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Με την είσοδο στην ελληνική αγορά του νέου Εναλλακτικού Καυσίμου CNG 
(Φυσικό Αέριο Κίνησης, πολλοί καταναλωτές που επιθυμούν να μετατρέψουν  

το αυτοκίνητό τους σε 
Αεριοκίνητο, προβληματίζονται 
στο αν θα πρέπει να επιλέξουν 
Σύστημα CNG (Φυσικό Αέριο) ή 
LPG (Υγραέριο) για την κίνησή 
τους. 

Και τα δύο καύσιμα, είναι πολύ πιο οικονομικότερα από τη βενζίνη, αλλά τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες 
αναλύονται παρακάτω:  
 
Επιλέγω CNG διότι: 
 Είναι το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης του αυτοκινήτου. Ένα κιλό CNG 
ισοδυναμεί με 1,7lt βενζίνης σε θέμα αυτονομίας, ενώ η τιμή του είναι κατά 
65% χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Με καλύπτει μια αυτονομία 150-200χλμ με γεμάτη Δεξαμενή, διότι στα 
καθημερινά μου δρομολόγια, βρίσκω Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 Η χρήση του αυτοκινήτου μου, διασφαλίζει την κίνησή του με CNG. Κάνω 
καθημερινά μικρά δρομολόγια των 150-200χλμ, σε περιοχές που εδρεύουν 
πρατήρια ανεφοδιασμού CNG 
 Ο χώρος του αυτοκινήτου μου που δεσμεύεται 
 από την Δεξαμενή CNG είναι ελάχιστος. 
 
Επιλέγω LPG διότι: 
 Είναι οικονομικότερο από τη βενζίνη. Η τιμή του είναι κατά 45-50% 
χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Θέλω αυτονομία πάνω των 400-450χλμ με μια γεμάτη Δεξαμενή. 
 Πρατήρια ανεφοδιασμού LPG υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να 
βρεθώ, υπάρχει Πρατήριο να ανεφοδιαστώ με Υγραέριο Κίνησης. 
 Θέλω η Δεξαμενή Καυσίμου να μην δεσμεύει το χώρο των αποσκευών του 
αυτοκινήτου μου 
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Το γνωρίζεις; 
 
Βασική προϋπόθεση της 
σωστής λειτουργίας ενός 
Κινητήρα με Σύστημα 
Αεριοκίνησης, είναι η 
παράλληλη πιστή 
τήρηση της συντήρησης 
του Κινητήρα και στη 
λειτουργία βενζίνης. 
Στα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, 
πέραν της συντήρησης 
του Συστήματος 
Αεριοκίνησης, 
αναλαμβάνουμε και την 
συντήρηση του Κινητήρα 
στη λειτουργία βενζίνης. 
Ενημερώσου στο 
πλησιέστερο συνεργείο 
GAS SERVICE της 
περιοχής σου ή μπες στο  

www.autogas.gr 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS 
SERVICE®, συνιστούν και διασφαλίζουν την 
σωστή τήρηση του Προγράμματος 
Συντήρησης του Συστήματος Αεριοκίνησης , 
η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του 
οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια σειρά 
συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι 
οποίες γίνονται είτε σε κάθε εργασία 
συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές 
ή χιλιομετρικές περιόδους.  

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι μπορεί 
να απαιτηθούν νωρίτερα από τα 
προσδοκώμενα χιλιομετρικά ή χρονικά όρια 
για διάφορους λόγους, με κυριότερο την 
ποιότητα του Καυσίμου. 

Ιδίως στην Ελλάδα, 
όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην 
ποιότητα καυσίμου,  

δείγμα βρώμικου Φίλτρου Υγραερίου 

Μηχανισμός Καθαρισμού Εγχυτών 
Υγραερίου 

από πρατήριο σε πρατήριο, ο περιοδικός καθαρισμός των Εγχυτών  
(Μπεκ) Αερίου κρίνεται ως μια 
απαραίτητη διαδικασία Συντήρησης. 
 
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr για 
το Πρόγραμμα Συντήρησης του 
Συστήματος Αεριοκίνησης. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Με την μετατροπή του ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση-
LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG), επιτυγχάνεται σαφέστατα μια πιο 
οικονομική λειτουργία του αυτοκινήτου μας (εξοικονόμηση από 50-70%), 
παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και μια πιο οικολογική λειτουργία του 
(μειωμένοι ρύποι, καυσαέρια, κτλ). Μπορούμε όμως και εμείς οι ίδιοι, με τον 
τρόπο οδήγησής μας να ενισχύσουμε την πιο οικολογική λειτουργία του 
αυτοκινήτου μας. 
 
