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Νέος Εγκέφαλος BORA S32 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός ΄& Επίσημος Αντιπρόσωπος της 
εταιρίας ZAVOLI pure technology σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζει την 
νέα Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA by ZAVOLI S32, 
Εγκέφαλος τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG), την τεχνολογική Εξέλιξη 
του κορυφαίο Εγκεφάλου BORA by ZAVOLI 

H νέα Ηλεκτρονική Μονάδα BORA S32, πέραν τον πολλών πλεονεκτημάτων 
στην Ρύθμιση των Δεδομένων Λειτουργίας, παρέχει και αρκετά 
πλεονεκτήματα στον χρήστη του οχήματος, που καλύπτουν τις ανάγκες των 
προηγούμενων χρήσεων: 
 αυτόματη εναλλαγή από βενζίνη σε υγραέριο, μετά την πλήρωση της 
Δεξαμενής και εφόσον έχει ήδη επιλεχθεί η λειτουργία της βενζίνης (παύση 
λειτουργίας βομβητή) – λύνει την ανάγκη πολλών ‘’αφηρημένων’’ χρηστών οι 
οποίοι μετά το γέμισμα της δεξαμενής τους, μετά από πλήρες άδειασμα 
(χρήση διακόπτη βομβητή), ξεχνούσαν να επαναφέρουν την λειτουργία της 
αυτόματης εναλλαγής χειροκίνητα. 
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Νέοι Εγχυτές (μπεκ) PAN JET 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI, παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) Υγραερίου PAN-JET by 
ZAVOLI, Εγχυτής τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG).  

Η βασική του καινοτομία έγκειται στο 
γεγονός, πως εν αντιθέσει με τις 
προηγούμενες γενεές Εχγυτών, το PANJET δεν 
είναι τύπου ηλεκτροβαλβίδας αλλά κανονικός 
Εγχυτής. Δεν αποτελείται από κινούμενα 
μέρη, προσδίδοντας μακροζωία και αποφυγή 
‘’μπουκώματος’’ λόγω βρώμικου καυσίμου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους 
Συσκευών ZAVOLI pure technology (6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας 
τα θετικά τους πλεονεκτήματα.  
Σε συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI και την τεχνολογική 
του εξέλιξη BORA S32, το αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον 
απαιτητικούς. 
 
 

 

Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να 
δουλεύει σε υψηλότερες ταχύτητες, 
επιτυγχάνει βελτίωση κατανάλωσης τάξεως 
5% σε σχέση  με τις προηγούμενες γενεές 
Εγχυτών, στις υψηλές στροφές λειτουργίας 
του Κινητήρα, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή 
εξοικονόμηση.  Αυτή η επιπλέον ωφέλεια, 
οφείλεται στο ότι ο νέος Εγχυτής PANJET, 
δύναται πλέον να «πιάνει» το άνοιγμα των 
Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές, όντας 
και ο ίδιος ένα «καθαρό» Μπεκ – αντίστοιχο 
με το Μπεκ Βενζίνης 
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Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης 

Γιατί να το επιλέξετε; Τι περιλαμβάνει η Ολοκληρωμένη του Πρόταση; 

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση του Δικτύου GAS SERVICE έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν πλήρως την Πρόταση αυτή με τις 
αντίστοιχες προτάσεις του Ανταγωνισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, περιληπτικά 
συνοψίζονται σε:  

Υπηρεσίες Δικτύου: Η GAS SERVICE 
είναι το μοναδικό Δίκτυο 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 
AfterSale Service της εταιρίας μας  
 

Ποιότητα Συσκευών: 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: Στη GAS SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την καλή 
λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας κορυφαίες 
Συσκευές ZAVOLI pure technology τηρώντας συγχρόνως όλες τις προϋποθέσεις 
κάλυψης των προδιαγραφών κάθε Κινητήρα, μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό 
αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.   
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Τα Αέρια Καύσιμα (LPG/LPG & CNG/CNG) είναι απολύτως φιλικά για το 
περιβάλλον. Η χρήση τους συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.  

Το LPG παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα 
απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και 
στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και 
έναντι του CNG όσο αφορά τις 
εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του 
άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές 
οργανικών στοιχείων, βελτιώνοντας την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και 
προσφέροντας παράλληλα μια 
αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το παρόν 

αλλά και για το μέλλον. Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το LPG 
εκπέμπει 15-27% λιγότερα γραμμ./χλμ. Αερίων του Θερμοκηπίου σε σχέση 
με την βενζίνη, ενώ το CNG ακόμη λιγότερο.  

 
Η χρήση LPG ή CNG ως καύσιμο κίνησης, 
αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, Nox). 

 
Τα αέρια καύσιμα εκπέμπουν κατά την καύση τους μόνο Διοξείδιο του 
Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς). Τα 
επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση 
με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται 
σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα. Τα 
καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και το μαζούτ 
περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Θείου (SO2) 
και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια). 
 
