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• Πόσο σημαντική είναι 
• Κάθε πότε 
• Τι περιλαμβάνει 
• Πόσο κοστίζει 
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Τι περιλαμβάνει η Συντήρηση των Συσκευών Αεριοκίνησης: 
Κάθε Συσκευή Αεριοκίνησης, αναλόγως των τεχνικών 
οδηγιών των κατασκευαστών έχει συγκεκριμένους 
περιοδικούς και τεχνικούς Ελέγχους Συντήρησης. 
Γενικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε πως η κλασική 
Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης, περιλαμβάνει 
μια σειρά εργασιών που διασφαλίζουν τη σωστή 
λειτουργία της Συσκευής.  

Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι: 
• Έλεγχος Rakor Σύνδεσης, Σωληνώσεων Νερού & Υγραερίου 
• Έλεγχος Πίεσης Ρυθμιστή και Ηλεκτρικών Επαφών 
• Έλεγχος Εγχυτών και Ρυθμιστή & Έλεγχος Παραμέτρων Συστήματος 
• Αλλαγή Φίλτρων Υγρής & Αέριας Φάσης 
• Έλεγχος στήριξης Δεξαμενής. 
 
 

Η περίοδος (χρονική ή χιλιομετρική) των Ελέγχων μπορεί να ποικίλει αλλά γενικά 
μπορούμε να πούμε πως μία φορά ετησίως ή κάθε 20.000χλμ θα πρέπει να 
ελέγχουμε και να συντηρούμε τη Συσκευή Αεριοκίνησης. Το κόστος Συντήρησης 
συνήθως δεν είναι μεγάλο (περίπου 50-60€) ούτε χρονοβόρο (από 45’ έως 60’) 
αλλά όπως σε οτιδήποτε πάνω στο αυτοκίνητο, η Πρόληψη είναι αυτή που θα μας 
διασφαλίσει την απουσία Επισκευής.  
Το Δίκτυο Συνεργείο GAS SERVICE σας εγγυάται την Σωστή και Πιστή Τήρηση των 
Εργασιών Συντήρησης κάθε τύπου Συσκευής Αεριοκίνησης. 

Η Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του 
Κινητήρα μας, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του οχήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να  
γνωρίζουν όλοι οι κάτοχοι 
Αεριοκίνητων Οχημάτων, πως θα 
πρέπει να εντάξουν στη 
προγραμματισμένη Συντήρηση των 
οχημάτων τους, και την Συντήρηση 
της Συσκευής Αεριοκίνησης. Η 
σωστή Συντήρηση της Συσκευής 
Αεριοκίνησης, διασφαλίζει τη 
σωστή λειτουργία της, και άρα τη 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα μας 
με το Αέριο. 
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Ένα σημαντικό κεφάλαιο της μετατροπής ενός οχήματος σε Φυσικό Αέριο 
Κίνησης, είναι το θέμα της Δεξαμενής Καυσίμου.  
Οι Δεξαμενές Φυσικού Αερίου Κίνησης είναι κυλινδρικού τύπου και φέρουν 
προδιαγραφές 240 bar πίεσης. Αυτό σημαίνει πως δεν χαρίζουν μεγάλη 
αυτονομία και για αυτό πολλές φορές επιλέγεται η τοποθέτηση περισσοτέρων 
των μία Δεξαμενών Καυσίμου. Η μικρή αυτονομία ανά Δεξαμενή εμφανίζεται 
λόγω της δυσκολίας υγροποίησης του φυσικού αερίου, για την οποία η κρίσιμη 
θερμοκρασία είναι οι -162οC. Πρακτικά , αυτό σημαίνει ότι σε μία δεξαμενή 
φυσικού αερίου, όγκου 50 λίτρων, η οποία ζυγίζει 49 kg , συμπιέζονται 11 mᵌ 
φυσικού αερίου, σε πίεση 200 bar . Αυτή η ποσότητα φυσικού αερίου, ισοδυναμεί 
περίπου, με 11 λίτρα βενζίνας . Με την παραπάνω ποσότητα αερίου καυσίμου, 
ένα αυτοκίνητο 2000 CC , διανύει περίπου 90 ÷ 110 χλμ . Από την παραπάνω 
ιδιομορφία των δεξαμενών φυσικού αερίου, συνεπάγεται η σημαντική μείωση 
στον ωφέλιμο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. 
 
