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Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, είναι 
εξουσιοδοτημένοι και πιστοποιημένοι από την TUV Hellas και την Fysikon για 
μετατροπές και συντηρήσεις Συστημάτων Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG).  

Το τελευταίο διάστημα, η εταιρία Fysikon, τμήμα της ΔΕΠΑ 
που ασχολείται με την ανάπτυξη του CNG στην ελληνική 
αγορά, έδωσε την δυνατότητα στα εξουσιοδοτημένα 
Συνεργεία της GAS THEODOROU και του Δικτύου GAS 
SERVICE, να επιδοτούν την μετατροπή ενός 
επαγγελματικού βενζινοκινητήρα σε CNG, με το ποσό των 
800,00€+ΦΠΑ (992,00€). 

Η επιδότηση δίδεται στο εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του Δικτύου GAS 
SERVICE και ο κάτοχος απλά λαμβάνει την αντίστοιχη έκπτωση στο κόστος 
μετατροπής. 

Η Επιδότηση, αφορά Επαγγελματικά Οχήματα 
ευρύτερης χρήσης, των περιοχών Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας και Βόλου. 
 

Η GAS THEODOROU και τα συνεργεία GAS SERVICE των συγκεκριμένων 
περιοχών έχουν προβεί σε περισσότερες από 40 μετατροπές το τελευταίο 
διάστημα, δίνοντας στους επαγγελματίες την δυνατότητα να κινούνται με το 
οικονομικότερο καύσιμο της αγοράς, με έκπτωση στο συνολικό κόστος 
μετατροπής αξίας 992,00€. 
 
Στην ουσία, το ποσό της Επιδότησης δίνει την δυνατότητα να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο χρόνος απόσβεσης, ο οποίος σε σχέση με την πολύ χαμηλή τιμή 
του Φυσικού Αερίου Κίνησης (0,86€/kg) παρέχει τεράστια οικονομικά οφέλη 
στον χρήστη. 
Η Επιδότηση δίδεται έως τέλος του 2017. Όσοι Επαγγελματίες 
ενδιαφέρονται να εντάξουν τα επαγγελματικά τους οχήματα στο Πρόγραμμα 
της Επιδότησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την GAS 
THEODOROU ή τα συνεργεία GAS SERVICE των περιοχών ισχύς του 
προγράμματος. 



Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, συνεχίζει 
να καινοτομεί στην τεχνολογία Αεριοκίνησης.   
 
Οι νέοι Εγχυτές Αερίου PANJET, Εγχυτές Τύπου Injection, είναι εδώ και 
μας δείχνουν 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 καινοτόμα 
εσωτερική διατομή που απαντούν στις απαιτήσεις των πλέον 
απαιτητικών κινητήρων, οι Νέοι Εγχυτές PANJET χαρακτηρίζονται από 
την δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές ταχύτητες, 
επιτυγχάνοντας πλέον τις ίδιες επιδόσεις με τα υψηλά ανοίγματα των 
Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές. Για αυτό το λόγο και 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση στον χρήστη, εφόσον η 
κατανάλωση βελτιώνεται αισθητά. 
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Οι Νέοι Εγχυτές είναι καθαρά Μπεκ, σαν τα Μπεκ της 
βενζίνης. Δεν αποτελούνται εσωτερικά από εμβολάκια 
ή κινούμενα μέρη (ηλεκτροβαλβίδες), προσδίδοντας 
συγχρόνως μεγαλύτερη μακροζωΐα από τα συμβατικά 
Μπεκ, διότι δεν επιδέχονται διάβρωση λόγω χρόνιας 
χρήσης ή κακής ποιότητας καυσίμου. 

Εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης 
Για τους νέους Εγχυτές PANJET, η εταιρία GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχει 
εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης. 
Απαιτείται μια απλή επιπρόσθετη Εργασία Καθαρισμού 
των Εγχυτών κάθε 40.000χλμ ή δύο (2) Εργασίες 
Συντήρησης, με κόστος 30,00€ 
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Στην Αγορά Αεριοκίνησης, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Γιατί η πρόταση 
της GAS SERVICE θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη; 
• Υπηρεσίες Δικτύου. Η GAS SERVICE είναι το μοναδικό Δίκτυο Συνεργείων 
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Με το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που 
συνοδεύει κάθε μετατροπή, παρέχονται οι Υπηρεσίες After Sale Service σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. Από Ορεστιάδα έως Κρήτη και από 
Ιωάννινα έως Ρόδο, όπου και να βρεθεί κάποιος, μπορεί να λάβει τις 
Υπηρεσίες After Sale Service του Δικτύου.  
• Ποιότητα Συστημάτων. Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι ο Επίσημος και 
Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology. Διατίθενται Συστήματα για κάθε Τύπο Κινητήρα, 
διασφαλίζοντας πως το αυτοκίνητο θα διατηρήσει τις ίδιες Επιδόσεις, τις 
ίδιες Τελικές, τις ίδιες Επιταχύνσεις τόσο στο Αέριο όσο έχει και 
εργοστασιακά στη βενζίνη.  
• Ποιότητα Εγκατάστασης. Όλοι οι Μηχανικοί του Δικτύου έχουν 
εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πάνω στην Εγκατάσταση και Συντήρηση των 
Συστημάτων ZAVOLI pure technology, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του Κινητήρα σας στο αέριο.  
• Εγγύηση-Διασφάλιση. Στο Δίκτυο GAS SERVICE προσφέρεται ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ για την καλή λειτουργία του Κινητήρα χωρίς ''ψιλά γράμματα''. Η 
Εγγύηση ισχύει για δύο (2) χρόνια ή 100.000χλμ από την μετατροπή.  
• Εμπειρία – Τεχνογνωσία. Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι γνήσιο τέκνο της 
εταιρίας GAS THEODOROU, της πρώτης εταιρίας Αεριοκίνησης στην 
Ελλάδα, με εμπειρία από το 1974. Πάνω από 25.000 μετατροπές 
βενζινοκινητήρων σε αεριοκίνηση , όλα αυτά τα χρόνια αλλά κυρίως τα 
χαμόγελα των πελατών μας είναι η καλύτερη επιβράβευση της δουλειάς 
μας.  
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Η ελληνική αγορά Υγραεριοκίνησης, βρίθει από συστήματα αμφιβόλου 
ποιότητας και προέλευσης. Συστήματα που ρίχνουν τις επιδόσεις, που 
αυξάνουν την κατανάλωση 20-30%, που δημιουργούν προβλήματα 
δυσλειτουργίας, ακόμη και βλάβες στον Κινητήρα. 
 

Πολλοί χρήστες Υγραεριοκίνητων 
οχημάτων, δηλώνουν 
‘’μετανιωμένοι’’ για την επιλογή 
τους, ακριβώς λόγω των 
παραπάνω προαναφερθέντων 
προβλημάτων. Αυτό που δεν 
γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι 
πως όλα τα παραπάνω 
προβλήματα δεν οφείλονται στην 
Υγραεριοκίνηση αυτή καθ’ αυτή, 

