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Τα Συστήματα νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI είναι το τελευταίο και τελειότερο 
επίτευγμα της τεχνολογίας του ιταλικού κολοσσού Αεριοκίνησης ZAVOLI pure 
technology, διαθέτοντας δύο ιδιαιτέρως καινοτόμα προϊόντα. 
Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA. 
 Ο νέος Εγκέφαλος BORA, διαθέτει νέο καινοτόμο Λογισμικό 

αλλά κυρίως διαθέτει νέες δυνατότητες τέλειας εξομοίωσης 
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 
Multipoint Injection και Full Group έως Direct Injection (TSi-FSi-TFSi) και 
υβριδικούς κινητήρες.  
 
Ο Εγκέφαλος BORA διατίθεται 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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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 εξομοιώνεται 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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Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών του Δικτύου GAS SERVICE, είναι η 
Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση Συσκευής Αεριοκίνησης.  
Η Εγγύηση του Δικτύου GAS SERVICE, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο 
τα Εξαρτήματα της Συσκευής, όσο και την Καλή Λειτουργία του 
Κινητήρα έκαστου οχήματος.  

Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν εν 
ισχύ την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση του 
Δικτύου GAS SERVICE καλύπτει και 
την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κινητήρα.  

Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει για δύο (2) έτη ή για 100.000χλμ από 
την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 
Το Εγχειρίδιο Εγγύησης φέρει μοναδικό Σειριακό Αριθμό (Serial 
Number) για κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κάτοχο να 
την θέσει εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης. Συγχρόνως, 
παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για δωρεάν After Sale Service σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Παράλληλα, στο Εγχειρίδιο Εγγύησης συμπεριλαμβάνεται και το Book 
Service του Συστήματος, ώστε να μπορεί ο κάτοχος να ελέγχει και να 
παρακολουθεί όλους τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους και 
συντηρήσεις του Συστήματός του. 
 
Ενημερωθείτε για το Εγχειρίδιο Εγγύησης από το πλησιέστερο GAS 
SERVICE της περιοχής σας. 

Α00001 
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Η ιταλική εταιρία ZAVOLI, κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά στον τομές 
σχεδίασης, παραγωγής και εγκατάστασης Συστημάτων Αεριοκίνησης, 
προωθεί μέσω αντιπροσώπων τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες. 
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι καθετοποιημένες, και εκτελούνται 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σε συμμόρφωση με το 
πρότυπο ISO9001. 

Η παραγωγή των Συστημάτων Αεριοκίνησης 
(KITS), γίνεται στα σύγχρονα κέντρα παραγωγής 
στη Cesena, σε ένα χώρο 5.000m2, με 
σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψηφιακού 
ελέγχου, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη 
ακρίβεια. 

Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος, διενεργείται σε κάθε 
 προϊόν, πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία. 
Και στον Τομέα της Ανάπτυξης, η ZAVOLI, πρωτοπορεί. 
Η συνεχόμενη εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οδηγεί τη 
ZAVOLI, σε νέες διαδικασίες έρευνας και βελτίωσης, οι οποίες την καθιστούν 
ως την πλέον αξιόπιστη εταιρία Αεριοκίνησης στον κόσμο, και τα προϊόντα 
της ως τα πλέον αποτελεσματικά. 
Η εταιρία ZAVOLI, με κύρια φιλοσοφία την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συσκευών 
Αεριοκίνησης, παρουσιάζει μια συνεχόμενη εξέλιξη της Τεχνογνωσίας πάνω 
στα Ηλεκτρονικά αλλά και Μηχανικά μέρη των Συσκευών. 
Διαθέτει στην παγκόσμια Αγορά Υγραεριοκίνησης τη σύγχρονη Γενεά 
Συστημάτων Bora by ZAVOLI, μια καινοτόμα και εντυπωσιακή Τεχνολογία 
τόσο στον Εγκέφαλο (ECU) του Αερίου, όσο και στους Εγχυτές (Μπεκ) 
Αερίου. 

Συγχρόνως, η συνεχόμενη εξέλιξη πάνω στα 
Συστήματα Νέας Γενεάς Κινητήρων, οδηγεί στη 
Βελτίωση και Αναβάθμιση των Συστημάτων για 
κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (Bora Direct & Alisei 
Direct) με νέο αναβαθμισμένο Software και νέους 

Εγχυτές που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού σε 
όλο το φάσμα με Αέριο. 

