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Τα Συστήματα νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI είναι το τελευταίο και τελειότερο 
επίτευγμα της τεχνολογίας του ιταλικού κολοσσού Αεριοκίνησης ZAVOLI pure 
technology, διαθέτοντας δύο ιδιαιτέρως καινοτόμα προϊόντα. 
Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA. 
 Ο νέος Εγκέφαλος BORA, διαθέτει νέο καινοτόμο Λογισμικό 

αλλά κυρίως διαθέτει νέες δυνατότητες τέλειας εξομοίωσης 
με τον εργοστασιακό εγκέφαλο της βενζίνης, κυρίως λόγω δύο 
κύριων χαρακτηριστικών του: 
α) απουσία Αισθητήρα Υγραερίου – ο νέος Εγκέφαλος 
δουλεύει απευθείας με τον Αισθητήρα Λάμδα (λ) του ίδιου 
του αυτοκινήτου 
β) ρύθμιση ένας-προς-ένα τα Μπεκ του Αερίου, το κάθε ένα 
σύμφωνα με το αντίστοιχο Μπεκ βενζίνης. 

Οι νέοι Εγχυτές (Μπεκ) PAN JET είναι τύπου Injection, δηλαδή 
καθαρά Μπεκ, όπως ακριβώς τα Μπεκ Βενζίνης. Αυτό 
σημαίνει πως δουλεύουν σε υψηλότερες ταχύτητες, πιάνουν 
πλέον το άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές, 
χαρίζοντας καλύτερη κατανάλωση στον τελικό χρήστη, 
συνεπώς μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 

Τα νέα Συστήματα BORA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Κινητήρων, από 
Multipoint Injection και Full Group έως Direct Injection (TSi-FSi-TFSi) και 
υβριδικούς κινητήρες.  
 
Ο Εγκέφαλος BORA διατίθεται σε Εκδόσεις 3-4cyl, 5-6cyl και 8cyl και καλύπτει 
τις προδιαγραφές των προτύπων 67R (για LPG) και 110R (για CNG) – δηλαδή ο 
ίδιος Εγκέφαλος χρησιμοποιείται και για τα δύο αέρια καύσιμα. 
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Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Νέου Λογισμικού, είναι ο πλουραλισμός 
Ρυθμίσεων Λειτουργίας του Εγκεφάλου. 
Η απουσία Αισθητήρα Αερίου, δίνει την δυνατότητα  στην Ηλεκτρονική Μονάδα 
Ελέγχου να εξομειώνεται πλήρως με τον εργοστασιακό Εγκέφαλο της Βενζίνης, 
παρέχοντας την δυνατότητα στον Κινητήρα να δουλεύει σε όλο το φάσμα των 
στροφών και των φορτίων του στο Αέριο, όπως ακριβώς στην λειτουργία της 
βενζίνης. 

Με το νέο Λογισμικό, ο χρήστης 
δύναται να χρησιμοποιεί το Αέριο 
Καύσιμο συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται 
ποτέ να ‘’γυρίζει’’ στην  λειτουργία 
βενζίνης, διασφαλίζοντας πως ο 
Κινητήρας στην λειτουργία Αερίου 
Καυσίμου θα διατηρεί τις ίδιες 
επιδόσεις, τις ίδιες τελικές, τις ίδιες  

επιταχύνσεις με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της βενζίνης. 
Συγχρόνως, η καινοτομία της ρύθμισης ένα-προς-ένα τα Μπεκ του Αερίου, το 
κάθε ένα σύμφωνα με το αντίστοιχο Μπεκ της βενζίνης, δίνει την δυνατότητα 
της ταύτισης του τρόπου ψεκασμού μέσα στο χώρο καύσης του Κινητήρα, σε 
όλο το φάσμα των στροφών του Κινητήρα. 
 
