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Νέα Γενεά Εγχυτών (Μπεκ) 
Αεριοκίνησης 
PAN JET 
από την 

 
 
 

και την 
 

Αφιέρωμα: Εγκατάσταση Συσκευής CNG 

 Συμφέρει; 
 Τι Δεξαμενή να επιλέξω; 
 Που μπορώ να γεμίσω; 

Μια διεξοδική Ανάλυση που θα σας 
βοηθήσει να υπολογίσετε ποιο εκ των δύο 

εναλλακτικών καυσίμων (LPG ή CNG) 
καλύπτει τις δικές σας ανάγκες 

Νέος Εγκέφαλος 8ης γενεάς 
BORA by ZAVOLI  

Η νέα γενεά ECU 
 είναι εδώ!!!! 
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Νέοι Εγχυτές (μπεκ) PAN JET 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI, παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) Υγραερίου PAN-JET by 
ZAVOLI, Εγχυτής τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG).  
Η βασική του καινοτομία έγκειται στο γεγονός, πως εν αντιθέσει με τις 
προηγούμενες γενεές Εχγυτών, το PANJET δεν είναι τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας αλλά κανονικός Εγχυτής.   
Δεν αποτελείται από κινούμενα μέρη , προσδίδοντας 
μακροζωία και αποφυγή ‘’μπουκώματος’’ λόγω 
βρώμικου καυσίμου.  
 
Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να δουλεύει σε 
υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει βελτίωση 
κατανάλωσης τάξεως 5% σε σχέση  με τις προηγούμενες 
γενεές Εγχυτών, στις υψηλές στροφές λειτουργίας του 
Κινητήρα, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση. 
 

 Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε 
όλους τους τύπους Συσκευών ZAVOLI pure technology 
(6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας τα θετικά τους 
πλεονεκτήματα.  
Σε συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI, το 
αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον απαιτητικούς. 
 

 

Ενημερώσου στο www.autogas.gr 
ή στο Εξουσιοδοτημένο  

GAS SERVICE 
της περιοχής σου 

 

 

http://www.autogas.gr/


Το μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης 
μπες στο autogas.gr ή επικοινώνησε στο 2310523131 

Για να εγγυηθεί την μέγιστη ενσωμάτωση με το σύστημα ελέγχου του κινητήρα 
βενζίνης και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από το Διαγνωστικό 
Έλεγχο Αυτοκινήτου (OBD), το λογισμικό BORA είναι εξοπλισμένο με 
προηγμένα διαγνωστικά για το σύστημα αερίου που επιτρέπουν την 
επικοινωνία με το αρχικό σύστημα διαγνωστικού ελέγχου (OBD) του οχήματος. 

Νέος Εγκέφαλος 8ης γενεάς BORA by ZAVOLI  
Η νέα γενεά ECU είναι εδώ!!!! 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός ΄& Επίσημος 
Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI pure technology σε 
Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζει την νέα Ηλεκτρονική 
Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA by ZAVOLI, Εγκέφαλος 
τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG) 

Η βασική του καινοτομία έγκειται στο 
λογισμικό ελέγχου του κινητήρα μέσα 
στις μονάδες ελέγχου που, χάρη στους 
νέους αλγόριθμους διαχείρισης, 
επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των 
δόσεων του αερώδους καυσίμου με 
έναν απλό και καινοτόμο τρόπο, 
επιτρέποντας στον Εγκαταστάτη να 
φτάσει εύκολα στο βέλτιστο και 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Η σειρά Bora by ZAVOLI καλύπτει όλους τους 
τύπους κινητήρων και βεβαίως συνοδεύεται 
από τα υπόλοιπα υψηλής ποιότητας 
εξαρτήματα της ZAVOLI pure technology σε 
ολοκληρωμένα ΚΊΤ για Εγκαταστάσεις 
Υγραεριοκίνησης (LPG) και Φυσικού Αερίου 
Κίνησης (CNG). 
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Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) : Οφέλη, Δεξαμενές, 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των 
κατοίκων των πόλεων που διαθέτουν Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό του CNG, δηλαδή η πολύ χαμηλή τιμή του Καυσίμου είναι 
το μεγαλύτερο Κίνητρο για έναν καταναλωτή να επιλέξει να εγκαταστήσει Συσκευή 
CNG στο αυτοκίνητό του. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα Κόστους Καυσίμων με σύγκριση τριών οχημάτων: 
βενζινοκίνητου (petrol), υγραεριοκίνητου (LPG), αεριοκίνητο (CNG). 

Η Αντιστοιχία CNG με βενζίνη είναι (κατά μ.ο.) 1kg CNG = 1,7 lt βενζίνης. 
 
