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GASTHEODOROU 
GasTheodorou 

Σελ 5 

σελ 2 

Σελ 6 

Τοποθέτησες Σύστημα 
  
 

στο αυτοκίνητό του;  
Τι πρέπει να γνωρίζεις;  
Τι πρέπει να προσέχεις; 

Μια ανάλυση των παραγόντων 
που διασφαλίζουν την σωστή 
λειτουργία του Συστήματος 

 
 

Σελ 3 

Νέα Γενεά Εγχυτών  
Αεριοκίνησης                  PAN JET 

Το γρηγορότερο Μπεκ 
Αεριοκίνησης στον κόσμο 

Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική 
η πιο συνηθισμένη 

διαδρομή το Καλοκαίρι. 
 
Τι κερδίζω αν 

κινούμε με 
Εναλλακτικά 

Καύσιμα; 
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Η GAS THEODOROU διασφαλίζει και με Γραπτή Εγγύηση, πως το Σύστημα 
Αεριοκίνησης ZAVOLI που επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητό σας, 
είναι το κατάλληλο για τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κινητήρα του 
αυτοκινήτου σας, διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας των στροφών και των φορτίων του. 
Συγχρόνως όμως, και από την πλευρά σας, ως κάτοχος-χρήστης του 
οχήματος, οφείλετε να γνωρίζετε και να τηρείται ορισμένες σημαντικές 
οδηγίες που σας δόθηκαν από την GAS THEODOROU, ώστε από κοινού να 
διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του Συστήματος, άρα και η καλή λειτουργία 
του Κινητήρα του αυτοκινήτου με το συγκεκριμένο Σύστημα. 
Οι οδηγίες αυτές, καταγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Εγγύησης-
Συντήρησης που σας έχει δοθεί κατά την παράδοση του Οχήματος και που 
περιληπτικά είναι οι εξής: 
 Πιστή τήρηση των Εργασιών Συντήρησης του Συστήματος, σύμφωνα με το 
χρονικό ή χιλιομετρικό (ότι φτάσει πρώτο) όριο που αναγράφεται στο Book 
Service του Συστήματος Αεριοκίνησης 
 Πιστή τήρηση των Εργασιών Συντήρησης 
του Συστήματος, σύμφωνα με το χρονικό ή 
χιλιομετρικό (ότι φτάσει πρώτο) όριο που 
αναγράφεται στο Book Service του 
Συστήματος Αεριοκίνησης 
 προστασία του Συστήματος από 
επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων-μηχανικών – η εγκατάσταση του 
 
 
Συστήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο οποιοσδήποτε Μηχανικός 
Αυτοκινήτου να μπορεί να συντηρεί το αυτοκίνητό σας, χωρίς να χρειάζεται 
να επεμβαίνει ή να πειράζει το Σύστημα Αεριοκίνησης.   
 Ντεπόζιτο βενζίνης πάντα από την μέση και πάνω γεμάτο, ασχέτως αν το 
αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά με το Εναλλακτικό Καύσιμο 
 Έλεγχο (και αν απαιτείται ρύθμιση) των διακένων των Βαλβίδων του 
οχήματος (αφορά οχήματα με μηχανικές βαλβίδες) και επίσκεψη του 
οχήματος στο Συνεργείο της GAS THEODOROU μετά από την ρύθμιση (όταν 
αυτή γίνεται στο συνεργείο γενικής συντήρησης του οχήματος) 
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης                                    
Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης στον Κόσμο 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα τα Συστήματα 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, 
παρουσιάζει τη Νέα Γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η 
Νέα Γενεά Συστημάτων, διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές 
Αεριοκίνησης PAN JET. 
Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της 
τεχνολογικής και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας 
ZAVOLI pure technology,  φέρουν την Επανάσταση 
στην Αγορά Αεριοκίνησης. Συνεχίζοντας την 
καινοτόμο πολιτική της ZAVOLI, και οι Νέοι Εγχυτές 
βγαίνουν σε μονά Μπεκ ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή εγκατάσταση πάνω στον Κινητήρα.  

