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σελ 6 

σελ 4 

Πλεονεκτήματα της καινοτόμας σειράς Εγκεφάλων Αεριοκίνησης 
(LPG – CNG) της ZAVOLI  
BORA S32 (για ατμοσφαιρικούς/υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες 3-4cyl) 

BORA S64 (για ατμοσφαιρικούς/υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες 5-6-
8cyl) 

BORA DIRECT (για Άμεσου Ψεκασμού κινητήρες)  

σε σχέση με άλλους Εγκεφάλους αεριοκίνησης της παγκόσμιας 
αγοράς. 
 Γιατί η σειρά Εγκεφάλων BORA άνοιξε μια νέα γενεά στους 
Εγκεφάλους Αεριοκίνησης; 

σελ 2-3 

Ποιο Εναλλακτικό Καύσιμο  
να επιλέξετε και γιατί; 

Απρόσκοπτη Λειτουργία του 
Κινητήρα στην Αεριοκίνηση 

Ποιοι παράγοντες 
διασφαλίζουν την καλή  
λειτουργία του Κινητήρα 



Με την είσοδο στην παγκόσμια αγορά Αεριοκίνησης της νέας σειράς 
Εγκεφάλων (ECU) Αεριοκίνησης, για LPG &CNG, BORA από την ZAVOLI, 
άνοιξε και μια νέα ‘’γενεά’’ Εγκεφάλων, βασισμένη στα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά των νέων Εγκεφάλων BORA σε σχέση με τους Εγκεφάλους 
των άλλων εταιριών. 
 
Η σειρά αποτελείται από τρεις (3) βασικές υπο-σειρές, ώστε να καλύπτει 
όλους τους τύπους Κινητήρων. 

• Σειρά BORA S32 – απευθύνεται για Κινητήρες ατμοσφαιρικούς 
/ υπερτροφορούμενους/υβριδικούς για 3-4cyl 
 
• Σειρά BORA S64 – απευθύνεται για Κινητήρες ατμοσφαιρικούς 
/ υπετροφοδοτούμενους / υβριδικούς για 5-6-8cyl 
 
• Σειρά BORA DIRECT – απευθύνεται για Κινητήρες Άμεσου 
Ψεκασμού για 3-4-6-8cyl 

 
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν τους Εγκεφάλους 
BORA ως Εγκεφάλους ‘’νέας γενεάς’’; 
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαθέτει η σειρά BORA σε σχέση με 
τους υπόλοιπους Εγκεφάλους αεριοκίνησης της παγκόσμιας αγοράς, είναι 
η δυνατότητα ρύθμισης ένα – προς –ένα τα Μπεκ Αερίου, το κάθε ένα σε 
σχέση με το αντίστοιχο μπεκ βενζίνης. Εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους 
εγκεφάλους, όπου η ρύθμιση γίνεται παράλληλα, στη νέα σειρά 
Εγκεφάλων, ο Εγκαταστάτης δύναται να επέμβει στην ρύθμιση ένα-προς-
ένα ξεχωριστά στα Μπεκ Αερίου, επιτυγχάνοντας απόλυτη εξομοίωση στο 
τρόπο ψεκασμού (χρόνοι ψεκασμού) μέσα στο χώρο καύσης του Κινητήρα. 
Αυτή η διαφορά είναι ουσιώδης, ακριβώς επειδή οι Κινητήρες δίνουν 
διαφορετικούς χρόνους ψεκασμού στα μπεκ βενζίνης, αναλόγως τις 
στροφές ή των φορτίων λειτουργίας του κινητήρα, κάτι που έως τη νέα 
σειρά Εγκεφάλων Αεριοκίνησης Bora, δεν μπορούσε να επιτευχθεί και στην 
λειτουργία του κινητήρα με το Αέριο Καύσιμο. 
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Μια επίσης σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο ρύθμισης του νέου 
Εγκεφάλου BORA, είναι η δυνατότητα σύνδεσής του απευθείας με τον 
Αισθητήρα λ (lamda sensor) του αυτοκινήτου, και όχι μέσω ξεχωριστού 
αισθητήρα αερίου όπως ισχύει στους υπόλοιπους εγκεφάλους. 
Πρακτικά, αυτό βοηθά στην απόλυτη εξομοίωση του επιπρόσθετου 
εγκεφάλου αερίου με τον εγκέφαλο βενζίνης στο επίπεδο των επιδόσεων, 
απόδοσης και επιταχύνσεων,, εφόσον πλέον και οι δύο εγκέφαλοι 
λαμβάνουν τις πληροφορίες από τον ίδιο αισθητήρα. Με τη νέα σειρά 
Εγκεφάλων, επιτυγχάνεται το απόλυτο στην ρύθμιση λειτουργίας του 
Κινητήρα με τα δύο καύσιμα (βενζίνη-αέριο). 
 