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω Ανάλυση, η κίνηση με Φυσικό Αέριο Κίνησης 
(CNG) παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή Εξοικονόμηση για το αυτοκίνητό μας. 
 
Βεβαίως, το αρνητικό της επιλογής CNG για το αυτοκίνητό μας, παραμένει το μικρό 
Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG αλλά και η μικρή αυτονομία που μας 
παρέχουν οι Δεξαμενές CNG. 
 
Μπορούμε να πούμε πως σήμερα, με το δεδομένο Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού CNG που υπάρχει στην Ελλάδα (3 Πρατήρια στην Αθήνα, 2 Πρατήρια 
στη Θεσσαλονίκη, 1 Πρατήριο στη Λάρισα και υπό κατασκευή 1 στο Βόλο και 1 στη 
Λαμία), το CNG απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε οχήματα που διανύουν 
καθημερινά 150-200χλμ κοντά σε περιοχές που διαθέτουν Πρατήριο CNG. 
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και Κέρδος από μια Εγκατάσταση Συσκευής CNG 

Επιλογή Δεξαμενής CNG 
Για να μπορούμε να καρπωθούμε πλήρως την Ωφέλεια που μας παρέχει η πολύ 
χαμηλή τιμή του CNG θα πρέπει να επιλέξουμε μια Δεξαμενή CNG που να μπορεί να 
καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του οχήματός μας. 
 
Συγκεκριμένα,  στο Δίκτυο GAS SERVICE προτείνουμε δύο Τύπων Δεξαμενών CNG, 
Τύπου 1 (σιδερένιες) & Τύπου 4 (ανθρακονήμματα). 
Οι Τύπου 1 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μεγάλο τους βάρος, κάτι που 
στην ουσία περιορίζει τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων από μία Δεξαμενή σε κάθε 
Εγκατάσταση. 
Οι Τύπου 4 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μικρό τους βάρος, που βοηθάει 
στην τοποθέτηση περισσότερων από μία Δεξαμενή, αλλά βεβαίως μιλάμε για 
μεγαλύτερο Κόστος των Δεξαμενών. 
Ακολουθεί Πίνακας με τις διάφορες επιλογές Δεξαμενών CNG. Τονίζεται πως η 
αντιστοιχία Κιλών CNG με Λίτρα βενζίνης είναι 1/1,7. 

Όπως διαπιστώνεται με τον παραπάνω Πίνακα, η επιλογή Δεξαμενής CNG 
διαμορφώνει και το Τελικό Κόστος έκαστης Εγκατάστασης, διασφαλίζοντας και το 
χρόνο απόσβεσης της όλης επένδυσης. 
 
Στην GAS THEODOROU, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών CNG, ώστε να 
μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των Πελατών μας, δίνοντας τη 
δυνατότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη δεξαμενή για κάθε χρήση έκαστου 
οχήματος. 



LPG ή CNG ; 

Η Είσοδος του CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην Ελληνική Αγορά, και οι πρώτες 
μετατροπές αυτοκινήτων σε χρήση CNG ως Καύσιμο, δημιούργησαν μια ευρύτατη 
συζήτηση στο Καταναλωτικό Κοινό, για το  ποια μετατροπή θα πρέπει να επιλέξουν για 
το αυτοκίνητό τους. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή: LPG (Υγραέριο Κίνησης) ή CNG 
(Φυσικό Αέριο Κίνησης) για το αυτοκίνητό μας; 
 
Η GAS THEODOROU, η πρώτη εταιρία Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είναι η πρώτη 
εταιρία που Νομιμοποίησε Εγκατάσταση Συσκευής Φυσικού Αερίου σε Ι.Χ. στην 
Ελλάδα. Με τη πολύχρονη πείρα της πάνω στην Αεριοκίνηση, καλείται με απλά και 
κατανοητά για το ευρύ κοινό επιχειρήματα, να δώσει απάντηση στο παραπάνω 
ερώτημα. 
 
Πρώτα από όλα, η διαφορά είναι στη φύση των δύο Καυσίμων. Το Φυσικό Αέριο δεν 
έχει την ίδια θερμογόνο δύναμη με το Υγραέριο, με τη Βενζίνη ή το Πετρέλαιο. Η 
θερμογόνος δύναμη του Φυσικού Αερίου είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα το 
αυτοκίνητο που κινείται με CNG να έχει μειωμένες επιδόσεις κατά 20%. 
 
