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Νέα Σειρά Εγκεφάλων 
(ECU) Αεριοκίνησης από 
την 

Τι πρέπει να προσέχω πριν 
μετατρέψω το αυτοκίνητό       

              μου σε Αεριοκίνητο; 

Οι Ειδικοί της 
Αεριοκίνησης σας 

συμβουλεύουν 

Τι διασφαλίζει; 
Τι περιλαμβάνει; 
Είναι απαραίτητη; 

σελ 4 
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Αεριοκίνηση : Υγραεριοκίνηση/Autogas ή Φυσικό Αέριο/CNG 
η καλύτερη επιλογή κίνησης του αυτοκινήτου μας 

Η Υγραεριοκίνηση/Autogas και το Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG έχουν 
πολλαπλά οφέλη για την κίνηση του οχήματός μας. 
Οικολογία: 
Το Υγράεριο (LPG) και το Μεθάνιο (CNG) είναι τα πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον καύσιμα. Στις περισσότερες μεγαλουπόλεις του κόσμου, 
τα οχήματα που κινούνται με Αέρια Καύσιμα, επιτρέπονται να 
κινούνται κατά την διάρκεια περιορισμού κυκλοφορίας που 
προκαλούνται από υπερβολικά επίπεδα επιτρεπόμενων ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, λόγω των μειωμένων ρύπων που παράγονται από την 
καύση των αερίων καυσίμων. 
Τα αέρια που παράγονται από την 
καύση του Υγραερίου ή του 
Μεθανίου, μειώνουν τις εκπομπές 
ρύπων, κατά πολύ σε σχέση με τα 
συμβατικά καύσιμα βενζίνης ή 
πετρελαίου. Τα σωματίδια που 
παράγονται είναι απειροελάχιστα,  

Οικονομία: 
Τα Αέρια Καύσιμα είναι πιο οικονομικά σε σχέση με τα συμβατικά 
καύσιμα, βενζίνης ή πετρελαίου.  
Το Υγραέριο Κίνησης είναι 50% οικονομικότερο από την βενζίνη, ενώ 
το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι 75% οικονομικότερο από την βενζίνη. 
Παράλληλα, οι εξελίξεις των Συστημάτων δίνουν την δυνατότητα για 
απρόσκοπτη λειτουργία των Κινητήρων στα Εναλλακτικά Καύσιμα, ενώ 
η ανάπτυξη Δικτύων Πρατηρίων Ανεφοδιασμού, καθιστούν την 
επιλογή Αεριοκίνησης για την κίνηση των οχημάτων ως την πλέον 
αρμόζουσα και αποδοτική επένδυση για κάθε αυτοκίνητο.  

καθιστώντας τα Αέρια Καύσιμα τα πλέον οικολογικά καύσιμα κίνησης. 



Η Υγραεριοκίνηση/Autogas και το Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG είναι τα 
οικονομικότερα καύσιμα Κίνησης ενός οχήματος. 
Σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, βενζίνη ή πετρέλαιο, τα 
Αέρια Καύσιμα είναι φθηνότερα κατά 50% (Υγραέριο) ή κατά 65% 
(Φυσικό Αέριο). 

Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε 
κίνηση με Αέριο Καύσιμο είναι απλή. 
Η όλη επέμβαση δεν επηρεάζει την 
λειτουργία του κινητήρα στη βενζίνη, 
απλά δίνει την δυνατότητα στον 
Κινητήρα να κινείται με ένα 
οικονομικότερο (κατά πολύ) καύσιμο 
από τη βενζίνη. 

Με ένα σύγχρονο & αξιόπιστο σύστημα Αεριοκίνησης, ο Κινητήρας 
κρατάει τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις και τις ίδιες τελικές με τις 
ρυθμίσεις λειτουργίας του στη βενζίνη, έχοντας την ίδια ακριβώς 
λειτουργία με το μισό όμως πλέον καυσίμων. 
 
Το κόστος μιας μετατροπής εξαρτάται από τον Κινητήρα έκαστου 
οχήματος και μια μετατροπή κοστολογείται από 500,00€ έως 
1.800,00€ αναλόγως το σύστημα που απαιτεί έκαστος Κινητήρας, ενώ 
ο χρόνος ολοκλήρωσης της μετατροπής διαρκεί από 2 έως 4 ημέρες 
(αναλόγως το όχημα). 
 
Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, ένα όχημα που διανύει ετησίως άνω 
των 7-8.000χλμ, επιτυγχάνει απόσβεση της μετατροπή σε λιγότερο 
από ένα έτος.  
Το μόνο Extra κόστος που απαιτεί ένα όχημα με την προσθήκη ενός 
συστήματος Αεριοκίνησης , είναι το κόστος Συντήρησης του 
συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε (μ.ο.) 50,00€ και γίνεται μια φορά 
το χρόνο. 
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Πόσο κέρδος μας προσφέρει η κίνηση με Αέρια Καύσιμα; 
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Πόσο απαραίτητη είναι;  Τι περιλαμβάνει; Πότε πρέπει να γίνεται; 

Μια τυπική Συντήρηση Συστήματος Αεριοκίνησης περιλαμβάνει μια σειρά Εργασιών 
συντήρησης των Εξαρτημάτων που αποτελούν το Σύστημα, με κυριότερες εξ αυτών: 
  Έλεγχος Λειτουργίας Εγκεφάλου (διάγνωση λειτουργίας, έλεγχος καλωδιώσεων) 
 Έλεγχος Λειτουργίας Υποβιβαστή (έλεγχος πίεσης λειτουργίας) 
 Έλεγχος Διαρροών (Δεξαμενής, Συνδεσμολογίας) 
 Αλλαγή Φίλτρων 
Η ορθή τήρηση των περιοδικών ελέγχων συντήρησης 
του Συστήματος Αεριοκίνησης, διασφαλίζει την καλή 
του λειτουργία και προλαμβάνει πιθανές βλάβες των 
Εξαρτημάτων του Συστήματος, γλιτώνοντας τον 
κάτοχο από το κόστος αντικατάστασής τους. 

Προσοχή στο Συνεργείο: 
Η αύξηση της αγοράς Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα να 
‘’ξεπεταχθούν’’ εν μια νυκτί πολλοί ‘’ειδικοί’’ στην Αεριοκίνηση. Ο κάτοχος ενός 
συστήματος Αεριοκίνησης οφείλει να επιλέγει για την συντήρηση του Συστήματός του 
Εξουσιοδοτημένα για το Σύστημα Συνεργεία και Τεχνικούς, που να γνωρίζουν το 
Σύστημα και να μπορούν να διασφαλίζουν την σωστή του Συντήρηση. 

Όπως όλα τα Συστήματα Λειτουργίας, έτσι και τα Συστήματα Αεριοκίνησης 
(Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης) επιδέχονται Συντήρησης. Η Συντήρηση ενός 
Συστήματος Αεριοκίνησης διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των Εξαρτημάτων που το 
αποτελούν, και κατά επέκταση την απρόσκοπτη λειτουργία του και συνεπώς την σωστή 
λειτουργία του Κινητήρα του αυτοκινήτου στο εναλλακτικό καύσιμο (LPG ή CNG). 
Οι σοβαροί Οίκοι Αεριοκίνησης, παρέχουν σε κάθε μετατροπή ενός Κινητήρα σε Αέριο 
Καύσιμο, ειδικό Book Service ώστε ο κάτοχος του οχήματος να μπορεί να ελέγχει και 
να τηρεί τους περιοδικούς ελέγχους του Συστήματός του. Τονίζεται ιδιαιτέρως, πως η 
Συντήρηση ενός Συστήματος Αεριοκίνησης είναι ξεχωριστή από την Συντήρηση του 
αυτοκινήτου στη βενζίνη, και θα πρέπει να  λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε 
εξουσιοδοτημένα για Συστήματα Αεριοκίνησης Συνεργεία. 

Η συντήρηση ενός Συστήματος Αεριοκίνησης πρέπει να 
γίνεται τυπικά μία φορά κάθε έτος (κάθε 12 μήνες από το 
προηγούμενο service) ή κάθε 20.000χλμ (εφόσον αυτά 
συμπληρώνονται νωρίτερα από ένα έτος). Αναλόγως 
βεβαίως τη χρήση ή και την ποιότητα καυσίμου, 
ενδεχομένως η συντήρηση να λαμβάνει χώρα νωρίτερα από 
τα προκαθορισμένα διαστήματα που απαιτεί ο 
κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης. 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, ακόμη 
μια φορά δείχνει το μέλλον στην τεχνολογία Αεριοκίνησης. Η νέα 
Σειρά Εγκεφάλων BORA S-32. BORA S-64 & BORA DIRECT, 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, οι νέοι 
ECU Αεριοκίνησης BORA S-32 (για 3-4cyl Κινητήρες), BORA S-64 (για 5-
6-8cyl Κινητήρες) & BORA DIRECT (για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες), 
έρχονται να ξεπεράσουν κατά πολύ το προσδοκώμενο όφελος ενός 
ποιοτικού συστήματος Αεριοκίνησης, ανοίγοντας τον δρόμο προς το 
μέλλον. 

Βασικές Καινοτομίες: 
Οι νέες Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου (ECU) BORA έχουν 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. 

