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Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε η εταιρία GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE Αττικής, στην 5η Autogas & Natural Gas Expo, που έλαβε χώρα το τριήμερο 
17-19/04 στον Εκθεσιακό Χώρο του Περιστερίου. 

Η GAS THEODOROU συμμετείχε στην 5η Έκθεση Υγραε 

Σε ένα καινοτόμο από πλευράς αισθητικής 
Περίπτερο, η εταιρία παρουσίασε με επιτυχία 
σε όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου μας, 
τόσο τις Συσκευές Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI 
(για LPG και για CNG), όσο και το νέο 
Εναλλακτικό Καύσιμο Κίνησης, το Φυσικό 
Αέριο Κίνησης (CNG). 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τις 
ιδιαιτερότητες του CNG, ως εναλλακτικό καύσιμο, να δούνε από κοντά τις Δεξαμενές 
του Φυσικού Αερίου Κίνησης, καθώς και να κατανοήσουν, μέσα από την 3D 
παρουσίαση τις διαφορές μεταξύ των Δεξαμενών CNG Τύπου 1 και Τύπου 4. 

των επισκεπτών και οι άνθρωποι της GAS THEODOROU ήταν εκεί για να απαντήσουν 
σε κάθε ερώτηση και να λύσουν κάθε απορία. 

Σε ένα καινοτόμο από πλευράς αισθητικής 
Περίπτερο, η εταιρία παρουσίασε με επιτυχία 
σε όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου μας, 
τόσο τις Συσκευές Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI 
(για LPG και για CNG), όσο και το νέο 
Εναλλακτικό Καύσιμο Κίνησης, το Φυσικό Αέριο 
Κίνησης (CNG). Το εντυπωσιακό stand με τις 
Δεξαμενές CNG τράβηξαν τα βλέμματα όλων  
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ριοκίνησης  (LPG) & Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG) 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η κύρια ερώτηση των επισκεπτών, ήταν ‘’τι να επιλέξω-
LPG ή CNG;’’. Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της GAS THEODOROU, έδινε την 
πλήρη οπτική των δύο εναλλακτικών αλλά και με τον Ειδικό Ψηφιακό Υπολογιστή 
Εξοικονόμησης που διαθέταμε στο περίπτερό μας, αποδείκνυαν στον κάθε 
ενδιαφερόμενο ποιο εκ των δύο επιλογών ταιριάζει και καλύπτει τις ανάγκες χρήσης 
του οχήματός του. 

Προσκεκλημένος στο περίπτερό μας 
ήταν και ο κ. Mauro Ciamberini, ο 
Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Τεχνικής 
Υποστήριξης της εταιρίας ZAVOLI pure 
technology, ο οποίος συμμετείχε ενεργά 
στην παρουσίαση και ανάλυση των 
ωφελειών τόσο της επιλογής LPG όσο 
και της νέας επιλογής του CNG. 

Όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, έμεινε εντυπωσιασμένος από την παρουσίαση της 
εταιρίας μας, τόσο αισθητικά στο Περίπτερό μας, όσο και ουσιαστικά με την 
κατάρτιση του προσωπικού μας. Ιδιαίτερη αίσθηση βεβαίως του έκανε και ο 
βαθμός ενημέρωσης των επισκεπτών  - τόνισε πως το ελληνικό κοινό, ένα κοινό 
απαιτητικό απέδειξε πως και γνωρίζει αλλά και ξέρει τι ακριβώς τι πρέπει να ψάξει 
για τα εναλλακτικά καύσιμα. 
Μας επισκέφτηκαν επίσης πολλά 
Συνεργεία του Δικτύου GAS 
SERVICE από τις υπόλοιπες 
περιοχές της Ελλάδος και της 
Κύπρου, για να μας ενισχύσουν με 
την παρουσία τους αλλά και την 
δυναμική τους. Ιδιαιτέρως 
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας 
στο GAS SERVICE Διαμαντόπουλος 
από Ορεστιάδα, που μας τίμησε τόσο με την παρουσία του, όσο και με το 
αυτοκίνητο – μετατροπή σε CNG που μας παραχώρησε προς έκθεση στον εξωτερικό 
χώρο του Κέντρου. 
Η GAS THEODOROU ευχαριστεί όλους τους επισκέπτες και Συνεργάτες μας που μας 
τίμησαν κατά την παρουσία μας στην Έκθεση στο Περιστέρι. Επόμενος Σταθμός, η 
Έκθεση στη Λαμία τον Μάιο. 
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Επιδότηση Εγκατάστασης CNG; 

Τι ετοιμάζει η GAS THEODOROU με την ΔΕΠΑ; 

Μια αποκλειστική είδηση, παρουσιάσει η Autogas.gr/news και σχετίζεται με την 
υλοποίηση Προγράμματος Επιδότησης Εγκατάστασης CNG από την ΔΕΠΑ, μέσω της 
εταιρίας GAS THEODOROU και του Δικτύου GAS SERVICE. 
 