Στην Ελλάδα, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή με κύριο χαρακτηριστικό τα 
Οικονομικά Οφέλη (φθηνότερο κόστος καυσίμου). Στις οικολογικά 
προοδευμένες χώρες του Δυτικού Κόσμου, η Αεριοκίνηση είναι μια 
επιλογή κυρίως λόγω των οικολογικών του χαρακτηριστικών. 

Αεριοκίνηση: Φιλική Προς το Περιβάλλον 
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H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS SERVICE®, συνιστούν και 
διασφαλίζουν την σωστή τήρηση του Προγράμματος Συντήρησης της 
Συσκευής Υγραεριοκίνησης , η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συσκευής Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια 
σειρά συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι οποίες γίνονται είτε 
σε κάθε εργασία συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές ή 
χιλιομετρικές περιόδους. Παρατίθεται περιληπτικός Πίνακας 
Συντήρησης των Συσκευών ZAVOLI, όπως αυτός αναγράφεται στο 
Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης του Δικτύου GAS SERVICE.  

Οι Εργασίες Συντήρησης πρέπει να 
λαμβάνουν χώρα σε 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, για να 
διασφαλίζεται η ποιότητα της 
Συντήρησης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ιδίως στην Ελλάδα, όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην ποιότητα 
καυσίμου, από πρατήριο σε 
πρατήριο, ο περιοδικός Καθαρισμός 
των Εγχυτών (Μπεκ) Υγραερίου 
κρίνεται ως μια απαραίτητη 
διαδικασία Συντήρησης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι 
μπορεί να απαιτηθούν νωρίτερα 
από τα προσδοκώμενα χιλιομετρικά 
ή χρονικά όρια για διάφορους 
λόγους, με κυριότερο την ποιότητα 
του Καυσίμου.  δείγμα βρώμικου Φίλτρου 

Υγραερίου 

Μηχανισμός Καθαρισμού 
Εγχυτών Υγραερίου 
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Μετατροπή Συσκευή Υγραεριοκίνησης σε Συσκευή Φυσικού 

Αερίου Κίνησης – τι ισχύει; 

Σήμερα, που το νέο εναλλακτικό καύσιμο CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) έχει μπει 
για τα καλά στην καθημερινότητά μας, πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων με Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης, διερωτούνται αν θα μπορούν να μετατρέψουν το αυτοκίνητό 
τους σε Φυσικό Αέριο, αν δηλαδή θα μπορούνε με μια σχετική μικρή επέμβαση να 
κινούνται αντί με Υγραέριο με Φυσικό Αέριο Κίνησης. 
 
Πρώτα από όλα, τονίζεται πως το Υγραέριο με το Φυσικό Αέριο Κίνησης, είναι δύο 
παντελώς διαφορετικά καύσιμα. Το Υγραέριο δουλεύει σε 40bar πίεσης, ενώ το 
Φυσικό Αέριο σε 240bar πίεσης. Αυτή η διαφορά από μόνη της, καταδεικνύει και 
το πόσο διαφορετικά είναι τα Εξαρτήματα των Συσκευών LPG με τα αντίστοιχα 
των Συσκευών CNG. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τις Δεξαμενές Καυσίμου, όπου 
οι προδιαγραφές είναι εντελώς διαφορετικές. 
 
Σε γενικές λοιπόν γραμμές, μπορούμε να πούμε πως μια Συσκευή / Δεξαμενή 
Υγραεριοκίνησης δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
Συσκευών / Δεξαμενών Φυσικού Αερίου Κίνησης. 
 
ZAVOLI – συσκευές Νέας Γενεάς 
Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology και ο Αποκλειστικός και 
Επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα η GAS THEODOROU, διαθέτουν τις 
Συσκευές Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI. Η νέα σειρά Bora by ZAVOLI, συσκευές 8ης 
γενεάς, διαθέτουν τον νέο καινοτόμο Εγκέφαλο (ECU) Bora και τους νέους Εγχυτές 
(μπεκ) PANJET.  

Οι νέοι Εγχυτές όσο και ο νέος 
Εγκέφαλος, καλύπτουν πλήρως τις 
προδιαγραφές 67R & 110R & 115R, 
δηλαδή τόσο για Υγραεριοκίνηση, όσο 
και για Φυσικό Αέριο Κίνησης.  
 

Αυτό σημαίνει, πως ένα όχημα που έως σήμερα χρησιμοποιεί Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης Bora by ZAVOLI, στη μετατροπή του σε Φυσικό Αέριο Κίνησης θα 
κρατήσει τον ίδιο Εγκέφαλο και τους ίδιους Εγχυτές, μιας και αυτά δουλεύουν 
τόσο στο Υγραέριο όσο και στο Φυσικό Αέριο. Αν αναλογιστούμε πως ο Εγκέφαλος 
και τα Μπεκ, αποτελούν περίπου το 1/3 του Κόστους ενός ΚΙΤ, τότε 
αντιλαμβανόμαστε πως το Κόστος μετατροπής σε Φυσικό Αέριο μειώνεται 
αισθητά. 

Οι νέοι Εγχυτές 
τύπου Injection 

PANJET 
Ο νέος Εγκέφαλος 

Bora 
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Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI 

σε Ελλάδα και Κύπρο 