Κορυφαία Συστήματα Αεριοκίνησης 
Αποκλειστικά από την GAS THEODOROU 
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μία Καινοτόμος Προσφορά του Δικτύου 

Η Τεχνολογία της Αεριοκίνησης προχωράει και εξελίσσεται συνεχώς, 
παράλληλα με την εξέλιξη των Κινητήρων στο χώρο της 
Αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εξέλιξη των συστημάτων Αεριοκίνησης παρουσιάζει 
σημαντικές βελτιώσεις τόσο στο θέμα των επιδόσεων όσο και σε θέματα 
κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή αφορά όχι τόσο τα Μηχανικά Μέρη όσο τα 
Ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονικές Μονάδες ελέγχου, Εγχυτές, κτλ). 
 
Για όλους τους κατόχους οχημάτων που φέρουν σύστημα Αεριοκίνησης είτε 
παλιάς τεχνολογίας, είτε σύστημα που λόγω φθοράς ή χαμηλής ποιότητας δεν 
προσφέρει την προβλεπόμενη εξοικονόμηση, υπάρχει πάντα η πρόταση να 
αντικαταστήσουν μόνο ένα Εξάρτημα (πχ μόνο τα Μπεκ ή μόνο τον Εγκέφαλο), 
προσδοκώντας σε μια βελτίωση λειτουργίας του συγκεκριμένο εξαρτήματος. 
 
Πάντα όμως μια αναβάθμιση όλου του Συστήματος, φέρει πιο ολοκληρωμένα 
αποτελέσματα, εφόσον τα Εξαρτήματα είναι στην ουσία ενός συνολικού 
Συστήματος λειτουργίας. 
 
Για το λόγο αυτό, η GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, 
εφαρμόζουν την Πολιτική Απόσυρσης παλιού Συστήματος– την αντικατάσταση 
δηλαδή από οχήματα που φέρουν ένα παλαιό ή δυσλειτουργικό σύστημα 
υγραεριοκίνησης, με ένα Σύστημα της νέα σειράς Συστημάτων Bora by Zavoli. 
 
 
 
 
 

Η Υπηρεσία της Απόσυρσης διατίθεται σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 
Αεριοκίνησης GAS SERVICE και μπορεί ο 
κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει 
περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο 
site του Δικτύου GAS SERVICE 
www.autogas.gr ή στο κατά τόπους 
πλησιέστερο Συνεργείο GAS SERVICE. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/


Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά 
όλους τους Τύπους Οχημάτων 
που φέρουν Σύστημα 
Αεριοκίνησης, εφόσον & η 
σειρά Συστημάτων Bora by 
ZAVOLI διαθέτει Συστήματα  

για κάθε Τύπο Κινητήρα. Παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας Κόστους της 
Πολιτικής Απόσυρσης ανά Τύπο Συστήματος.  

Τύπος Οχήματος Κόστος Απόσυρσης BORA – 
PANJET (Εγχυτές Injection) 

Κόστος Απόσυρσης  
BORA – Linea (Εγχυτές 

Ηλεκτροβαλβίδες) 

4cyl έως 140hp NoOBDii 416,00€ 371,00€ 

4cyl έως 140hp OBDii 516,00€ 471,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 616,00€ 

5-6cyl 766,00€ 

8cyl 866,00€ 

 
Αεριοκίνησης GAS SERVICE 
Τι Εργασίες περιλαμβάνει: 
Κρατώντας το πίσω μέρος (δηλαδή Δεξαμενή, Πολυβαλβίδα, Δείκτη Στάθμης, 
Μονάδα Πλήρωσης, Σωληνώσεις Τροφοδοσίας) του προηγούμενου 
συστήματος ως έχει, ο κάτοχος ενός οχήματος που είτε λόγω παλαιότητας & 
πολυχρησίας (πχ πολλά χιλιόμετρα λειτουργίας), είτε λόγω φθοράς 
παρουσιάζει δυσλειτουργίες στην υγραεριοκίνηση, έχει την δυνατότητα με 
χαμηλό κόστος να αντικαταστήσει το εμπρός μέρος της Εγκατάστασης (δηλαδή 
Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου, Εγχυτές Υγραερίου, Υποβιβαστής Πίεσης-
Εξαερωτής, Ηλεκτροβαλβίδα), με το νέο Σύστημα 8ης Γενεάς BORA by ZAVOLI, 
δίνοντας τη δυνατότητα στον Κινητήρα του να λειτουργήσει με Υγραέριο σε 
όλο το φάσμα λειτουργίας του, με τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές και την 
ίδια Απόδοση, όπως με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της βενζίνης.  
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«Έγκλημα στο Orient Express» της Άγκαθα Κρίστι στο 

