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Ο ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, θεωρείται 
δικαίως ως ένας εκ των κορυφαίων Κατασκευαστών Συστημάτων 
Αεριοκίνησης στην παγκόσμια Αγορά. Με πολύχρονη εμπειρία πάνω  

σε Συστήματα Αεριοκίνησης 
(Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης), 
καινοτομεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην 
παγκόσμια αγορά, καθιστώντας το brand 
ZAVOLI ως ένα εκ των πλέον 
αναγνωρισμένων brands Αεριοκίνησης. 

Για ποιους όμως λόγους, η ZAVOLI έχει αυτή την αναγνώριση; 
Η εταιρία ZAVOLI ανήκει στο Group WestPort, ένα Group εταιριών 
Αεριοκίνησης που συμπεριλαμβάνει και άλλες εταιρίες όπως οι MTM, 
BRC, Tomasetto Achille, OMVL, Valtek, κτλ. 
Από την πρώτη σύσταση του Group, η εταιρία ZAVOLI ανέλαβε όχι 
μόνο την Εμπορική Διεύθυνση του Ομίλου, αλλά κυρίως, το Τεχνικό 
Τμήμα του Ομίλου και κυρίως το Τμήμα R&D (έρευνα και εξέλιξη). 
 
Τα καινοτόμα Συστήματα της ZAVOLI, τα οποία καλύπτουν τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του συνόλου των Κινητήρων, σε συνδυασμό με 
την ,μέσω τεχνικής προσέγγισης, εμπορικής τους διάθεσης, 
διασφαλίζουν τους καταναλωτές που επιλέγουν Σύστημα ZAVOLI για το 
αυτοκίνητό τους, καθώς τους δύνεται η δυνατότητα να καρπωθούν 
πλήρως την μεγάλη οικονομία που παρέχουν τα Εναλλακτικά Καύσιμα 
(Ε.Κ.) για την κίνηση των οχημάτων. 
Η νέα γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI, με την 
καινοτόμα Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) και τους νέους Εγχυτές 
τύπου Injection PANJET, παρέχουν ίδιες επιδόσεις και ίδια απόδοση 
στον Κινητήρα, απαντώντας σε προκρίσεις των προηγούμενων 
συστημάτων αεριοκίνησης.  
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Η ποιότητα Επιλογής Συστήματος ZAVOLI, διασφαλίζει την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα στο Εναλλακτικό Καύσιμο, κυρίως για τους 
εξής λόγους: 
α) Ποιότητα Συστήματος. Μόνο η ZAVOLI διαθέτει μια τεράστια γκάμα 
Συστημάτων Αεριοκίνησης, ικανές να καλύψουν πλήρως τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του Κινητήρα. Για την εταιρία ZAVOLI, κάθε  

Κινητήρας έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές 
λειτουργίας, για αυτό το λόγο παρέχει για κάθε 
τύπο Κινητήρα συγκεκριμένο Σύστημα . Στόχος 
ενός συστήματος ZAVOLI, είναι να παρέχει την 
δυνατότητα στον κινητήρα να δουλεύει σε όλο το 

φάσμα λειτουργίας των στροφών και των φορτίων, στο Ε.Κ. με τις ίδιες 
εργοστασιακές συνθήκες λειτουργίας που έχει και στη βενζίνη. 
β) Ποιότητα Εγκατάστασης. Η εταιρία ZAVOLI δεν διαθέτει εμπορικά 
τα Συστήματά της. Μέσω τοπικών Αντιπροσώπων, εκπαιδεύει και 
πιστοποιεί Συνεργεία Αερίων Καυσίμων, ώστε να διασφαλίζει την 
ποιότητα Εγκατάστασης. Ένα μη εξουσιοδοτημένο Συνεργείο, όση 
εμπειρία ή πείρα να έχει πάνω σε μετατροπές συστημάτων 
Αεριοκίνησης, δεν μπορεί να προμηθευτεί Σύστημα ZAVOLI εφόσον 
δεν έχει παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, κάτι που 
διασφαλίζει πως ο τεχνικός που τοποθετεί σύστημα ZAVOLI, γνωρίζει 
όλες τις λεπτομέρειες ορθής λειτουργίας του Συστήματος 
γ) After Sale Service στο δίκτυο Συνεργείων ZAVOLI. Σε συνέχεια του 
παραπάνω χαρακτηριστικού, ο κάτοχος ενός συστήματος ZAVOLI 
αποκτάει την δυνατότητα After Sale Service σε όλα τα 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία ZAVOLI στην Ελλάδα. Ασχέτως που έχει 
γίνει η μετατροπή, ο κάτοχος ενός συστήματος ZAVOLI μπορεί να λάβει 
υπηρεσίες After Sale Service σε οποιοδήποτε Επίσημο ZAVOLI Service 
σε όλη την Ελλάδα.  



β) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης Πρατηρίων 
Αεριοκίνησης  σε Ελλάδα και Κύπρο. Με την επιλογή 
‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει εύκολα το 
πλησιέστερο Πρατήριο Αεριοκίνησης στην περιοχή του, 
ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε λειτουργία η 
Υπηρεσία Πλοήγησης προς το επιλεγμένο Πρατήριο 
Καυσίμων. 
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Η GAS THEODOROU www.autogas.gr δημιούργησε μια εντελώς δωρεάν 
Εφαρμογή (Application) για Smartphones (Adroid & IPhone) , συνοδηγό και 
βοηθό όλων των κατόχων οχήματος που κινείται με Εναλλακτικά Καύσιμα 
(Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης). 
 
Η Εφαρμογή AUTOGAS.GR είναι ένας Πλοηγός (Navigator) που παρέχει τις εξής 
πληροφορίες: 

α) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης όλων των Συνεργείων 
του Δικτύου GAS SERVICE-ZAVOLI σε Ελλάδα και Κύπρο. Με 
την δυνατότητα ‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει 
το πλησιέστερο Συνεργείο Αεριοκίνησης GAS SERVICE-ZAVOLI 
στην περιοχή του, ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε 
λειτουργία η Υπηρεσία Πλοήγησης προς το  επιλεγμένο 
Συνεργείο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της 
Αεριοκίνησης (επιλογή ‘’Νέα’’).  Νέες Νομοθεσίες, εξελίξεις 
πάνω στην Τεχνολογία των συστημάτων, Εκδηλώσεις, 
Παρουσιάσεις και οτιδήποτε ενδιαφέρον πάνω στην Αγορά 
Αεριοκίνησης. 

 
δ) Επικοινωνία απευθείας με την GAS THEODOROU  
 
Η Εφαρμογή Autogas.gr είναι εντελώς Δωρεάν. Κατέβασέ την  και απέκτησε τον 
καλύτερο συνοδηγό για το αυτοκίνητό σου. 
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Το γνωρίζεις; 
 
Βασική προϋπόθεση της 
σωστής λειτουργίας ενός 
Κινητήρα με Σύστημα 
Αεριοκίνησης, είναι η 
παράλληλη πιστή 
τήρηση της συντήρησης 
του Κινητήρα και στη 
λειτουργία βενζίνης. 
Στα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, 
πέραν της συντήρησης 
του Συστήματος 
Αεριοκίνησης, 
αναλαμβάνουμε και την 
συντήρηση του Κινητήρα 
στη λειτουργία βενζίνης. 
Ενημερώσου στο 
πλησιέστερο συνεργείο 
GAS SERVICE της 
περιοχής σου ή μπες στο  

www.autogas.gr 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS 
SERVICE®, συνιστούν και διασφαλίζουν την 
σωστή τήρηση του Προγράμματος 
Συντήρησης του Συστήματος Αεριοκίνησης , 
η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του 
οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια σειρά 
συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι 
οποίες γίνονται είτε σε κάθε εργασία 
συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές 
ή χιλιομετρικές περιόδους.  

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι μπορεί 
να απαιτηθούν νωρίτερα από τα 
προσδοκώμενα χιλιομετρικά ή χρονικά όρια 
για διάφορους λόγους, με κυριότερο την 
ποιότητα του Καυσίμου. 

