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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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Με τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, από 01/01/2017, τα 
έξοδα μετακίνησης των οχημάτων εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ιδίως για τις 
εταιρίες που διαθέτουν Επαγγελματικά Οχήματα, η αύξηση της τιμής της 
βενζίνης, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κοστολόγια και στους 
προϋπολογισμούς κάθε επαγγελματία. 

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE, ακόμη μια φορά στέκεται 
αρωγός των προσπαθειών των 
Επιχειρήσεων και των Εταιριών για 
μείωση του Κόστους Κίνησης των 
εταιρικών τους οχημάτων. 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE ανακοινώνει μια Super 
Προσφορά για Επαγγελματικά Οχήματα όλων των τύπων, για την 
μετατροπή τους σε Φυσικό Αέριο Κίνησης. 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πλέον 
οικονομικό καύσιμο, με την τιμή του να είναι 
κατά 60-65% φθηνότερο της βενζίνης, 
παρέχοντας την δυνατότητα σε όλους τους 
Επαγγελματίες που χρησιμοποιούν 
καθημερινά τα εταιρικά τους οχήματα να 
εξοικονομούν τεράστια ποσά από την μεγάλη 
διαφορά τιμής. 

Η επιδότηση είναι από 800,00€+ΦΠΑ έως και 2.400,00€+ΦΠΑ και οι 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να καρπωθούν την Προσφορά μας, η οποία 
τονίζεται πως αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν άμεσα με την GAS THEODOROU ή με τα Συνεργεία GAS 
SERVICE των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας, Βόλου, 
Ιερισσού, Αλεξανδρούπολης και Τρικάλων 

Επιδοτούμενες Εγκαταστάσεις CNG  
σε Επαγγελματικά Οχήματα,  

αποκλειστικά στο Δίκτυο GAS SERVICE 
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Η GAS THEODOROU ως η πρωτοπόρος εταιρία Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, στοχεύει στην 
συνεχόμενη ανάπτυξη της αγοράς Αεριοκίνησης, επιδιώκοντας παράλληλα την 
μεγιστοποίηση των κινήτρων προς το κοινό για τα οφέλη που η Αεριοκίνηση παρέχει στο 
περιβάλλον.   
Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε επικοινωνία με τα Αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας, 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με στόχο την θέσπιση της αρχικής βάσης συζητήσεως για 
μια Πολιτική Κινήτρων από την Κυβέρνηση για την ενθάρρυνση της Αεριοκίνησης. Ήδη 
έχει ζητηθεί από την GAS THEODOROU εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας να 
ετοιμάσει μια αναλυτική μελέτη για τις Πολιτικές Κινήτρων άλλων χωρών, πάνω σε 
θέματα ενθάρρυνσης της Αεριοκίνησης στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα ζητήθηκε 
από το Υπουργείο Οικονομικών, η GAS THEODOROU να παρουσιάσει μια πρόταση που 
να βασίζεται στα ελληνικά δεδομένα της αγοράς. 
Η GAS THEODOROU έχει ετοιμάσει μια Μελέτη αναλυτικής παρουσίασης των ωφελειών 
της κίνησης με Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης, τόσο όσο αφορά το Περιβάλλον 
(μείωση εκπομπών ρύπων) όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ συγχρόνως 
παραθέτει τις Πολιτικές Κινήτρων 23 χωρών όσο αφορά την κινητοποίηση των πολιτών 
να επιλέξουν την μετατροπή των συμβατικών τους αυτοκινήτων σε αεριοκίνητα. 
Παράλληλα, έχει στοιχειοθετήσει ένα αναλυτικό study με την Πρόταση GAS 
THEODOROU για Παροχή Κινήτρων που προτείνει στην Ελληνική Κυβέρνηση και 
βασίζεται τόσο στα ελληνικά δεδομένα της αγοράς, όσο και στην αντιστάθμιση στο 
δημοσιονομικό τομέα, που τόσο ενδιαφέρει σήμερα την κάθε κυβέρνηση. 
Μέσα στο Μάρτιο του 2018 η GAS THEODOROU θα παρευρεθεί σε κοινή συνάντηση με 
τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να καταθέσει τις προτάσεις 
της και να θέσει την βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η Πολιτική Κινήτρων προς την 
Αεριοκίνηση από την Κυβέρνηση. 
Τονίζουμε πως βάση της μελέτης που θα καταθέσει, οι Πολιτικές Κινήτρων 
διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και καθορίζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος – από επιδότηση μετατροπής και μείωση του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, έως μείωση Τελών Κυκλοφορίας και κατάργηση Φόρου 
Πολυτελείας. Οι Πολιτικές Κινήτρων δίνουν την δυνατότητα στην κάθε Κυβέρνηση να 
ενθαρρύνει την στροφή των οδικών μεταφορών σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
καύσιμα, προσδοκώντας ένα καθαρότερο περιβάλλον για τους πολίτες της χώρας τους. 
Ευελπιστούμε οι προσπάθειες της GAS THEODOROU να καρπωθούν με επιτυχία, και 
σύντομα να σας ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα που θα αφορούν όλους τους 
κατόχους αεριοκίνητων οχημάτων. 

Συνεργασία της GAS THEODOROU με την  Ελληνική Κυβέρνηση για 
την Χάραξη Πολιτικής Κινήτρων προώθησης της Αεριοκίνησης 
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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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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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 Μόνο στην GAS THEODOROU, παρέχουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου όλου του Συστήματος 
Αεριοκίνησης και όχι μόνο αλλαγή φίλτρων, η οποία είναι 
απλά ένα μέρος της συντήρησης 

 Μόνο στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένο 
προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή όλων των 
συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Η GAS THEODOROU διαθέτει ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
όλων των τύπων συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU διαθέτουμε εξειδικευμένα 
διαγνωστικά και προγράμματα ρύθμισης για όλους τους 
τύπους και τις μάρκες συστημάτων Αεριοκίνησης 

 Στην GAS THEODOROU κρατάμε ψηφιακό αρχείο όλου του 
Ιστορικού Συντήρησης του οχήματός σας, ώστε να 
μπορούμε άμεσα να γνωρίζουμε το ιστορικό λειτουργίας 
του οχήματος 

 
 Κλείσε το Ραντεβού συντήρησης στο 2310523131 ή στο 

info@autogas.gr 

 

5 λόγοι για να επιλέξεις την GAS THEODOROU για την 
συντήρηση-Service του Συστήματος Αεριοκίνησης (LPG-CNG) 
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