θέατρο Αριστοτέλειον με μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών 

Μια μεγάλη παραγωγή σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλογρίδη, με έναν 
θίασο έντεκα μεγάλων πρωταγωνιστών και σκηνικά και κοστούμια 
που εντυπωσιάζουν, το Έγκλημα στο Orient Express θα διαλευκάνουν 
στην σκηνή του Θεάτρου Αριστοτέλειον, οι: Κάτια Δανδουλάκη, 
Δάνης Κατρανίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Μάρω Κοντού, Τάσος 
Χαλκιάς, Ταμίλα Κουλίεβα, Τάνια Τρύπη, Τάκης Παπαματθαίου, 
Σόλων Τσούνης, Έρρικα Μπίγιου, Λευτέρης Ζαμπετάκης.  
Στο Έγκλημα στο Orient Express – το πιο διάσημο κι αγαπημένο 
αστυνομικό της Αγκαθα Κρίστι-ο Αντώνης Καλογρίδης σκηνοθετεί με 
έμπνευση. Η ανάμειξη στην ιστορία του διάσημου Ηρακλή Πουαρό, η 
γοητευτική πλοκή, η γεμάτη μυστήριο και ανατροπές, οι χαρακτήρες 
και η μεταξύ τους διασύνδεση, συναρπάζουν και γοητεύουν. Όλα 
είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν, από την πρώτη μέχρι και την 
τελευταία σκηνή. Και όλα καθορίζονται τελικά από το μεγάλο 
δίλημμα: μπροστά στην φρίκη του φόνου ενός παιδιού, ποια τιμωρία 
είναι δίκαιη και ηθική, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τον θείο και τον 
ανθρώπινο νόμο...  
 
Από 8 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αριστοτέλειο. 
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Πολιτική Κινήτρων για Αεριοκίνηση 

 
 

Η απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας το 2012, να 
ταξινομήσει το diesel ως καρκινογόνο , καθώς και οι αποκαλύψεις για 
τις δοκιμές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας VW, πάνω στις 
εκπομπές ρύπων, προστέθηκαν στις πιέσεις που ασκούν όλοι οι 
αρμόδιοι φορείς για θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος για τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων που χρησιμοποιούν ως 
καύσιμο κίνησης το diesel, και την μακροπρόθεσμη οριστική τους 
κατάργηση. Οι κυβερνήσεις αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να 
ενθαρρύνουν την στροφή προς τα εναλλακτικά καύσιμα, στοχεύοντας 
στην μείωση των εκπομπών ρύπων με το μικρότερο δυνατόν κόστος. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οδικές μεταφορές αποτελούν την δεύτερη 
μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το 
βασικό στοιχείο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μετά την 
παραγωγή ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα πέμπτο 
(1/5) του συνόλου των εκπομπών. Ακριβώς όμως επειδή η μείωση των 
εκπομπών απαιτεί νέα τεχνολογία και τεράστιο χρόνο (και κόστος), 
τουλάχιστον δέκα (10) χώρες όπως η Γαλλία το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. 
έχουν ήδη ανακοινώσει μακροπρόθεσμους στόχους απαγόρευσης της 
πώλησης τόσο των πετρελαιοκίνητων οχημάτων όσο και των 
βενζινοκίνητων, ενώ αρκετές ακόμη δείχνουν να ενδιαφέρονται για 
παρόμοια μέτρα. Από την άλλη πλευρά, τα εναλλακτικά καύσιμα με 
πρώτο το Autogas, επικρατεί της βενζίνης και του πετρελαίου 
κίνησης στο σύνολο των μελετών που συγκρίνουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων 
που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια, με τις εκπομπές καυσαερίων να 
είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. 
 
Η GAS THEODOROU πιέζει εδώ και πάνω από πέντε (5) έτη την 
Πολιτεία μέσω των Αρμοδίων Φορέων να δούνε το θέμα διεξοδικά, 
προωθώντας τις κατάλληλες εκείνες πολιτικές που θα οδηγήσουν σε 
μια στροφή προς την Αεριοκίνηση και συνεπώς σε μια βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας. 
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