Η νέα Σειρά Εγκεφάλων BORA διατίθεται για 
κινητήρες MultiPoint Injection (Πολλαπλού 
Ψεκασμού) 3-4-5-6-8 κυλίνδρων και για Άμεσου 
Ψεκασμού Κινητήρες, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο 
εφαρμογών για κάθε τύπο Κινητήρα. 
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Τα έβαλες κάτω, τα μέτρησες, τα υπολόγισες, έκανες τις προσθαφαιρέσεις σου 
και κατέληξες πως αν θέλεις να συνεχίσεις να κινείς το αυτοκίνητό σου, πρέπει 
να το μετατρέψεις σε Αεριοκίνητο, είτε δηλαδή να κινείται με Υγραέριο, είτε με 
Φυσικό Αέριο. Τι κάνεις από εδώ και πέρα; Που απευθύνεσαι; 
Με τι κριτήρια επιλέγεις το Σύστημα ή το Συνεργείο που θα κάνει την 
μετατροπή; Η GAS THEODOROU σας παραθέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια 
ώστε να διασφαλίσετε πως η επιλογή σας θα είναι όσο αποδοτική 
ευελπιστείτε. 

 
Συνεργείο Επιλογής 
Το Συνεργείο που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει 
την απαραίτητη Άδεια για Εγκαταστάσεις όπως 
επίσης και την απαραίτητη Πιστοποίηση για τα 
Συστήματα που  σας προτείνει. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να σας διασφαλίζει ως προς την εμπειρία 
και την τεχννογνωσία του πάνω στο αντικείμενο. 

 
Εγγύηση για την Εγκατάσταση Κατά την διάρκεια της έρευνας Αγοράς που θα 
διεξάγετε, θα ακούσετε και θα ενημερωθείτε για δεκάδες διαφορετικές 
προτάσεις συστημάτων, τιμών, προσφορών και ‘’ευκαιριών’’. Μην θέσετε ως 
πρωταρχικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Εν αντιθέσει, ζητήσετε να 
ενημερωθείτε για το τι δυνατότητα λειτουργίας έχει το συγκεκριμένο σύστημα 
που σας προτείνουν με το κινητήρα που έχει το αυτοκίνητό σας, πόσο 
καλύπτει και σε τι ποσοστό την λειτουργία του, σε ποιο φάσμα λειτουργίας 
ώστε να κατανοήσετε αν όντως το σύστημα που σας προτείνουν συνάδει με 
τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κινητήρα. Μην μείνετε στην 
‘’εγγύηση που σας παρέχει ο Εγκαταστάτης’’. Ζητήστε να μάθετε τι καλύπτει 
αυτή η Εγγύηση, αν καλύπτει πέραν του Συστήματος και τον Κινητήρα και με τι 
προϋποθέσεις. Αν η Εγγύηση είναι Γραπτή και για πόσο διάστημα. Μην 
ξεχνάτε πως η Υγραεριοκίνηση αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης του 
Κινητήρα άρα μια μη σωστή πρόταση για το αυτοκίνητό σας μπορεί μεν να 
ακούγεται αρχικά φθηνή, αλλά θα επιφέρει είτε αυξημένη κατανάλωση (20-
25% παραπάνω) είτε προβλήματα δυσλειτουργίας στον κινητήρα σας. 

Τι να προσέξω κατά την επιλογή μετατροπής του 
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Σύστημα: Επώνυμο ή… MixiGrill;;;; 
Πολλοί ‘’επαγγελματίες’’ επιλέγουν να κάνουν μια μίξη εξαρτημάτων 
διαφορετικών συστημάτων, για να επιτύχουν χαμηλότερη τιμή. Έτσι, ενώ ο 
χρήστης πχ επιλέγει ένα ‘’ιταλικό σύστημα’’, παρατηρούνται μηχανικά μέρη 
(πχ Πολυβαλβίδα Ασφαλείας, Ηλεκτροβαλβίδα, Μπεκ, κτλ) παραγωγής 
Τουρκίας ή Βουλγαρίας, τεχνική που προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας 
στο άμεσο μέλλον ή ακόμη χειρότερα θέματα ασφάλειας της λειτουργίας 
του οχήματος με το εναλλακτικό καύσιμο. Ρωτήστε λοιπόν να μάθετε αν το 
σύστημα είναι εξολοκλήρου από την εταιρία που σας παρουσιάζει ο 
εκάστοτε Εγκαταστάτης, αν δηλαδή όλα τα απαραίτητα Εξαρτήματα 
(Ηλεκτρικά ή Μηχανικά Μέρη) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Συντήρηση Συστήματος Θα πρέπει να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για την 
Συντήρηση που απαιτεί το Σύστημα και το κόστος αυτής. Σημαντικό επίσης 
να μπορείτε να διασφαλίσετε αν η Συντήρηση δύναται να λάβει χώρα και σε 
συνεργεία σε άλλες περιοχές από το Συνεργείο αρχικής Εγκατάστασης, χωρίς 
αυτό όμως να έχει επίπτωση στην Εγγύηση ή στην Καλή Λειτουργία του. 