Μια επίσης σημαντική καινοτομία του νέου Εγκεφάλου BORA S-32 (νέα έκδοση 
του BORA) είναι ο αισθητήρας πλήρωσης. Σε απενεργοποιημένη φάση του 
συστήματος, λόγω αδειάσματος της δεξαμενής αερίου και απενεργοποίησης 
του συστήματος (κλείσιμο βομβητή), στην επόμενη πλήρωση της Δεξαμενής 
Αερίου, ο Αισθητήρας αντιλαμβάνεται την πλήρωση και γυρίζει απευθείας στην 
λειτουργία Αερίου, χωρίς να χρειαστεί χειροκίνητα επιλογή. 

 
Τέλος, σημαντικό όσο αφορά το Αισθητικό Τομέα, ο νέος Διακόπτης 
είναι πιο μικρός, με μεγαλύτερη δυνατότητα ‘’εργοστασιακής 
τοποθέτησης’’ πάνω στο ταμπλό του οχήματος. 
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μία Καινοτόμος Προσφορά του Δικτύου 

Δυστυχώς η ελληνική αγορά Αεριοκίνησης, έχει παρουσιάσει πολλά 
κρούσματα δυσλειτουργίας οχημάτων που κινούνται με Υγραέριο, κάτι που 
δημιούργησε αρχικώς την λανθασμένη σκέψη πως η Υγραεριοκίνηση 
δημιουργεί προβλήματα στα οχήματα. 
Όπως  τονίζουμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, η Υγραεριοκίνηση 
δεν προξενεί καμία αρνητική επίπτωση στον Κινητήρα, όταν η Εγκατάσταση 
καλύπτει δύο βασικούς και απαραίτητους Κανόνες: 
α) η Συσκευή που τοποθετείται, καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές του Κινητήρα &   
β) η Εγκατάσταση – Ρύθμιση της Συσκευής γίνεται με τον προβλεπόμενο για 
κάθε Κινητήρα τρόπο. 
 
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες αστοχίες που παρατηρήθηκαν στην ελληνική 
αγορά σε Εγκαταστάσεις Συσκευών Υγραεριοκίνησης, είχαν ως αιτία τις 
περισσότερες φορές την μη συμβατή Συσκευή για τον κάθε συγκεκριμένο 
Κινητήρα. 
 
Για το λόγο αυτό, η GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, 
εφαρμόζουν την Πολιτική Απόσυρσης Παλιάς Συσκευής – την αντικατάσταση 
δηλαδή από οχήματα που φέρουν μια δυσλειτουργική ή χαμηλής ποιότητας 
συσκευή υγραεριοκίνησης, με τη νέα σειρά Συσκευών Bora by Zavoli. 
 
 
 
 
 

Η Υπηρεσία της Απόσυρσης διατίθεται σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 
Αεριοκίνησης GAS SERVICE και μπορεί ο 
κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει 
περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο 
site του Δικτύου GAS SERVICE 
www.autogas.gr ή στο κατά τόπους 
πλησιέστερο Συνεργείο GAS SERVICE. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Εξαρτήματα  
που παραμένουν 

Εξαρτήματα που 
τοποθετούνται 

Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά όλους τους Τύπους Οχημάτων που φέρουν 
δυσλειτουργικές Συσκευές, μιας και η σειρά Συσκευών Νέας Γενεάς Bora by 
ZAVOLI διαθέτει Συσκευές για κάθε Τύπο Κινητήρα. Παρατίθεται αναλυτικός 
Πίνακας Κόστους της Πολιτικής Απόσυρσης ανά Τύπο Συσκευής.  

Τύπος Οχήματος Κόστος Απόσυρσης 
BORA by ZAVOLI 

Κόστος Απόσυρσης  
GasService by ZAVOLI 

4cyl έως 140hp NoOBDii 416,00€ 371,00€ 

4cyl έως 140hp OBDii 448,00€ 471,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 478,00€ 571,00€ 