Η σκέψη για μια τέτοια επιδότηση, έπεσε στο τραπέζι πριν χρόνια, όταν ακόμη η 
GAS THEODOROU ετοίμαζε και προετοίμαζε μαζί με την ΔΕΠΑ την ανάπτυξη της 
Αγοράς CNG στην Ελλάδα. Τότε, είχε συζητηθεί η πιθανότητα η ΔΕΠΑ, ως φορέας / 
πάροχος Φυσικού Αερίου Κίνησης, να επιδοτήσει τις μετατροπές των οχημάτων σε 
κίνηση με Φυσικό Αέριο Κίνησης, ως μια ενεργή συμμετοχή της στην διαδικασία 
ενίσχυσης και ανάπτυξης της Αγοράς. 
 
Από την πρώτη στιγμή, η GAS THEODOROU ανέπτυξε ένα business plan υλοποίησης 
και ελέγχου της συγκεκριμένης Επιδότησης, ώστε να μπορεί να γίνει πράξη χωρίς 
όμως να δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα που ενδεχομένως να προέκυπτε από 
τον ελλιπή , τότε, κρατικό έλεγχο. 
Σήμερα, μετά από τόσο καιρό, οι δύο εταιρίες είναι σε θέση να επισημοποιήσουν 
την σχέση τους, μέσω ενός προγράμματος επιδότησης για Ι.Χ. αυτοκίνητα. 
 
Συγκεκριμένα, η Επιδότηση θα έχει τη μορφή Επιδότησης ΚΑΥΣΙΜΟΥ στα 
αυτοκίνητα που θα κάνουν την μετατροπή τους στα επιλεγμένα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE. Η Επιδότηση θα προκύψει με Εκπτωτικά Κουπόνια Δωρεάν 
Καυσίμου (κιλά CNG) και θα επιδίδονται από τον Εγκαταστάτη μετά την 
Εγκατάσταση στον ιδιοκτήτη κάθε οχήματος. 
 
Τονίζεται πως η Εγκατάσταση θα είναι αναλογική με το Τελικό Κόστος έκαστης 
Εγκατάστασης, δίνοντας στην ουσία τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη έκαστου 
οχήματος να επιλέξει την (ή τις) Δεξαμενή που καλύπτει τις δικές του προσωπικές 
ανάγκες χρήσης του οχήματός του. 
 
Η εταιρία GAS THEODOROU έχει προνοήσει και διαθέτει μια ευρεία γκάμα 
Δεξαμενών Φυσικού Αερίου CNG, τόσο σε Τύπου 1 (σιδερένιες) όσο και σε Τύπου 4 
(ανθρακονήμματα) ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε χρήση οχήματος. 
 
Αναμένεται η Επίσημη Ανακοίνωση από την ΔΕΠΑ και την GAS THEODOROU – 
συντονιστείτε!!! 
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Μετατροπή Συσκευή Υγραεριοκίνησης σε Συσκευή 

Φυσικού Αερίου Κίνησης – τι ισχύει; 

Σήμερα, που το νέο εναλλακτικό καύσιμο CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) έχει μπει 
για τα καλά στην καθημερινότητά μας, πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων με Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης, διερωτούνται αν θα μπορούν να μετατρέψουν το αυτοκίνητό 
τους σε Φυσικό Αέριο, αν δηλαδή θα μπορούνε με μια σχετική μικρή επέμβαση να 
κινούνται αντί με Υγραέριο με Φυσικό Αέριο Κίνησης. 
 
Πρώτα από όλα, τονίζεται πως το Υγραέριο με το Φυσικό Αέριο Κίνησης, είναι δύο 
παντελώς διαφορετικά καύσιμα. Το Υγραέριο δουλεύει σε 40bar πίεσης, ενώ το 
Φυσικό Αέριο σε 240bar πίεσης. Αυτή η διαφορά από μόνη της, καταδεικνύει και 
το πόσο διαφορετικά είναι τα Εξαρτήματα των Συσκευών LPG με τα αντίστοιχα 
των Συσκευών CNG. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τις Δεξαμενές Καυσίμου, όπου 
οι προδιαγραφές είναι εντελώς διαφορετικές. 
 
