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Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI s.r.l. pure technology, εδρεύει από το 
1993 στην Cesena, στην βόρειο Ιταλία. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η 
ZAVOLI ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και εξέλιξη των συστημάτων 
Αεριοκίνησης και σήμερα θεωρείται μια εκ των κορυφαίων παραγωγών 
συστημάτων στην παγκόσμια αγορά. Το 1994 ανέπτυξε το πρώτο σύστημα 
Υγραεριοκίνησης για Full Injection Κινητήρες, ενώ δύο χρόνια μετά (1996) 
εισήγαγε και τον Ελεγκτή (MAP) του Αισθητήρα Λάμδα (λ) των Εγχυτών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
To 2001 είναι μια κομβική χρονιά για την ZAVOLI αλλά και για όλο το χώρο της 
Αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι νέοι κανόνες απορρύπανσης δίνουν στην ZAVOLI 
την δυνατότητα να προωθήσει τα καινοτόμα Συστήματα Αεριοκίνησης που 
διαθέτει στην παγκόσμια αγορά.  

Η συνεχόμενη ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρίας, 
συνεχίζει με την παρουσίαση του γνωστού Μπεκ 
Αερίου 100ΡΑΝ, το πλέον αναγνωρισμένου Μπεκ 
Αεριοκίνησης παγκοσμίως.  

Συγχρόνως, αναπτύσσεται και η τεχνολογία για μετατροπή Άμεσου Ψεκασμού 
Κινητήρων σε Αεριοκίνητα με τα καινοτόμα Συστήματα Alisei by Zavoli. 
 
Τα επόμενα χρόνια, η ZAVOLI αναπτύσσεται εμπορικά σε όλο τον κόσμο. Με 
500 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία στην Ιταλία και μεγάλες συνεργασίες 
Αποκλειστικής Διάθεσης σε 30 χώρες παγκοσμίως, η ZAVOLI προωθεί τα 
καινοτόμα Συστήματά της σε όλες τις μεγάλες αγορές. Ήδη το 2008 
αναγνωρίζεται από την NASDAG ως η πλέον εξειδικευμένη και καινοτόμα 
εταιρία στην Αγορά Συστημάτων Αεριοκίνησης (LPG-CNG).  

 -η μεγαλύτερη 
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Το 2012 η ZAVOLI πρωτοπορεί ακόμη μια φορά. Το νέο Σύστημα 
Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI, η τελευταία πρόταση της ZAVOLI πάνω σε 
Συστήματα Αεριοκίνησης, με την νέα Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) 
BORA και τους νέους Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου PAN JET, έρχεται να 
ικανοποιήσει τις πιο σύγχρονες ανάγκες και τις υψηλότερες απαιτήσεις των 
νέων αλλά και των παλαιότερων κινητήρων της Αυτοκινητοβιομηχανίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο νέος Εγκέφαλος BORA αλλά και οι νέοι Εγχυτές, δίνουν την δυνατότητα για 
ευκολότερη και πιο σωστή τοποθέτηση, αλλά κυρίως δίνουν και 
εξασφαλίζουν την δυνατότητα για Ίδιες Επιδόσεις-Ίδιες Τελικές στον 
Κινητήρα, τόσο στο Αέριο όσο και εργοστασιακά στην βενζίνη. 

Η Εξέλιξη συνεχίζεται και το 2014, με το νέο 
Σύστημα για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρων, 
BORA DIRECT, το οποίο έρχεται να καλύψει 
όλες τις απαιτήσεις των χρηστών του 
προηγούμενου Συστήματος Alisei by ZAVOLI. 

Ως επιστέγασμα, το 2016 η ZAVOLI αναλαμβάνει την Εμπορική και Τεχνική 
Διοίκηση του ευρωπαϊκού τμήματος του Group WestPort Fuel Systems, του 
αμερικάνικου κολοσσού που απλώνει το βλέμμα του στην ευρωπαϊκή αγορά, 
και μέσω της ZAVOLI στοχεύει στην παγκόσμια εξάπλωσή του. 
 

Στην Ελλάδα, η ZAVOLI συνεργάζεται 
Επίσημα και Αποκλσειτικά με την εταιρία 
GAS THEODOROU, που εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη και διαθέτει 75 Συνεργεία 
σε όλη την χώρα. 

εταιρία Αεριοκίνησης στην Παγκόσμια Αγορά 



4 

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. 