Τύποι δεξαμενών  
Για την αποθήκευση του CNG στα οχήματα διαφόρων κατηγοριών (επιβατικά,  

φορτηγά, λεωφορεία), 
χρησιμοποιούνται κυλινδρικές 
δεξαμενές με αυστηρές 
προδιαγραφές κατασκευής 
(R110). 

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι κυλινδρικών δεξαμενών: 
Τύπου 1 (Type 1) : Αποτελούνται από 100% μέταλλο ως υλικό κατασκευής, που 
μπορεί να είναι χάλυβας ή αλουμίνιο. Αποτελούν τον πιο κοινό τύπο φιάλης. 
Χαρακτηρίζονται όμως από το μεγάλο τους βάρος (μια Δεξαμενή 6kg Καυσίμων 
ζυγίζει 40kg)  
Τύπου 2 (Type 2): Τα υλικά κατασκευής τους είναι: ο εσωτερικός πυρήνας της 
κυλινδρικής επιφάνειας από συνθετικό υλικό (45% του βάρους) και η εξωτερική του 
επένδυση από μέταλλο (55% του βάρους).  
Τύπου 3 (Type 3) : Τα υλικά κατασκευής τους είναι: εξωτερική μεταλλική λεπτή 
επένδυση (20% του βάρους), συνθετικό υλικό (80% του βάρους).  
Τύπου 4 (Type 4): Αποτελούνται 100% από συνθετικό υλικό (κύλινδρος από 100% 
ανθρακονήματα και επένδυση από άνθρακα η πλαστικό). Πρόκειται για πολύ 
ελαφριά Δεξαμενή, αλλά με αυξημένο Κόστος. 
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Μπες στο μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης στην Ελλά 

Η GAS THEODOROU η πρώτη εταιρία Υγραεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, δημιούργησε το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Συνεργείων Υγραεριοκίνησης, το Δίκτυο GAS SERVICE. 

Μέσα από ένα Κοινό Μοντέλο Λειτουργίας 
(τήρηση Τεχνικών και Εμπορικών Πολιτικών), 
το Δίκτυο GAS SERVICE εξαπλώνεται σε όλη 
τη χώρα, από άκρη σε άκρη. 

ΑΤΤΙΚΗ – 6 Συνεργεία 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 4 Συνεργεία 

ΕΔΕΣΣΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΝΑΟΥΣΑ 

ΣΕΡΡΕΣ – 2 Συνεργεία 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – 2 Συνεργεία 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΔΡΑΜΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΞΑΝΘΗ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΑΤΡΑ – 2 Συνεργεία 

ΗΛΕΙΑ 

ΑΡΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΛΑΡΙΣΑ – 2 Συνεργεία 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ – 2 Συνεργεία 

ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΙΣΤΙΑΙΑ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

 

ΛΑΜΙΑ 

ΑΡΓΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΑΣΤΡΟΣ  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΧΙΟΣ 

ΣΑΜΟΣ 

ΡΟΔΟΣ 

ΚΩΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΧΑΝΙΑ 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΛΑΡΝΑΚΑ – 3 Συνεργεία 

ΛΕΜΕΣΟΣ – 2 Συνεργεία 

ΠΑΦΟΣ – 2 Συνεργεία 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 
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δα – 75 Συνεργεία δίπλα σου, όπου και να είσαι 

Βρες στο πλησιέστερο  
GAS SERVICE  

της περιοχής σου,  
επικοινωνώντας στο  

2310.52.31.31  
ή μπαίνοντας στο  
www.autogas.gr 

 Κορυφαίες Συσκευές  
ZAVOLI pure technology 

 Book Service με Μοναδικό  
Serial Number για κάθε αυτοκίνητο 
 Κοινή Εγγύηση σε όλα τα  