Η νέα σειρά Εγκεφάλων Bora, διαθέτει αρκετές λειτουργικές διαφορές με 
τους συμβατικούς εγκεφάλους αεριοκίνησης, που απαντάνε επίσης σε 
προβληματισμούς κατόχων αεριοκίνητων οχημάτων, όπως: 
1. αυτόματη επιστροφή σε λειτουργία αερίου, μετά από γέμισμα της 

Δεξαμενής και ενώ έχει προηγηθεί διακοπή λειτουργίας αερίου λόγω 
αδειάσματος δεξαμενής αερίου. 

2. ηχητική ειδοποίηση όταν πλησιάζει η προγραμματισμένη συντήρηση 
του συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται συνεχώς ο κάτοχος του 
οχήματος να ελέγχει το service book 

3. δυνατότητα αυτορρύθμισης (έως ποσοστό 20%) μέσω των 
διορθώσεων OBD, κατά την διάρκεια λειτουργίας του Κινητήρα 

4. εμφάνιση Κωδικών OBD κατά τον έλεγχο για ταχύτερη και πιο εύστοχη 
διάγνωση 

5. δυνατότητα ελέγχου λειτουργικότητας πηνίων ηλεκτροβαλβίδας και 
πολυβαλβίδας για ταχύτερη και πιο εύστοχη διάγνωση 

 
Η νέα σειρά Εγκεφάλων Bora διαθέτουν καινοτόμες επιλογές Ρύθμισης 
(Easy MAP) και Αυτορρύθμισης (Autocallibration) επιτυγχάνοντας απόλυτη 
ταύτιση με τις ρυθμίσεις λειτουργίας της βενζίνης, ενισχύοντας τον 
Εγκαταστάτη για την επίτευξη ορθότερης ρύθμισης του Κινητήρα και εν 
τέλει τον κάτοχο του οχήματος που παραλαμβάνει το αυτοκίνητό του 
σωστά ρυθμισμένο αποφεύγοντας επιστροφές στο συνεργείο για 
επαναρρυθμίσεις. 
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Η συμβατότητα του Συστήματος με τον Κινητήρα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Ο κάθε Κινητήρας έχει συγκεκριμένες 
εργοστασιακές προδιαγραφές λειτουργίας και για αυτό το λόγο, το 
Σύστημα που θα τοποθετηθεί οφείλει να καλύπτει πλήρως 
(κομβική λέξη) αυτές τις προδιαγραφές. Ένα σύστημα που δεν 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας που έχει 
εργοστασιακά ο Κινητήρας στην βενζίνη, είναι δεδομένο πως δεν 

 
Η μετατροπή του κινητήρα μας σε κίνηση με Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.) είναι μια πολύ 
σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του Κινητήρα, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του 
Κινητήρα..  
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα με 
το Ε.Κ., μετά την μετατροπή; 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας 
είναι η Ποιότητα Ρύθμισης λειτουργίας 
του Συστήματος. Όπως γίνεται 
κατανοητό, και το καλύτερο Σύστημα να 
έχεις στα χέρια σου, δεν τοποθετείται 
μόνο του. Ο Τεχνικός Αεριοκίνησης που 
θα το τοποθετήσει, οφείλει να το 
ρυθμίσει να λειτουργεί σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα, με τις 

θα μπορέσει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα στο Ε.Κ. Για 
αυτό και η επιλογή του κατάλληλου Συστήματος είναι η πρώτη και σημαντικότερη 
επιλογή κατά την διαδικασία μετατροπής. Universal Συστήματα που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα κινητήρων ΔΕΝ υπάρχουν.  