Ως Καύσιμο, το LPG δουλεύει σε 40bar Πίεσης, ενώ το CNG σε 240bar Πίεσης. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η Συσκευή CNG είναι πολύ πιο βαριά από μια 
Εγκατάσταση LPG. Η μεγάλη διαφορά βάρους, εμφανίζεται στη Δεξαμενή Καυσίμου*. 
Μία Δεξαμενή LPG, χωρητικότητας περίπου 50λίτρων, ζυγίζει 20-22 κιλά (άδεια). 
Μια Δεξαμενή CNG , χωρητικότητας περίπου 6κιλών (περίπου 11-12 λίτρα) ζυγίζει 
60κιλά. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ένα μέσο αυτοκίνητο με CNG για να αποκτήσει μια 
αυτονομία περίπου 500χλμ, θα πρέπει να προσθέσει 3-4 Δεξαμενές, αυξάνοντας όμως 
συγχρόνως το μόνιμο βάρος του οχήματος. Σε συνδυασμό βεβαίως και με την μείωση 
κατά 20% των επιδόσεων του κινητήρα, πολύ εύκολα συμπεραίνουμε πως μιλάμε και 
για αύξηση κατανάλωσης. 
 
*να τονιστεί πως οι Δεξαμενές CNG διατίθενται μόνο σε κυλινδρικού τύπου, εν 
αντιθέσει με τις αντίστοιχες του LPG, οι οποίες διατίθενται επίσης σε στρόγγυλες 
(τύπου ρεζέρβας)  

Μία Αναλυτική παρουσίαση των 
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Γιατί CNG και όχι LPG; 
Το CNG είναι το πλέον οικονομικό καύσιμο. Με τις σημερινές τιμές, ένα κιλό CNG 
κοστίζει 0,82€. Σε αναλογία Κιλού-Λίτρου, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την 
αντίστοιχη τιμή του CNG σε 0,48€/λίτρο. 
Για ένα αυτοκίνητο λοιπόν που διανύει πολλά χιλιόμετρα, η διαφορά της τιμής του 
CNG με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του LPG, είναι το πρώτο 
κίνητρο για να επιλογή εγκατάστασης συσκευής CNG. 
Γιατί LPG και όχι CNG; 
Το LPG ως καύσιμο, δεν ρίχνει τις επιδόσεις του οχήματος. Οι επιδόσεις του κινητήρα, 
οι τελικές, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τις εργοστασιακές στη βενζίνη. 
Συγχρόνως, υπάρχει ένα ανεπτυγμένο Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού LPG στην 
Ελλάδα, εν αντιθέσει με το CNG, το οποίο διαθέτει Πρατήρια  μόνο σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη & Λάρισα. Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα βεβαίως, είναι η 
δυνατότητα τοποθέτησης της Δεξαμενής LPG στο χώρο της ρεζέρβας, αφήνοντας 
ανέπαφο το χώρο των αποσκευών, κάτι που στο CNG δεν ισχύει. 
Συμπέρασμα: 
Το CNG είναι κατά 40% φθηνότερο καύσιμο από το LPG. Για ένα αυτοκίνητο, που δεν 
απαιτεί μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τις ανάγκες χρήσης του με μια δεξαμενή 
αυτονομίας 100περίπου χιλιομέτρων, η εγκατάσταση συσκευής CNG είναι η πιο 
συμφέρουσα επιλογή. 
Ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο επίσης, το οποίο δεν απαιτεί ελεύθερο χώρο 
αποσκευών, σίγουρα θα επιλέξει συσκευή CNG, διότι μπορεί να τοποθετήσει 2-3 
δεξαμενές CNG, χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις του δεσμευμένου όγκου. 
Για την πλειονότητα βεβαίως των Ι.Χ. της χώρας μας, που είναι μεσαίου κυβισμού και 
επιθυμούν μια αυτονομία περί των 400-500χλμ, η επιλογή συσκευής LPG σίγουρα θα 
κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες τους. 
Κόστος Εγκατάστασης 
Το Κόστος Εγκατάστασης Συσκευής LPG ξεκινάει από 600,00€ και φτάνει τα 1.300,00€ 
αναλόγως το όχημα. Στις παραπάνω τιμές, συμπεριλαμβάνεται η Δεξαμενή LPG η 
οποία μπορεί να είναι κυλινδρικού ή στρόγγυλου (τύπου ρεζέρβας) τύπου, χωρίς να 
αυξομειώνεται η τελική τιμή. Το αντίστοιχο Κόστος Εγκατάσταση Συσκευής CNG,  
ξεκινάει από 1.600,00€ και φτάνει τα 2.100,00€. Οι παραπάνω τιμές 
συμπεριλαμβάνουν μία (1) Δεξαμενή CNG, χωρητικότητας 6kg Καυσίμου (αυτονομία 
περίπου 100χλμ για μια μέση κατανάλωση). 

δύο Εναλλακτικών Καυσίμων από την GAS THEODOROU 



8 

Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 