Συνεργεία του Δικτύου 
 After Sale Service σε όλα τα  

Συνεργεία του Δικτύου 
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Η «καθαρή» απόδοση ενός καυσίμου δεν μετριέται μόνο σε όρους οικονομίας και 
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και σε όρους μείωσης ρύπων.  
Στην ΕΕ οι μεταφορές ευθύνονται για το 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και από αυτές το 12% προέρχεται από την κίνηση με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο. Ακόμη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βαριά βιομηχανία 
εκπέμπει το 50% (2 δισ. εκατ. τόνους) των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα ετησίως. Το υπόλοιπο προέρχεται από τη γεωργία, τις καύσεις στις 
κατοικίες, την ψύξη και τις μεταφορές. 
Ποια είναι η λύση 
Η λύση για την αντιμετώπιση των επιβλαβών επιπτώσεων των ρύπων και 
ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον και την υγεία είναι να 
«χτυπήσουμε στην καρδιά του προβλήματος», η οποία δεν είναι άλλη από την 
αντικατάσταση των ρυπογόνων συμβατικών καυσίμων από καθαρότερα καύσιμα, 
φιλικά προς το περιβάλλον. Το φυσικό αέριο θεωρείται ως το «οικολογικότερο» 
καύσιμο της νέας εποχής καθώς  είναι το πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, 
εκπέμποντας ως 30% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου . 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ), τα οχήματα φυσικού αερίου είναι πολύ φιλικά 
προς το περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές αερίων 
ρύπων, δηλαδή τις εκπομπές που επιβαρύνουν την 
ανθρώπινη υγεία όπως τα ιπτάμενα σωματίδια (PM), το 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και των καρκινογόνων 
υδρογονανθράκων (HC). Τα οχήματα φυσικού αερίου έχουν σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές σωματιδίων γεγονός που τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των 
πετρελαιοκίνητων και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους αντικατάστασης 
βαρέων οχημάτων diesel με αντίστοιχα φυσικού αερίου. 
Όσον αφορά στην αεριοκίνηση, με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται -25% 
CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% οξείδια 
του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. Η ΔΕΠΑ, η πρώτη εταιρεία 
που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα επενδύει σε υποδομές διασύνδεσης 
της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών και καθιστά το οικονομικό «πράσινο 
καύσιμο» προσβάσιμο σε χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η 
τεχνολογία του φυσικού αερίου επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά την 
κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν τεχνολογία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 
2050. 
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Το φυσικό αέριο οδηγεί σε ένα «καθαρότερο μέλλον» 
Το φυσικό αέριο οδηγεί σε ένα καθαρότερο μέλλον και αυτή η παραδοχή 
αποτελεί το βασικό μότο του οργανισμού Gas Infrastructure Europe (GIE), ο 
οποίος σε πρόσφατη έκθεσή του αναφέρεται στη συμβολή του φυσικού αερίου 
στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Όπως αναφέρει το φυσικό αέριο είναι η 
«πράσινη» λύση η οποία μπορεί να μειώσει τις 
εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα 
στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών 
χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να δημιουργηθούν 
επιπλέον υποδομές. Όπως τονίζει, η τεχνολογία 
του φυσικού αερίου είναι από μόνη της 
εξαιρετικά αποτελεσματική και μπορεί να 
επιφέρει αποτελέσματα εκμεταλλευόμενη τις 
ήδη υπάρχουσες υποδομές σε ολόκληρη την 
Ευρώπη: οι αγωγοί, τα σημεία αποθήκευσης και 
οι τερματικοί σταθμοί LNG (υγροποιημένου 
φυσικού αερίου) αποτελούν ήδη μια βιώσιμη 
λύση για τους καταναλωτές ενέργειας σε όλη την 
Ευρώπη.  

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις 
ανανεώσιμες μορφές. 
•Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι μικρότερα σε σχέση με τα 
συμβατικά καύσιμα 
•Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στις οικιακές 
και εμπορικές χρήσεις αποφεύγονται οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική 
ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της. 
•Η χρήση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 
60% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. 
•Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή 
του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας δεδομένου ότι μειώνει την εξάρτηση από 
το πετρέλαιο. 
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Γιαννιτσών 181 (όπισθεν ΚΤΕΛ Μακεδονίας) 
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