Και ενώ οι παραπάνω παράγοντες διασφάλισης της 
καλής λειτουργίας του Κινητήρα με το Ε.Κ. αφορούν 
την διαδικασία μετατροπής, και άρα το Συνεργείο 
Τοποθέτησης, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας 
που αφορά τον Κάτοχο του Οχήματος. Και αυτός ο 
παράγοντας αφορά την Συντήρηση του Συστήματος.  

εργοστασιακές ρυθμίσεις λειτουργίας που έχει ο Κινητήρας για τη βενζίνη. Αυτή η 
διαδικασία δεν γίνεται μόνο στο ρελαντί – το αυτοκίνητο οφείλει να ρυθμίζεται στο 
Ε.Κ. σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, στο δρόμο. 

Η τήρηση των εργασιών Συντήρησης του Συστήματος από τον Κάτοχο του 
Αεριοκίνητου Οχήματος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Συστήματος και κατά 
επέκταση την καλή λειτουργία του Κινητήρα με το Σύστημα που φέρει.  

Απρόσκοπτη Λειτουργία του Κινητήρα στην Αεριοκίνηση. 
Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του Κινητήρα με  

το Αέριο Καύσιμο; 
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Οι Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου T-37 της εταιρίας ZAVOLI συνιστούνται για 
μετατροπές Ατμοσφαιρικών Κινητήρων. Ικανοποιούν τις υψηλότερες 
απαιτήσεις της Αγοράς, λόγω του κορυφαίου σχεδιασμού τους, των υψηλών 
τους επιδόσεων και του ταχύτατου ορίου λειτουργίας τους.  
 
Ο κάθε Εγχυτής αποτελείται από Πιστόνι & Έμβολο, τα οποία ρυθμίζονται να 
λειτουργούν σε ένα ευρή φάσμα στροφών ή φορτίων του Κινητήρα σε 
αντίστοιχες ταχύτητες με την ταχύτητα των Εγχυτών βενζίνης. 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των 
Εγχυτών T-37 είναι πως προσφέρονται 
σε εκδόσεις και 3-4cyl σειράς αλλά και 
σε 2cyl για καλύτερη τοποθέτηση, 
αναλόγως τον Κινητήρα έκαστου 
οχήματος. 

  
Οι Εγχυτές T-37 καλύπτουν τις απαιτήσεις λειτουργίας των περισσοτέρων 
ατμοσφαιρικών Κινητήρων, προσφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση στο 
αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα το πολύ προσιτό κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης, το καθιστά την πλέον αξιόπιστη πρόταση Εγχυτών 
Αεριοκίνησης όσο αφορά την σχέση Κόστους-Ωφέλειας. 
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Με την είσοδο στην ελληνική αγορά του νέου Εναλλακτικού Καυσίμου CNG 
(Φυσικό Αέριο Κίνησης, πολλοί καταναλωτές που επιθυμούν να μετατρέψουν  

το αυτοκίνητό τους σε 
Αεριοκίνητο, προβληματίζονται 
στο αν θα πρέπει να επιλέξουν 
Σύστημα CNG (Φυσικό Αέριο) ή 
LPG (Υγραέριο) για την κίνησή 
τους. 

Και τα δύο καύσιμα, είναι πολύ πιο οικονομικότερα από τη βενζίνη, αλλά τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες 
αναλύονται παρακάτω:  
 
Επιλέγω CNG διότι: 
 Είναι το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης του αυτοκινήτου. Ένα κιλό CNG 
ισοδυναμεί με 1,7lt βενζίνης σε θέμα αυτονομίας, ενώ η τιμή του είναι κατά 
65% χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Με καλύπτει μια αυτονομία 150-200χλμ με γεμάτη Δεξαμενή, διότι στα 
καθημερινά μου δρομολόγια, βρίσκω Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 Η χρήση του αυτοκινήτου μου, διασφαλίζει την κίνησή του με CNG. Κάνω 
καθημερινά μικρά δρομολόγια των 150-200χλμ, σε περιοχές που εδρεύουν 
πρατήρια ανεφοδιασμού CNG 
 Ο χώρος του αυτοκινήτου μου που δεσμεύεται 
 από την Δεξαμενή CNG είναι ελάχιστος. 
 
