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Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότεροι κάτοχοι Υγραεριοκίνητων οχημάτων που 
φέρουν Συσκευές Υγραεριοκίνησης χαμηλής ποιότητας, επισκέπτονται τα Συνεργεία 
του Δικτύου GAS SERVICE, προσδοκώντας να δοθεί επιτέλους λύση στα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Το Δίκτυο GAS SERVICE, έχει επιλέξει να τοποθετεί μόνο και κατά αποκλειστικότητα τις 
κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI pure technology, διαθέτοντας για κάθε τύπο Κινητήρα 
την κατάλληλη Συσκευή η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του κάθε κινητήρα. 
Για αυτό το λόγω διασφαλίζει και τους καταναλωτές που επιλέγουν το Δίκτυο GAS 
SERVICE με Εγγύηση και για την Καλή Λειτουργία του κινητήρα έκαστης 
εγκατάστασης. 

Πολιτική Απόσυρσης παλιάς Συσκευής Υγραεριοκίνησης 
από το Δίκτυο GAS SERVICE 

Πάνω σε αυτή τη Φιλοσοφία, το Δίκτυο GAS 
SERVICE ξεκίνησε μια Πολιτική ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 
παλιάς Συσκευής Υγραεριοκίνησης. 
Συγκεκριμένα, κάθε κάτοχος μιας 
προβληματικής ή δυσλειτουργικής Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης, μπορεί να επισκεφτεί ένα 
Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE, και με 
πολύ μικρό χρηματικό κόστος, να 
αντικαταστήσει την παλαιά, δυσλειτουργική  
του Συσκευή Υγραεριοκίνησης, με μια Συσκευή Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI, Συσκευή 
8ης γενεάς, με τον καινούριο καινοτόμο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI αλλά και τους νέους 
Εγχυτές (Μπεκ) Αεριοκίνησης PAN JET. Συγχρόνως, θα λάβει την Γραπτή Εγγύηση του 
Δικτύου GAS SERVICE, διάρκειας δύο (2) ετών ή 100.000χλμ (εφόσον αυτά 
συμπληρωθούν νωρίτερα από 24 μήνες) η οποία θα τον καλύπτει τόσο όσο αφορά τα 
Υλικά αλλά και , κυρίως, όσο αφορά την Καλή Λειτουργία του Κινητήρα του.  
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης PAN JET 
Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης στον Κόσμο 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα της Συσκευές 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, παρουσιάζει τη 
Νέα Γενεά Συσκευών Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η Νέα Γενεά Συσκευών, 
διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές Αεριοκίνησης PAN JET. 

Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της 
τεχνολογικής και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας ZAVOLI 
pure technology,  φέρουν την Επανάσταση στην Αγορά 
Αεριοκίνησης. Συνεχίζοντας την καινοτόμο πολιτική της 
ZAVOLI, και οι Νέοι Εγχυτές βγαίνουν σε μονά Μπεκ 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 
εγκατάσταση πάνω στον Κινητήρα.  
Συγχρόνως όμως, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, δηλαδή δεν αποτελούνται 
εσωτερικά από Κινούμενα Μέρη, όπως οι παλαιού τύπου ηλεκτροβαλβίδας 
Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή κακής 
ποιότητας καυσίμου. 
Παράλληλα όμως, το κύριο χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι η ταχύτητα 
λειτουργίας τους (έως 1,9millisecond). Οι υψηλές ταχύτητες που λειτουργεί ο Νέο 
Εγχυτής, δίνει τη δυνατότητα να πιάνει το άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές 
ταχύτητες, προσδίδοντας έτσι, στα υψηλά φορτία, μια βελτίωση κατανάλωσης.  
Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει στην πρώτη 
θέση , και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο 
και στο CNG. 
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GAS SERVICE – ασφάλειας για εσάς και την 

οικογένειά σας 

Πρωταρχικός σκοπός στο Δίκτυο GAS SERVICE, είναι κάθε Εγκατάσταση Συσκευής 
Αεριοκίνησης να είναι διασφαλισμένη τόσο για το ίδιο το όχημα, όσο και για τους 
επιβάτες του. Για αυτό το λόγο, εμείς, οι άνθρωποι του Δικτύου GAS SERVICE, 
φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους απαραίτητους κανόνες που διασφαλίζουν μια 
ασφαλή Εγκατάσταση και Λειτουργία Συσκευής Αεριοκίνησης.   
 