Σε γενικές λοιπόν γραμμές, μπορούμε να πούμε πως μια Συσκευή / Δεξαμενή 
Υγραεριοκίνησης δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
Συσκευών / Δεξαμενών Φυσικού Αερίου Κίνησης. 
 
ZAVOLI – συσκευές Νέας Γενεάς 
Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology και ο Αποκλειστικός και 
Επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα η GAS THEODOROU, διαθέτουν τις 
Συσκευές Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI. Η νέα σειρά Bora by ZAVOLI, συσκευές 8ης 
γενεάς, διαθέτουν τον νέο καινοτόμο Εγκέφαλο (ECU) Bora και τους νέους Εγχυτές 
(μπεκ) PANJET. 

Οι νέοι Εγχυτές 
τύπου Injection 

PANJET 

Ο νέος Εγκέφαλος 
Bora 

Οι νέοι Εγχυτές όσο και ο νέος Εγκέφαλος, καλύπτουν πλήρως τις 
προδιαγραφές 67R & 110R & 115R, δηλαδή τόσο για 
Υγραεριοκίνηση, όσο και για Φυσικό Αέριο Κίνησης. 

Αυτό σημαίνει, πως ένα όχημα που έως σήμερα 
χρησιμοποιεί Συσκευή Υγραεριοκίνησης Bora by 
ZAVOLI, στη μετατροπή του σε Φυσικό Αέριο 
Κίνησης θα κρατήσει τον ίδιο Εγκέφαλο και τους ίδιους Εγχυτές, 
μιας και αυτά δουλεύουν τόσο στο Υγραέριο όσο και στο Φυσικό 
Αέριο. Αν αναλογιστούμε πως ο Εγκέφαλος και τα Μπεκ, 
αποτελούν περίπου το 1/3 του Κόστους ενός ΚΙΤ, τότε 
αντιλαμβανόμαστε πως το Κόστος μετατροπής σε Φυσικό Αέριο 
μειώνεται αισθητά. 
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LPG vs CNG – δύο εναλλακτικά καύσιμα με μεγάλη 

ωφέλεια 

άρα Ετήσιο Κέρδος 
746,00€  

Η εταιρία GAS THEODOROU, 
διαθέτει Συσκευές τόσο για 
Υγραέριο όσο και για Φυσικό Αέριο 
Κίνησης. Είναι δύο διαφορετικά 
καύσιμα που παρέχουν μια μεγάλη 
εξοικονόμηση σε σχέση με την 
βενζίνη. 
Το Υγραέριο (LPG) είναι το πλέον 
διαδεδομένο εναλλακτικό καύσιμο 
τόσο λόγω του μεγάλου Δικτύου 

Σύγκριση Ωφέλειας 
Σε κάθε περίπτωση, η Ωφέλεια σε σχέση με τη βενζίνη είναι τεράστια. 
Ένα αυτοκίνητο, που έχει κατανάλωση 8λίτρα/100klm, για μια ετήσια χρήση, πχ 
15.000χλμ, απαιτεί 1.200λίτρα βενζίνης ή 1.275λίτρα Υγραερίου (υπολογίζεται 
αύξηση κατανάλωσης +0,5lt) ή 800κιλά CNG (υπολογίζεται αντιστοιχία 1κιλό-
1,5λίτρο). Αυτό σημαίνει πως το συγκεκριμένο όχημα, για τη συγκεκριμένη 
χρήση, απαιτεί ετησίως: 

Πρατηρίων Ανεφοδιασμού στην Ελλάδα, όσο κυρίως και από την δυνατότητα να 
παρέχει μεγάλη αυτονομία στον χρήστη – τονίζεται πως οι Δεξαμενές Υγραερίου 
χαρίζουν μια αυτονομία από 40 έως 110 λίτρα. 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) είναι ένα νέο, για τη χώρα μας, εναλλακτικό 
Καύσιμο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλή του τιμή, αλλά δυστυχώς 
και από το μικρό Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού (μόλις 5 πρατήρια σε όλη τη 
χώρα). 

648,00€ για CNG 

1.030,00€ για LPG 

1.776,00€ για βενζίνη 

άρα Ετήσιο Κέρδος 
1.128,00€  
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 
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Η Ελληνο-ιταλική Δύναμη στην Αεριοκίνηση 