Επιλέγω LPG διότι: 
 Είναι οικονομικότερο από τη βενζίνη. Η τιμή του είναι κατά 45-50% 
χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Θέλω αυτονομία πάνω των 400-450χλμ με μια γεμάτη Δεξαμενή. 
 Πρατήρια ανεφοδιασμού LPG υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να 
βρεθώ, υπάρχει Πρατήριο να ανεφοδιαστώ με Υγραέριο Κίνησης. 
 Θέλω η Δεξαμενή Καυσίμου να μην δεσμεύει το χώρο των αποσκευών του 
αυτοκινήτου μου 



7 

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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Στην Αγορά Αεριοκίνησης, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Γιατί η πρόταση 
της GAS SERVICE θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη; 
• Υπηρεσίες Δικτύου. Η GAS SERVICE είναι το μοναδικό Δίκτυο 
Συνεργείων Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Με το Εγχειρίδιο Εγγύησης-
Συντήρησης που συνοδεύει κάθε μετατροπή, παρέχονται οι Υπηρεσίες 
After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. Από Ορεστιάδα έως 
Κρήτη και από Ιωάννινα έως Ρόδο, όπου και να βρεθεί κάποιος, μπορεί να 
λάβει τις Υπηρεσίες After Sale Service του Δικτύου.  
• Ποιότητα Συστημάτων. Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι ο Επίσημος και 
Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology. Διατίθενται Συστήματα 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 έχουν 
εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πάνω στην Εγκατάσταση και Συντήρηση των 
Συστημάτων ZAVOLI pure technology, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του Κινητήρα σας στο αέριο.  
• Εγγύηση-Διασφάλιση. Στο Δίκτυο GAS SERVICE προσφέρεται ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ για την καλή λειτουργία του Κινητήρα χωρίς ''ψιλά γράμματα''. Η 
Εγγύηση ισχύει για δύο (2) χρόνια ή 100.000χλμ από την μετατροπή.  
• Εμπειρία – Τεχνογνωσία. Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι γνήσιο τέκνο 
της εταιρίας GAS THEODOROU, της πρώτης εταιρίας Αεριοκίνησης στην 
Ελλάδα, με εμπειρία από το 1974. Πάνω από 25.000 μετατροπές 
βενζινοκινητήρων σε αεριοκίνηση , όλα αυτά τα χρόνια αλλά κυρίως τα 
χαμόγελα των πελατών μας είναι η καλύτερη επιβράβευση της δουλειάς 
μας.  
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Διαθέτω ένα αυτοκίνητο με 
turbo πρόγραμμα. Με το Υγραέριο, θα έχω τις ίδιες 
επιδόσεις και τελικές; 
Απάντηση: Η εταιρία ZAVOLI s.r.l. διαθέτει, μέσω του 
τοπικού αντιπροσώπου του, σε κάθε Αγορά, για κάθε 
τύπο Κινητήρα μια συγκεκριμένη Συσκευή 
Αεριοκίνησης, η οποία καλύπτει πλήρως και ευ όλου, 
τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και απαιτήσεις του κάθε 
κινητήρα ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε 
πως το αυτοκίνητο, μετά την Εγκατάσταση της 
κατάλληλης Συσκευής ZAVOLI pure technology, θα 
μπορεί να διατηρεί τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες 
Επιταχύνσεις, τις ίδιες Τελικές και την ίδια 
Κατανάλωση, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του 
Κινητήρα, τόσο στο Αέριο, όσο και εργοστασιακά στη 
βενζίνη. Για αυτό το λόγο, η εταιρία μας, διαθέτει μια 
πλειάδα Συσκευών Αεριοκίνησης, ώστε να μπορεί να 
καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του 
κάθε κινητήρα. Υπάρχει η σειρά Ghibli by Zavoli, με 
συσκευές για Full Group Κινητήρων, η σειρά Bora by 
ZAVOLI και GAS SERVICE by ZAVOLI για Κινητήρες Full 
Injection και βεβαίως η σειρά Alisei by ZAVOLI για 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού. 
Ιδίως για τους Turbo Κινητήρες, διαθέτουμε τις 
αναβαθμισμένες Συσκευές SUPER, με τον 
αναγνωρισμένο παγκοσμίως Υποβιβαστή-Ρυθμιστή 
Πίεσης ZETA/S, με τον οποίο διασφαλίζουμε την 
απόλυτη ταύτιση των Επιδόσεων με το Αέριο. 
Άλλωστε, το slogan της εταιρίας μας παραμένει εδώ 
και χρόνια ‘’ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές’’!!! 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής 
της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 