SOS – έρευνα μέσω Διαδικτύου 
Αν προβείτε σε έρευνα μέσω Διαδικτύου, 
και επειδή στο Διαδίκτυο ο καθένας 
μπορεί να γράφει και να υποστηρίζει ότι 
θέλετε, θα πρέπει να επιμείνετε στις 
παραπάνω διευκρινίσεις. Μην θεωρείτε 
πως ‘’ο πιο έντονα διαφημιζόμενος είναι 
και ο καλύτερος’’, διότι η διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο πολλές φορές δεν σχετίζεται 
και με την πραγματική ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο 

διαφημιζόμενος. Πολλές φορές η μαζική αποστολή email για προσφορά, 
ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην υπάρχει σωστή σύγκριση ποιότητας.  
 
Τα παραπάνω κριτήρια θα διασφαλίσουν πως η επιλογή σας για την 
μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο θα αποδειχθεί η πλέον έξυπνη 
κίνηση που μπορούσατε να κάνετε για την εξοικονόμησή σας. 

αυτοκίνητού μου σε Αεριοκίνητο; 
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Ο Parov Stelar Live στο Fix Factory Of Sound Open Air 

Ο εφευρέτης του Electro Swing, ο Marcus Fuereder – κατά κόσμο γνωστός 

ως Parov Stelar– μας περιμένει σε μια βραδιά εθιστικής διασκέδασης, το 

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 στο Fix Factory Of Sound Open Air στη 

Θεσσαλονίκη μαζί με την μπάντα του και τις πασίγνωστες επιτυχίες, που 

εγγυώνται χορό μέχρι πρωίας. 

Την παρέα συμπληρώνει ο “μάγος” της κονσόλας, Gramatik, ο οποίος 

έρχεται απευθείας από τη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει το βράδυ με 

funky, hip-hop, electro και dubstep ρυθμούς! 

Το κοινό πρωτογνώρισε τον Marcus Fuereder από τις επιτυχίες που 

ηχογράφησε, κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο το ραδιοφωνικό airplay. 

Όμως, η μεγάλη του δύναμη παραμένει παραμένει η σκηνική του 

παρουσία, παρέα με την πολυμελή μπάντα του. Πλέον, μετράει 

περισσότερα από 1.000 shows, με απανωτά sold-out σε εμβληματικούς 

χώρους όπως το Play Station Theater στη Νέα Υόρκη, το Alexandra Palace 

στο Λονδίνο και το Zenith στο Παρίσι, αλλά και σε πολλά σπουδαία 

φεστιβάλ, όπως τα Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, 

Pukkelpop, μεταξύ άλλων. 

Πληροφορίες 
Fix Factory of Sound Open Air 26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη  
τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 



Έκκληση για «πράσινη ανάκαμψη» 
από την κρίση του κορωνοϊού, στην 
οποία θα ληφθεί υπόψη η 
ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
κλιματική αλλαγή, απευθύνουν 
στους ηγέτες του πλανήτη γιατροί 
και επαγγελματίες από τον χώρο της 
υγείας. 
Περισσότερες από 200 οργανώσεις 
οι οποίες εκπροσωπούν τουλάχιστον  

40 εκατ. εργαζομένους στον τομέα της υγείας - περίπου οι μισοί του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας - έστειλαν ανοιχτή επιστολή στους 
ηγέτες της ομάδας G20 και στους συμβούλους υγείας, στην οποία αναφέρονται 
στα 7 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο στους οποίους συμβάλλει η ατμοσφαιρική 
ρύπανση. 
 
Αξιωματούχοι στον τομέα της Υγείας και επιστημονικοί σύμβουλοι πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιασμό των πακέτων στήριξης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, τονίζεται στην επιστολή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στα πακέτα 
θα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. 
 
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας πρέπει να 
ενισχυθούν και προειδοποιούν για το πώς η καταστροφή του περιβάλλοντος 
μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση μελλοντικών ασθενειών. 
 
Οι υπογράφοντες επιθυμούν επίσης μεταρρυθμίσεις στις επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων, με τη δημόσια στήριξη να μετατοπίζεται προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι οποίες θα συμβάλουν στην πιο καθαρή ατμόσφαιρα, θα μειώσουν 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλουν στην τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης. 
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