 β) Πιστοποιημένες συσκευές και δεξαμενές.  
H Gas Service διαθέτει ΜΟΝΟ πιστοποιημένες συσκευές, δεξαμενές και εξαρτήματα 
υγραεριοκίνησης εξασφαλίζοντας, τόσο την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας, 
όσο και την ασφάλεια σας.  
 γ) Διεθνώς αναγνωρισμένες συσκευές και εξαρτήματα.  
H Gas Service συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με τη ZAVOLI PURE 
TECHNOLOGY, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο υγραεριοκίνησης, η οποία δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη και έρευνα νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, όλα τα 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά είναι πλήρως ελεγμένα και πιστοποιημένα.  
 δ) Εκπαιδευμένους τεχνικούς.  
To δίκτυο της Gas Service αποτελείται ΜΟΝΟ από τεχνικούς  που εκπαιδεύονται 
απευθείας από τεχνικούς της ZAVOLI. Εξασφαλίζεται έτσι, όχι μόνο η άψογη 
τοποθέτηση της συσκευής, αλλά και η γνώση για επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος μπορεί να προκύψει. Επιπλέον, όλο το δίκτυο της Gas Service 
εκπαιδεύεται  τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεται για οτιδήποτε νέο 
εμφανίζεται στον κλάδο της υγραεριοκίνησης.  
 

α) Εμπειρία στην υγραεριοκίνηση.  
Από το 1974 είμαστε η μοναδική εταιρία στην 
Ελλάδα που ασχολούμαστε αποκλειστικά και 
μόνο με Εγκαταστάσεις & Συντηρήσεις 
Συσκευών Αεριοκίνησης (Υγραέριο και Φυσικό 
Αέριο Κίνησης). Η Αεριοκίνηση αφορά 
επέμβαση στο Χώρο Καύσης του Κινητήρα, 
δηλαδή στην καρδιά του Κινητήρα, οπότε 
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και πραγματική 
εμπειρία προκειμένου να μπορέσει να 
επιτύχει την αποτελεσματική λειτουργία του 
Κινητήρα, χωρίς να παρεμβαίνει στις 
υπόλοιπες λειτουργίες του οχήματος.  
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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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Συσκευές ZAVOLI pure technology –  

τώρα η Υγραεριοκίνηση προσιτή για κάθε τσέπη 

Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, διαθέτει μια μεγάλη 
γκάμα Συσκευών Αεριοκίνησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινητήρων που 
δύναται να μετατραπούν σε Αεριοκίνητους. 
 
-Συσκευές Bora by ZAVOLI, συσκευές για Full Injection κινητήρες 8ης γενεάς. Νέα 
Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. Καινούριος Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος (ECU) 
Υγραερίου Bora  - καινούριοι Αναβαθμισμένοι Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου PANJET, 
παρέχουν νέες δυνατότητες και τη μέγιστη ωφέλεια σε κάθε τύπο κινητήρα 
  
-Συσκευές Ghibli by ZAVOLI , συσκευές για FullInjection κινητήρες 6ης γενεάς. Η 
πλέον πολυ-δοκιμασμένη Συσκευή Υγραεριοκίνησης ZAVOLI στην Ελλάδα, με πάνω 
από 27.000 εγκαταστάσεις. 
  
-Συσκευές GAS SERVICE by ZAVOLI, συσκευές τεχνογνωσίας της GAS THEODOROU 
και της ZAVOLI, με το νέο Εγκέφαλο 8ης γενεάς Bora και τους Εγχυτές (Μπεκ) της 
αξιόπιστης 6ης γενεάς, τώρα σε ΤΙΜΗ ΣΟΚ!!!! 
  
-Συσκευές Alisei Direct by ZAVOLI, συσκευές για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες (FSi-
TSi-TFSi) με νέο Λογισμικό και απίστευτη οικονομία και για τους νέους Κινητήρες 
Άμεσου Ψεκασμού 
  
-Συσκευές ZAVOLI για κινητήρες Μονού Ψεκασμού και Καρμπυρατέρ. 
 
Με τις Σειρές της ZAVOLI να καλύπτουν κάθε απαίτηση κινητήρα αλλά και κάθε 
τσέπη, πλέον η Υγραεριοκίνηση έχει γίνει προσιτή για όλους. 
 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας και ενημερωθείτε 
για το δικό σας αυτοκίνητο. 
 

648,00€ για CNG 

1.030,00€ για LPG 

http://www.autogas.gr/
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 
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Αποκλειστικά οι Νέοι Εγχυτές 
Αεριοκίνησης 

PAN JET 


