτοκίνητο να λειτουργεί σε όλο το φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα 
απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα. 
Μια Πρόταση για μετατροπή σε Αεριοκίνηση, δεν μπορεί να θεωρείται 
ολοκληρωμένη αν δεν περιέχει μαζί με την Εγγύηση Υλικών (Συσκευής και 
Εξαρτήματα) και Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του Κινητήρα. 
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Δίκτυο GAS SERVICE® – διασφάλιση και εγγύηση 

Το Δίκτυο Συνεργείων GAS SERVICE® κλείνει φέτος έξι (6) χρόνια λειτουργίας. Σε 
αυτά τα έξι χρόνια, παρουσίασε μια διαφορετική και πιο ολοκληρωμένη Πρόταση 
πάνω στην Αεριοκίνηση, διασφαλίζοντας τους πελάτες που το εμπιστεύτηκαν τόσο 
για την Ποιότητα των Συσκευών όσο και την Ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχει. 
Περιληπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε πως κύρια χαρακτηριστικά της 
ολοκληρωμένης πρότασης του Δικτύου GAS SERVICE® είναι τα εξής: 
Υπηρεσίες Δικτύου      
Η GAS SERVICE® είναι το μοναδικό Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Με 
το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που παρέχουμε σε κάθε μας πελάτη, αυτομάτως 
του παρέχουμε Υπηρεσίες After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. Από 
Ορεστιάδα έως Κρήτη και από Ιωάννινα έως Ρόδο, όπου και να βρεθεί ο πελάτης μας, 
μπορεί να λάβει τις Υπηρεσίες After Sale Service της εταιρίας μας.  
Ποιότητα Συσκευών      
Το Δίκτυο GAS SERVICE® είναι ο Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
κορυφαίων Συσκευών Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology. Διαθέτουμε Συσκευές 
για κάθε Τύπο Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το αυτοκίνητο θα διατηρήσει τις ίδιες 
Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές, τις ίδιες Επιταχύνσεις τόσο στο Αέριο όσο έχει και 
εργοστασιακά στη βενζίνη.  
Ποιότητα Εγκατάστασης               
Όλοι οι Μηχανικοί του Δικτύου μας, έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πάνω στην 
Εγκατάσταση και Συντήρηση των Συσκευών ZAVOLI pure technology, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του Κινητήρα σας στο 
αέριο. 
Εγγύηση-Διασφάλιση 
Στο Δίκτυο GAS SERVICE® σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την καλή λειτουργία του 
Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας τις κορυφαίες Συσκευές 
ZAVOLI pure technology τηρώντας συγχρόνως όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την κάλυψη των προδιαγραφών του κάθε Κινητήρα, μπορούμε να εγγυηθούμε το 
τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.  
Εμπειρία – Τεχνογνωσία                
Το Δίκτυο GAS SERVICE® είναι γνήσιο τέκνο της εταιρίας GAS THEODOROU®, της 
πρώτης εταιρίας Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, με εμπειρία από το 1974. Έχουμε 
τοποθετήσει πάνω από 25.000 συστήματα όλα αυτά τα χρόνια και τα χαμόγελα των 
πελατών μας είναι η καλύτερη επιβράβευση της δουλειάς μας.  
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