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Πλεονεκτήματα της καινοτόμας σειράς Εγκεφάλων
Αεριοκίνησης (LPG – CNG) της ZAVOLI BORA S32
(για 4cyl) & BORA S64 (για 5-6-8cyl) σε σχέση με
άλλους Εγκεφάλους αεριοκίνησης της παγκόσμιας
αγοράς.
Γιατί η σειρά Εγκεφάλων BORA άνοιξε μια νέα
γενεά στους Εγκεφάλους Αεριοκίνησης;
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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.
Ακολουθεί παρουσίαση των Εγκεφάλων BORA καθώς και ανάλυση των
επιπρόσθετων επιλογών (κυρίως) που αυτοί διαθέτουν σε σχέση με τους
συμβατικούς εγκέφαλους αεριοκίνησης.
Η σειρά αποτελείται από δύο βασικές υπο-σειρές, ο Εγκέφαλος Bora S32 και
Bora S64.
Ο Εγκέφαλος Bora S32 απευθύνεται σε
Ο Εγκέφαλος Bora S32 απευθύνεται σε Κινητήρες 3-4
Κινητήρες 3-4 κυλίνδρων και διατίθεται μια
κυλίνδρων και διατίθεται μια μεγάλη γκάμα ECUs για
μεγάλη γκάμα ECUs για να καλύπτει την
να καλύπτει την ευρύτερη γκάμα Κινητήρων.
ευρύτερη γκάμα Κινητήρων.
Ο Εγκέφαλος Bora S64 απευθύνεται σε Κινητήρες 5-6-8 κυλίνδρων
ενώ υπό προϋποθέσεις δύναται να χρησιμοποιηθεί σε Κινητήρες
περισσότερων κυλίνδρων.
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 GAS THEODOROU και η ιταλική εταιρία ZAVOLI, διαθέτουν Συστήματα και
για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες. Οι κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού,
διατίθενται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως οι VW Group
(VW, Audi, Seat, Skoda), Toyota, Ford, KIA, Porsche, Renault, Opel, Hyundai,
Alfa Romeo, Chevrolet, Honda, Mazda, Nissan, Reugeot, Subaru, Suzuki,
Cadillac και άλλες.
Οι Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού, εν αντιθέσει με τους απλούς
Ατμοσφαιρικούς ή Υπερτροφοδοτούμενους Έμμεσου Ψεκασμού Κινητήρες,
λόγω της διαφορετικής στρατηγικής έγχυσης του καυσίμου, απαιτούν πολύ
υψηλής ποιότητας συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργίας τους με Εναλλακτικά Καύσιμα (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο
Κίνησης).
Η εταιρία GAS THEODOROU και ο ιταλικός οίκος
Αεριοκίνησης ZAVOLI, διαθέτουν δύο (2) σειρές
συστημάτων αεριοκίνησης για Κινητήρες Άμεσου
Ψεκασμού – την σειρά Bora Direct και την σειρά Alisei
Direct.
Εν αντιθέσει με άλλες εταιρίες αεριοκίνησης, η εταιρία ZAVOLI διαθέτει
συγκεκριμένο Λογισμικό για κάθε Κωδικό Κινητήρα, και μάλιστα αναλόγως με
το MED του Εγκεφάλου της βενζίνης και την κλάση Euro του Κινητήρα,
διατίθεται και συγκεκριμένο Hardware. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται
πως το σύστημα που επιλέγεται να τοποθετηθεί, καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κάθε φορά κινητήρα.
Διατίθενται εννέα (9) Εγκέφαλοι για 3-4κυλινδρους κινητήρες, τέσσερις (4)
για 6κύλινδρους και τρεις (3) για 8κύλινδρους, καλύπτοντας μια ευρύτερη
γκάμα Κινητήρων, την μεγαλύτερη γκάμα άμεσου ψεκασμού κινητήρων της
παγκόσμιας αγοράς Αεριοκίνησης.
Συγχρόνως, η τεράστια Εξειδίκευση & Εμπειρία των Τεχνικών της GAS
THEODOROU και του Δικτύου GAS SERVICE διασφαλίζουν την ορθή και
προσαρμοσμένη ανά περίπτωση ρύθμιση λειτουργίας του συστήματος.