Αποκλειστικά από 
το Δίκτυο 
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Ίσως είναι ευκαιρία σήμερα, που λόγω των περιοριστικών μέτρων 
προφύλαξης από τον κορονοϊό μένουμε σπίτια μας, να βρούμε 
ασχολίες πέραν της τηλεόρασης και της άσκοπης χρήσης του 
Διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μέσω του 
Διαδικτύου, πέραν της άσκοπης φλυαρίας και του κουτσομπολιού. 
Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή επίσκεψη σε Ελληνικά μουσεία, 
προσφέρουν εποικοδομητική απασχόληση για όλη την οικογένεια. 

Εποικοδομητική διαμονή στο σπίτι. 
Πως μπορούμε να περάσουμε το 

χρόνο μας στο σπίτι; 

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές 
εφαρμογές περιήγησης στις συλλογές αλλά και στους χώρους των 
εκθέσεών τους: 
1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο www.namuseum.gr  
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr 
3. Λευκός Πύργος www.lpth.gr 
4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr 
5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού www.mbp.gr 
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr 
7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης www.matk.gr 
8. Μουσείο Ακρόπολης. www.theacropolismuseum.gr 
9. Εθνική Πινακοθήκη www.nationalgallery.gr 

Ας φροντίσουμε όλοι, το διάστημα αυτό που περιορίζουμε τις 
μετακινήσεις μας, να επεκτείνουμε τόσο τις γνώσεις μας, όσο και τις 
εικόνες μας, με εκθέματα και θεματολογίες που προσφέρουν όλες οι 
διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στα μουσεία της χώρας μας. 

http://www.namuseum.gr/
http://www.amth.gr/
http://www.lpth.gr/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.heraklionmuseum.gr/
http://www.matk.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.nationalgallery.gr/
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Με την μετατροπή του ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση-
LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG), επιτυγχάνεται σαφέστατα μια πιο 
οικονομική λειτουργία του αυτοκινήτου μας (εξοικονόμηση από 50-70%), 
παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και μια πιο οικολογική λειτουργία του 
(μειωμένοι ρύποι, καυσαέρια, κτλ). Μπορούμε όμως και εμείς οι ίδιοι, με τον 
τρόπο οδήγησής μας να ενισχύσουμε την πιο οικολογική λειτουργία του 
αυτοκινήτου μας. 
 
Τι είναι η Οικολογική Οδήγηση;  

Ως Οικολογική Οδήγηση εννοούμε τον τρόπο οδήγησης που 
μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι επιτυγχάνει; 
χαμηλότερους ρύπους (φαινόμενο θερμοκηπίου), μείωση  

κατανάλωσης βάση προδιαγραφών λειτουργίας κινητήρα, μείωση 
ηχορύπανσης αλλά και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 
 
 
Πως επιτυγχάνεται;  
 σταθερή οδήγηση με 2-2,5000 στροφές 
 αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων ή αλλαγής ταχυτήτων 
 ομαλή επιβράδυνση του οχήματος 
 σβήσιμο της μηχανής σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού) 
 σωστή και σταθερή συντήρηση του οχήματος και κυρίως των ελαστικών. Τα 
σωστά ελαστικά μειώνουν την κατανάλωση του κινητήρα 
 συνετή χρήση κλιματισμού – να μην ρυθμίζεται κάτω των 23ο C. 
 ομαλή οδήγηση – η επιτάχυνση ή το απότομο φρενάρισμα πριν από 
στροφές, αυξάνει την κατανάλωση. 
 
 
 
 
 



GASTHEODOROU gastheodorou-autogas.gr 
GasTheodorou  Gas Theodorou autogas 