αλλά είτε στη ποιότητα του συστήματος, η οποία δεν καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Κινητήρα, είτε στην μη ορθή εγκατάσταση-ρύθμιση 
λειτουργίας του συστήματος. 
Η εταιρία GAS THEODOROU προτείνει την πλήρη απεγκατάσταση του 
μπροστινού μέρους του συστήματος, και την αντικατάστασή του με το 
σύστημα Νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI. Εγγυάται την πλήρη κάλυψη των 
προδιαγραφών λειτουργίας του Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας 
των στροφών και φορτίων του Κινητήρα, καθώς και την Καλή λειτουργία 
του Κινητήρα (μηχανικά μέρη) με Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών. 
Τα συστήματα Νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI, διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία κάθε Κινητήρα στο Υγραέριο, δίνοντας στους 
ταλαιπωρημένους κατόχους να διαπιστώσουν τι πραγματικά σημαίνει 
Υγραεριοκίνηση.  
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr ή στο πλησιέστερο Συνεργείο GAS 
SERVICE της περιοχής σας και ξεχάστε ότι ξέρατε έως σήμερα για την 
Υγραεριοκίνηση. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Τα Συστήματα Αεριοκίνησης ZAVOLI, τα οποία στην Ελλάδα 
τοποθετούνται επίσημα και υποστηρίζονται μόνο από το δίκτυο GAS 
SERVICE®, εκφράζουν την πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη τεχνολογία 
στην αεριοκίνηση.  
Η καινοτομία και διαφοροποίηση των Συστημάτων ZAVOLI είναι η 
χρησιμοποίηση μονών (ξεχωρίστών) Μπεκ Αερίου. Τοποθετούνται 
χωριστά σε κάθε κύλινδρο, όπως ακριβώς στη βενζίνη, τα οποία 
τροφοδοτούν τον κάθε κύλινδρο χωριστά με την απαραίτητη ποσότητα 
καυσίμου. Η λειτουργία των μπεκ του αερίου, καθοδηγείται από τον 
εγκέφαλο του αερίου, δίνοντας τις αντίστοιχες εντολές όπως και ο 
εγκέφαλος της βενζίνης, επιτυγχάνοντας έτσι την τέλεια λειτουργία του 
κινητήρα με αέριο, όπως ακριβώς και στη βενζίνη.  
 
Τα Συστήματα ZAVOLI χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες, που 
προσαρμόζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες κινητήρων. 

 Σειρά Συστημάτων για Multipoint Injection 
BORA by ZAVOLI 8ης γενεάς. Νέα 
Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. 
Καινούριος Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος 
(ECU) Aερίου Bora  – καινούριοι 
Αναβαθμισμένοι Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου 
PANJET, παρέχουν νέες δυνατότητες και τη 
μέγιστη ωφέλεια σε κάθε τύπο κινητήρα. 

 Σειρά Συστημάτων για Multipoint Injection 
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 100ΡΑΝ (ηλεκτροβαλβίδες) 
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Σειρά Συστημάτων για Άμεσου Ψεκασμού 
Κινητήρες (Direct Injection) ALISEI Direct, με 
νέο Λογισμικό και απίστευτη οικονομία για 
τους νέους Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού.  Το 
σύστημα με την μεγαλύτερη δυνατότητα 
εφαρμογής σε Direct  & Turbo Direct 
Κινητήρες 

Σειρά Συστημάτων για Άμεσου Ψεκασμού 
Κινητήρες (Direct Injection) BORA DIRECT. 
Νέος Εγκέφαλος, νέοι Εγχυτές παρέχουν 
την δυνατότητα καλύτερης κατανάλωσης 
σε συνδυασμό με καλύτερες επιδόσεις. Η 
νέα γενεά Συστημάτων για Direct & Turbo 
Direct κινητήρες. 

Κάθε σειρά συστημάτων της ZAVOLI, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα 
επιλογών,  ικανές να καλύψουν τις απαιτήσεις της ευρύτερης γκάμας 
προδιαγραφών των Κινητήρων. 
 
Βάση του Κωδικού Κινητήρα έκαστου οχήματος, επιλέγεται το 
κατάλληλο Σύστημα, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις εργοστασιακές 
προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου Κινητήρα. Η πλήρης 
κάλυψη των εργοστασιακών προδιαγραφών λειτουργίας, δίνει την 
δυνατότητα στον Κινητήρα, να λειτουργεί, σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας των στροφών και των φορτίων του, στο Εναλλακτικό 
Καύσιμο (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης) όπως και εργοστασιακά 
στη βενζίνη. 
Για αυτό το λόγο, κάθε Σύστημα ZAVOLI, συνοδεύεται από Γραπτή 
Εγγύηση όχι μόνο για την λειτουργία του Συστήματος, αλλά (κυρίως) 
και για την καλή λειτουργία του Κινητήρα.  
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