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Η βασική καινοτομία των Συστημάτων ZAVOLI για Άμεσου Ψεκασμού
Κινητήρες, έναντι των συστημάτων άλλων εταιριών, είναι στην μεγαλύτερη
εξοικονόμηση που παρουσιάζουν τα συστήματα ZAVOLI στις προσθήκες
βενζίνης.
Συγκεκριμένα, στους Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, όπως άλλωστε σε όλους
τους Κινητήρες που μετατρέπονται σε κίνηση με Αέριο Καύσιμο, υπάρχει
προσθήκη (μικροψεκασμοί) βενζίνης για την ψύξη των μηχανικών μερών. Στα
περισσότερα Συστήματα άλλων εταιριών για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες,
αυτοί οι μικροψεκασμοί, από ένα φάσμα στροφών/φορτίων και άνω
αυξάνεται και φτάνει σε ποσοστό 70% αέριο + 30% βενζίνης.
Στα συστήματα ZAVOLI, λόγω της δυνατότητας ρύθμισης των μικροψεκασμών
ανά μπεκ βενζίνης (1 στα 3), επιτυγχάνεται επιπλέον εξοικονόμηση άνω του
25%.
Παράλληλα, τονίζεται η δυνατότητα εναλλαγής του μπεκ βενζίνης που
συμμετέχει στις προσθήκες βενζίνης, ώστε να χρησιμοποιούνται όλα τα μπεκ
βενζίνης ανά διαστήματα, διασφαλίζοντας την μακροζωία των μπεκ βενζίνης
και την αποφυγή προβλημάτων λόγω βρώμικου καυσίμου.
Τα Συστήματα ZAVOLI για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, είναι τα πλέον
αναγνωρισμένα συστήματα στην παγκόσμια αγορά. Τόσο η σειρά Alisei Direct
όσο (κυρίως) η σειρά Bora Direct διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του
Κινητήρα, σε όλο το φάσμα των στροφών και των φορτίων λειτουργίας τους,
χαρίζοντας στο αυτοκίνητο την τεράστια εξοικονόμηση που παρέχουν τα
Αέριο Καύσιμα σε σχέση με τη βενζίνη (50% στην Υγραεριοκίνηση, 75% στο
Φυσικό Αέριο Κίνησης).
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Η ελληνική αγορά Υγραεριοκίνησης, βρίθει από συστήματα αμφιβόλου
ποιότητας και προέλευσης. Συστήματα που ρίχνουν τις επιδόσεις, που
αυξάνουν την κατανάλωση 20-30%, που δημιουργούν προβλήματα
δυσλειτουργίας, ακόμη και βλάβες στον Κινητήρα.
Πολλοί χρήστες Υγραεριοκίνητων
οχημάτων,
δηλώνουν
‘’μετανιωμένοι’’ για την επιλογή
τους,
ακριβώς
λόγω
των
παραπάνω
προαναφερθέντων
προβλημάτων. Αυτό που δεν
γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι
πως
όλα
τα
παραπάνω
προβλήματα δεν οφείλονται στην
Υγραεριοκίνηση αυτή καθ’ αυτή,
αλλά είτε στη ποιότητα του συστήματος, η οποία δεν καλύπτει τις
απαιτήσεις του Κινητήρα, είτε στην μη ορθή εγκατάσταση-ρύθμιση
λειτουργίας του συστήματος.
Η εταιρία GAS THEODOROU προτείνει την πλήρη απεγκατάσταση του
μπροστινού μέρους του συστήματος, και την αντικατάστασή του με το
σύστημα Νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI. Εγγυάται την πλήρη κάλυψη των
προδιαγραφών λειτουργίας του Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας
των στροφών και φορτίων του Κινητήρα, καθώς και την Καλή λειτουργία
του Κινητήρα (μηχανικά μέρη) με Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών.
Τα συστήματα Νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI, διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη λειτουργία κάθε Κινητήρα στο Υγραέριο, δίνοντας στους
ταλαιπωρημένους κατόχους να διαπιστώσουν τι πραγματικά σημαίνει
Υγραεριοκίνηση.
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr ή στο πλησιέστερο Συνεργείο GAS
SERVICE της περιοχής σας και ξεχάστε ότι ξέρατε έως σήμερα για την
Υγραεριοκίνηση.
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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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