5-6cyl 581,50€ 721,00€ 

8cyl 601,00€ 821,00€ 

 
Αεριοκίνησης GAS SERVICE 

Κρατώντας το πίσω μέρος (δηλαδή Δεξαμενή, Πολυβαλβίδα, Δείκτη Στάθμης, 
Μονάδα Πλήρωσης, Σωληνώσεις Τροφοδοσίας) της παλαιάς Εγκατάστασης ως 
έχει, ο κάτοχος ενός οχήματος που παρουσιάζει δυσλειτουργίες στην 
υγραεριοκίνηση, έχει την δυνατότητα με χαμηλό κόστος να αντικαταστήσει το 
εμπρός μέρος της Εγκατάστασης (δηλαδή Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου, 
Εγχυτές Υγραερίου, Υποβιβαστής Πίεσης-Εξαερωτής, Ηλεκτροβαλβίδα), με το 
νέο Σύστημα 8ης Γενεάς BORA by ZAVOLI, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
Κινητήρα του να λειτουργήσει με Υγραέριο σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, 
με τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές και την ίδια Απόδοση, όπως με τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις της βενζίνης.  
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Η GAS THEODOROU® στην 82η ΔΕΘ 

H GAS THEODOROU συμμετείχε και αυτή τη χρονιά στην Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Με μια εντυπωσιακή παρουσία, οι Τεχνικοί μας είχαν την 
δυνατότητα να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν όλους τους επισκέπτες 
της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τα Οφέλη της Αεριοκίνησης 
(Υγραέριο και Φυσικό Αέριο) καθώς και για την Ολοκληρωμένη Πρόταση 
της εταιρίας μας για την μετατροπή του αυτοκινήτου τους. 

Συγχρόνως, με την σπουδαία 
προσφορά της εταιρίας μας κατά 
την διάρκεια της Έκθεσης, πολλοί 
έσπευσαν να καρπωθούν την 
σημαντική έκπτωση στο Κόστος 
Μετατροπής του αυτοκινήτου 
τους. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίας μας 
στην ΔΕΘ, είχαμε την δυνατότητα να 
παρέχουμε την σειρά Συσκευών BORA by 
ZAVOLI, Συσκευές Αεριοκίνησης 8ης 
γενεάς με μια μοναδική προσφορά, κάτι 
που βεβαίως ενθουσίασε τους 
επισκέπτες και όσους είχαν ήδη 
αποφασίσει να μετατρέψουν με LPG ή 

CNG τα οχήματά τους. Παράλληλα, επ’ ευκαιρίας της συμμετοχής πολλών 
Επαγγελματιών ως Εκθέτες αλλά και Επισκέπτες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην παρουσίαση και ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επιδότησης 
Μετατροπής Επαγγελματικών Οχημάτων σε CNG.  
Για ακόμη φορά, πήραμε τα εύσημα από την διοργάνωση της ΔΕΘ, τόσο 
για την αισθητική των Περιπτέρων μας, όσο και για την επαγγελματική μας 
συμπεριφορά καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της. 
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενες Εκθέσεις και Events. 
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Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών του Δικτύου GAS SERVICE, είναι η 
Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση Συσκευής Αεριοκίνησης.  
Η Εγγύηση του Δικτύου GAS SERVICE, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο 
τα Εξαρτήματα της Συσκευής, όσο και την Καλή Λειτουργία του 
Κινητήρα έκαστου οχήματος.  

Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν εν 
ισχύ την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση του 
Δικτύου GAS SERVICE καλύπτει και 
την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κινητήρα.  

Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει για δύο (2) έτη ή για 100.000χλμ από 
την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 
Το Εγχειρίδιο Εγγύησης φέρει μοναδικό Σειριακό Αριθμό (Serial 
Number) για κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κάτοχο να 
την θέσει εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης. Συγχρόνως, 
παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για δωρεάν After Sale Service σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Παράλληλα, στο Εγχειρίδιο Εγγύησης συμπεριλαμβάνεται και το Book 
Service του Συστήματος, ώστε να μπορεί ο κάτοχος να ελέγχει και να 
παρακολουθεί όλους τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους και 
συντηρήσεις του Συστήματός του. 
 
Ενημερωθείτε για το Εγχειρίδιο Εγγύησης από το πλησιέστερο GAS 
SERVICE της περιοχής σας. 

Α00001 
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