Τι είναι η Οικολογική Οδήγηση;  

Ως Οικολογική Οδήγηση εννοούμε τον τρόπο οδήγησης που 
μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι επιτυγχάνει; 
χαμηλότερους ρύπους (φαινόμενο θερμοκηπίου), μείωση  

κατανάλωσης βάση προδιαγραφών λειτουργίας κινητήρα, μείωση 
ηχορύπανσης αλλά και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 
 
 
Πως επιτυγχάνεται;  
 σταθερή οδήγηση με 2-2,5000 στροφές 
 αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων ή αλλαγής ταχυτήτων 
 ομαλή επιβράδυνση του οχήματος 
 σβήσιμο της μηχανής σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού) 
 σωστή και σταθερή συντήρηση του οχήματος και κυρίως των ελαστικών. Τα 
σωστά ελαστικά μειώνουν την κατανάλωση του κινητήρα 
 συνετή χρήση κλιματισμού – να μην ρυθμίζεται κάτω των 23ο C. 
 ομαλή οδήγηση – η επιτάχυνση ή το απότομο φρενάρισμα πριν από 
στροφές, αυξάνει την κατανάλωση. 
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Η ιταλική εταιρία ZAVOLI, κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά στον τομές 
σχεδίασης, παραγωγής και εγκατάστασης Συστημάτων Αεριοκίνησης, 
προωθεί μέσω αντιπροσώπων τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες. 
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι καθετοποιημένες, και εκτελούνται 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σε συμμόρφωση με το 
πρότυπο ISO9001. 

Η παραγωγή των Συστημάτων Αεριοκίνησης 
(KITS), γίνεται στα σύγχρονα κέντρα παραγωγής 
στη Cesena, σε ένα χώρο 5.000m2, με 
σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψηφιακού 
ελέγχου, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη 
ακρίβεια. 

Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος, διενεργείται σε κάθε 
 προϊόν, πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία. 
Και στον Τομέα της Ανάπτυξης, η ZAVOLI, πρωτοπορεί. 
Η συνεχόμενη εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οδηγεί τη 
ZAVOLI, σε νέες διαδικασίες έρευνας και βελτίωσης, οι οποίες την καθιστούν 
ως την πλέον αξιόπιστη εταιρία Αεριοκίνησης στον κόσμο, και τα προϊόντα 
της ως τα πλέον αποτελεσματικά. 
Η εταιρία ZAVOLI, με κύρια φιλοσοφία την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συσκευών 
Αεριοκίνησης, παρουσιάζει μια συνεχόμενη εξέλιξη της Τεχνογνωσίας πάνω 
στα Ηλεκτρονικά αλλά και Μηχανικά μέρη των Συσκευών. 
Διαθέτει στην παγκόσμια Αγορά Υγραεριοκίνησης τη σύγχρονη Γενεά 
Συστημάτων Bora by ZAVOLI, μια καινοτόμα και εντυπωσιακή Τεχνολογία 
τόσο στον Εγκέφαλο (ECU) του Αερίου, όσο και στους Εγχυτές (Μπεκ) 
Αερίου. 

Συγχρόνως, η συνεχόμενη εξέλιξη πάνω στα 
Συστήματα Νέας Γενεάς Κινητήρων, οδηγεί στη 
Βελτίωση και Αναβάθμιση των Συστημάτων για 
κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (Bora Direct & Alisei 
Direct) με νέο αναβαθμισμένο Software και νέους 

Εγχυτές που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού σε 
όλο το φάσμα με Αέριο. 

Κορυφαία Συστήματα Αεριοκίνησης 
Αποκλειστικά από την GAS THEODOROU 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, ακόμη μια 
φορά δείχνει το μέλλον στην τεχνολογία Αεριοκίνησης. Ο νέος 
Εγκέφαλος BORA S-32, 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, ο νέος Εγκέφαλος BORA S-
32 έρχεται να ξεπεράσει κατά πολύ το προσδοκώμενο όφελος ενός 
ποιοτικού συστήματος Αεριοκίνησης και να ανοίξει τον δρόμο προς το 
μέλλον. 

Βασικές Καινοτομίες: 
Ο νέος Εγκέφαλος BORA S-32 έχει 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. 

 Ο νέος Εγκέφαλος BORA S-32 διατίθεται για 
κινητήρες MultiPoint Injection (Πολλαπλού 
Ψεκασμού) 3-4-5-6-8 κυλίνδρων, καλύπτοντας ένα 
ευρύ πεδίο εφαρμογών για κάθε τύπο Κινητήρα. 
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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 5-8% 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. 
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