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Βαρέθηκες να πηγαινοέρχεσαι συνεχώς στο συνεργείο σου, για 
προβλήματα που σου δημιουργεί το σύστημα Υγραερίου σου; 
Διαπιστώνεις πως ο Κινητήρας σου, λειτουργεί με μειωμένες επιδόσεις ή 
με αυξημένη κατανάλωση; 
Απόσυρε το παλαιό σου Σύστημα, και αντικατέστησέ το  με ένα Σύστημα 
Νέας Γενεάς της εταιρίας ZAVOLI pure technology, στην GAS THEODOROU. 

Στην GAS THEODOROU τοποθετούμε τα 
κορυφαία Συστήματα νέας Γενεάς BORA 
by ZAVOLI, τα οποία διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα, σε 
όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών 
και των φορτίων του, με τις ίδιες 
επιδόσεις, τις ίδιες τελικές και την ίδια 
απόδοση. 

Η σειρά Συστημάτων νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI, καλύπτει όλο το φάσμα 
των κινητήρων, MultiPoint Injection, Direct Injection, Hybrid. 
 
Ενημερώσου σήμερα στην GAS THEODOROU και αντικατέστησε το παλιό 
σου σύστημα με ένα νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI και δες τι πραγματικά 
σημαίνει Υγραεριοκίνηση. 
 
Νομιμοποίηση: Βάση της Νομοθεσίας, η αντικατάσταση Συστήματος 
οφείλει να περάσει εκ νέου την διαδικασία Αρχικής Δήλωσης του 
Συστήματος, χωρίς όμως να απαιτείται η έκδοση εκ νέου Άδειας 
Κυκλοφορίας.  
 
Εγγύηση: Για κάθε Πολιτική Απόσυρσης, η GAS THEODOROU παρέχει 
Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών ή 100.000χλμ (εφόσον αυτά συμπληρωθούν 
νωρίτερα από 24 μήνες) η οποία καλύπτει τόσο τα Υλικά όσο την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα.  
 
 

Πολιτική       Απόσυρσης παλιού Συστήματος 
 Υγραεριοκίνησης στην GAS THEODOROU 
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης 
 

Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης στον Κόσμο 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα τα Συστήματα 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, 
παρουσιάζει τη Νέα Γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η 
Νέα Γενεά Συστημάτων, διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές 
Αεριοκίνησης PAN JET. 

Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της 
τεχνολογικής και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας 
ZAVOLI pure technology,  φέρουν την Επανάσταση 
στην Αγορά Αεριοκίνησης. Συνεχίζοντας την 
καινοτόμο πολιτική της ZAVOLI, και οι Νέοι Εγχυτές 
βγαίνουν σε μονά Μπεκ ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή εγκατάσταση πάνω στον Κινητήρα.  
Πλεονεκτήματα: 

Πέραν της διάθεσης ‘’μονών’’ Εγχυτών, που ενισχύουν 
την πιο σωστή και ορθή εγκατάσταση αλλά και 
κατανάλωση, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, 
δηλαδή δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα 
Μέρη (εμβολάκια, κτλ), όπως οι παλαιού τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια 
τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή 
κακής ποιότητας καυσίμου. 

Παράλληλα όμως, το κύριο χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι η 
ταχύτητα λειτουργίας τους (έως 1,9millisecond). Οι υψηλές ταχύτητες 
που λειτουργεί ο Νέο Εγχυτής, δίνει τη δυνατότητα να πιάνει το 
άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές ταχύτητες, προσδίδοντας έτσι, 
στα υψηλά φορτία, μια βελτίωση κατανάλωσης.  
Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει 
στην πρώτη θέση , και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης 
παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο και στο CNG. 
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Η εταιρία GAS THEODOROU, υπήρξε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που μετέτρεψε 
σε Αεριοκίνητο έναν Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού (Direct Injection), το 2007. Από 
τότε, έχει μετατρέψει χιλιάδες Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού, είτε σε 
Υγραεριοκίνηση (LPG) είτε ,τα τελευταία χρόνια, σε Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG).  

Τα Συστήματα που χρησιμοποιεί είναι 
της ZAVOLI και συγκεκριμένα δύο 
εκδόσεις: της 7ης γενεάς (Alisei Direct) 
ενώ σε όσους Κινητήρες είναι εφικτό, 
τοποθετούνται τα Συστήματα 8ης Γενεάς 
(Bora Direct). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Το Τεχνικό Τμήμα της GAS THEODOROU μελετάει προσεκτικά την κάθε περίπτωση 
Κινητήρα, ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο Σύστημα (κάθε έκδοση αποτελείται από 
μια μεγάλη γκάμα Συστημάτων), ώστε να διασφαλιστεί πως το Σύστημα θα 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας που έχει ο Κινητήρας Άμεσου 
Ψεκασμού στην βενζίνη. Σε αυτή την διαδικασία επιλογής, σπουδαίο ρόλο παίζει και 
η ZAVOLI, εφόσον διαθέτει για κάθε Κωδικό Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού, αλλά και 
για κάθε MED Εγκεφάλου Βενζίνης, συγκεκριμένο Σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα στην μετατροπή. 
Διατίθενται Συστήματα για σχεδόν όλους τους Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού των 
μοντέλων: Alfa Romeo, VW Group (Audi, VW, Seat, Skoda), Cadillac, Chevrolet, 
Citroen, Ford, KIA-Hyundai, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Volvo. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το δικό σας αυτοκίνητο, απλά 
γνωστοποιήστε μας τον Κωδικό Κινητήρα σας, όπως αυτός αναγράφεται στο Πεδίο 
Ρ5 της Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματός σας. 

Η εμπειρία των Τεχνικών της GAS THEODOROU 
σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας & 
συμβατότητας Συστημάτων για Direct Κινητήρες 
της εταιρίας ZAVOLI, διασφαλίζουν το 
αποτέλεσμα των μετατροπών κάθε Κινητήρα 
Άμεσου Ψεκασμού, διαψεύδοντας όσους 
θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι κινητήρες δεν 
δύναται να λειτουργήσουν άψογα με την 
Αεριοκίνηση. 
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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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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 Αποκλειστικά με την εταιρία 
GAS THEODOROU, που εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη και διαθέτει 75 Συνεργεία 
σε όλη την χώρα. 

εταιρία Αεριοκίνησης στην Παγκόσμια Αγορά 
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