Ιδίως στην Ελλάδα, 
όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην 
ποιότητα καυσίμου,  

δείγμα βρώμικου Φίλτρου Υγραερίου 

από πρατήριο σε πρατήριο, ο περιοδικός καθαρισμός των Εγχυτών  
(Μπεκ) Αερίου κρίνεται ως μια 
απαραίτητη διαδικασία Συντήρησης. 
 
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr για 
το Πρόγραμμα Συντήρησης του 
Συστήματος Αεριοκίνησης. Μηχανισμός Καθαρισμού Εγχυτών 

Υγραερίου 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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 Μόνο στην GAS THEODOROU, παρέχουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου όλου του Συστήματος 
Αεριοκίνησης και όχι μόνο αλλαγή φίλτρων, η οποία είναι 
απλά ένα μέρος της συντήρησης 

 Μόνο στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένο 
προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή όλων των 
συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Η GAS THEODOROU διαθέτει ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
όλων των τύπων συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένα 
διαγνωστικά και προγράμματα ρύθμισης για όλους τους 
τύπους και τις μάρκες συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU κρατάμε ψηφιακό αρχείο όλου του 
Ιστορικού Συντήρησης του οχήματός σας, ώστε να 
μπορούμε άμεσα να γνωρίζουμε το ιστορικό λειτουργίας 
του οχήματος 

 
 Κλείσε το Ραντεβού συντήρησης στο 2310523131 ή στο 

info@autogas.gr 

 

5 λόγοι για να επιλέξεις την GAS THEODOROU για την 
συντήρηση-Service του Συστήματος Αεριοκίνησης (LPG-CNG) 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, ακόμη μια 
φορά δείχνει το μέλλον στην τεχνολογία Αεριοκίνησης. Ο νέος 
Εγκέφαλος BORA S-32/64, γνήσιο τέκνο του πρωτοποριακού και 
καινοτόμου Εγκεφάλου BORA, είναι εδώ και μας δείχνει το μέλλον της 
Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση και Φυσικό Αέριο Κίνησης). 
Με χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τους βασικούς στόχους της 
ιταλικής εταιρίας (ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές) αλλά και με καινοτόμες 
νέες ρυθμίσεις που απαντούν στις ανάγκες και στις προτάσεις των 
προηγούμενων χρηστών Συστημάτων ZAVOLI, ο νέος Εγκέφαλος BORA 
S32/64 έρχεται να ξεπεράσει κατά πολύ το προσδοκώμενο όφελος ενός 
ποιοτικού συστήματος Αεριοκίνησης και να ανοίξει τον δρόμο προς το 
μέλλον. 

Βασικές Καινοτομίες: 
Ο νέος Εγκέφαλος BORA S-32/64 έχει καινοτόμα, αναβαθμισμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία συνοψίζονται σε: 
 -Νέο Αναβαθμισμένο Λογισμικό, με δυνατότητα αυτό-διάγνωσης και 
αυτό-ρύθμισης. Μια πλειάδα νέων ρυθμίσεων που δίνουν απάντηση 
σε προκλήσεις προηγούμενων γενεών εγκεφάλων όπως: δυνατότητα 
απενεργοποίησης Εγχυτών βενζίνης κατά την διάγνωση μείγματος, 
Προειδοποιητικός Ήχος Ένδειξης ρεζέρβας, Ρύθμιση Φωτεινότητας 
LED Δείκτη Στάθμης, Αισθητήρας αυτόματης επιστροφής σε Αέριο 
μετά την πλήρωση της Δεξαμενής. 
 
Ενημερωθείτε στο 2310.52.31.31 ή στο www.autogas.gr 

Ο νέος Εγκέφαλος BORA S-32/64 διατίθεται για 
κινητήρες MultiPoint Injection (Πολλαπλού 
Ψεκασμού) 3-4-5-6-8 κυλίνδρων, καλύπτοντας ένα 
ευρύ πεδίο εφαρμογών για κάθε τύπο Κινητήρα. 
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Γιαννιτσών 181 (όπισθεν ΚΤΕΛ Μακεδονίας) τηλ. 2310.523131    