Δεν αποτελούνται εσωτερικά από κινούμενα 
μηχανικά μέρη, παρά από ένα Μαγνητικό 
έμβολο που ανοιγοκλείνει σε υψηλές 
ταχύτητες, δίνοντας την δυνατότητα πιο 
σωστής διαρροής του καυσίμου στο χώρο 
καύσης. 
Η απουσία μηχανικών μερών εσωτερικά, 
παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αυτό της 
μακροζωίας. 
Ο νέος Εγχυτής δεν επιδέχεται διάβρωση 
λόγω χρόνιας χρήσης (δεν υπάρχουν 
κινούμενα μέρη τα οποία τρίβονται) αλλά και 
κακής ποιότητας καυσίμου (σύνηθες 
φαινόμενο στην ελληνική αγορά). 

 

H ταχύτητα με όνομα 

Οι νέοι Εγχυτές PAN JET καλύπτουν τις προδιαγραφές των Προτύπων 
67R και 110R, δηλαδή δύναται να χρησιμοποιηθούν σε Συστήματα και 
LPG (Υγραεριοκίνησης) και CNG (Φυσικού Αερίου Κίνησης.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
όλους τους Τύπους Συστημάτων.  

 
Επικοινώνησε τώρα στο www.autogas.gr 
και ζήτα προσφορά για το δικό σου 
αυτοκίνητο. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CNG) 

 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πλέον Οικολογικό αλλά και Οικονομικό 
Καύσιμο Κίνησης Οχημάτων. Σε περισσότερες από 80 χώρες το φυσικό αέριο 
θεωρείται το πρώτο σε χρήση καύσιμο κίνησης, ενώ στις υπόλοιπες αρχίζει 
να ανεβαίνει σε ποσοστά χρήσης (κίνησης οχημάτων) τόσο στον ιδιωτικό 
(Ι.Χ.) όσο και στο δημόσιο τομές (οχήματα δημόσιας χρήσης). Ήδη αρκετές 
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να παράγουν εξ εργοστασίου μοντέλα 
με δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, ρίχνοντας μια πονηρή ματιά στο 
άμεσο μέλλον. 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πιο φθηνό Καύσιμο σε σχέση με όλα τα 
υπόλοιπα καύσιμα κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του Υγραερίου και του 
Diesel. Δουλεύει σε 200-240bar πίεση, κάτι που σαφώς και απαιτεί υψηλών 
Προδιαγραφών και Πιστοποιήσεων Υλικά για την Εγκατάσταση, όπως το ΚΙΤ 
(συσκευή), τη Δεξαμενή, τις Βαλβίδες, κτλ. 
   

Η εταιρία ZAVOLI pure technology, διαθέτει για 
κάθε Κινητήρα, την κατάλληλη Συσκευή CNG 
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του 
Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, 
τόσο στη χρήση Φυσικού Αερίου όσο και στη 
βενζίνη. Οι συσκευές ZAVOLI Φυσικού Αερίου, 
κοστολογούνται από 700,00€ έως 1.000,00€ 

 
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στις Εγκαταστάσεις Συσκευών Φυσικού Αερίου, είναι 
το θέμα της Δεξαμενής. Οι Δεξαμενές Φυσικού Αερίου λόγω της φύσης του 
καυσίμου, διατίθενται μόνο σε κυλινδρική μορφή (δεν υπάρχει τύπος για τη 
ρεζέρβα του οχήματος, όπως στο Υγραέριο). Παρέχουν μικρή αυτονομία 
(λόγω των υψηλών πιέσεων) και για αυτό σε πολλές περιπτώσεις 
προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων από μία δεξαμενών.  
 
Η GAS THEODOROU, παρέχει Γραπτή Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση, η 
οποία καλύπτει και τα εξαρτήματα και τη καλή λειτουργία του Κινητήρα 
έκαστου οχήματος. 
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Από το 2013, η GAS THEODOROU, ο Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
της ιταλικής εταιρίας ZAVOLI pure technology, παρουσίασε στην ελληνική 
αγορά τα Συστήματα Νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI. 
Τα Συστήματα νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI είναι το τελευταίο και τελειότερο 
επίτευγμα της τεχνολογίας του ιταλικού κολοσσού Αεριοκίνησης, διαθέτοντας 
δύο ιδιαιτέρως καινοτόμα προϊόντα. 
Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA. 
 

Η νέα Γενεά Συσ 

Ο νέος Εγκέφαλος BORA, διαθέτει νέο καινοτόμο Λογισμικό 
αλλά κυρίως διαθέτει νέες δυνατότητες τέλειας εξομείωσης 
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 Full 
Injection και Full Group έως Direct Injection (TSi-FSi-TFSi) και υβριδικούς 
κινητήρες.  
 
Ο Εγκέφαλος BORA βγαίνει 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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τημάτων Αεριοκίνησης είναι εδώ 

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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Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI 

σε Ελλάδα και Κύπρο 

ΕΓΓΥΗΣΗ 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης. 

Αυτό σημαίνει Δύναμη. 