Πλεονεκτήματα: Πέραν της διάθεσης ‘’μονών’’ Εγχυτών, που ενισχύουν  
την πιο σωστή και ορθή εγκατάσταση αλλά και 
κατανάλωση, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, 
δηλαδή δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα 
Μέρη (εμβολάκια, κτλ), όπως οι παλαιού τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια 
τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή 
κακής ποιότητας καυσίμου. 

Παράλληλα όμως, το κύριο χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι η 
ταχύτητα λειτουργίας τους (έως 1,9millisecond). Οι υψηλές ταχύτητες 
που λειτουργεί ο Νέο Εγχυτής, δίνει τη δυνατότητα να πιάνει το 
άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές ταχύτητες, προσδίδοντας έτσι, 
στα υψηλά φορτία, μια βελτίωση κατανάλωσης.  
 
Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει 
στην πρώτη θέση , και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης 
παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο και στο CNG. 
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Το Σύστημα Υγραεριοκίνησης που επέλεξες, σου δημιουργεί μονίμως 
προβλήματα και δυσλειτουργίες; Αναγκάζεσαι συνεχώς να 
επισκέπτεσαι το Συνεργείο για μικροπροβλήματα και συνεχείς 
ελέγχους; 
Η GAS THEODOROU σου δίνει μια μόνιμη λύση: Πολιτική Απόσυρσης.  

Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά περιπτώσεις 
δυσλειτουργικών ή προβληματικών 
Συστημάτων Υγραεριοκίνησης, ή ακόμη 
Συστημάτων που ‘’έφαγαν τα ψωμιά τους’’ 
λόγω χρόνιας χρήσης, οι οποίες απαιτούν 
δαπανηρά έξοδα για την επισκευή ή την 
συντήρησής τους.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσες φορές και να επιστρέψει το αυτοκίνητο 
στο συνεργείο, το πρόβλημα δυσλειτουργίας θα συνεχίσει να 
υφίσταται. 
Εδώ έρχεται η GAS THEODOROU και η Πολιτική Απόσυρσης να 
παρέχουν τελική επίλυση του προβλήματος. 
Η Αντικατάσταση του παλαιού Συστήματος Υγραεριοκίνησης, με 
Σύστημα Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI, παρέχει την διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας της Εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την 
Εγγύηση της κορυφαίας Εταιρίας Υγραεριοκίνησης GAS THEODOROU. 
 
Αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα με τον Νέο Εγκέφαλο Bora, τους 
νέους Εγχυτές PANJET και βεβαίως τον κορυφαίο Υποβιβαστή ZETA, 
διασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του κινητήρα κάθε 
αυτοκινήτου.  
 

Ενημερωθείτε για την Πολιτική 
Απόσυρσης της GAS THEODOROU. 
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Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης             προσφέρει Συστήματα 
για τους Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες (Direct Engines) από το 2008. 
Το τελευταίο διάστημα, η τεχνολογική εξέλιξη των Συστημάτων ZAVOLI 
για τους Direct Κινητήρες, άνοιξε μια νέα «γενεά» συστημάτων, 
προσφέροντας τεράστια βελτίωση τόσο στο θέμα των Επιδόσεων όσο , 
κυρίως, στο θέμα της Κατανάλωσης.΄Συγκεκριμένα, ο νέος Εγκέφαλος 
BORA Direct, ο οποίος τονίζεται πως διαθέτει έξι (6) κωδικούς για 
4κύλινδρους κινητήρες, τέσσερις (4) κωδικούς για 6κύλινδρους κινητήρες 
και δύο (2) κωδικούς για 8κύλινδρους κινητήρες, χαρακτηρίζεται από δύο 
(2) καινοτόμες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο Σύστημα 
της ZAVOLI για τους Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες. 
 
1η καινοτομία: Ο νέος καινοτόμος Εγκέφαλος, συνδέεται απευθείας με 
τον Αισθητήρα λ του οχήματος, εξομοιώνοντας πλήρως τις λειτουργίες 
του Κινητήρα στο Υγραέριο, με τις εργοστασιακές λειτουργίες του 
Εγκεφάλου της βενζίνης. Για αυτό ακριβώς το λόγω, στη σειρά 
Συστημάτων BORA Direct, δεν αρκεί η συμβατότητα με τον Κωδικό 
Κινητήρα του οχήματος, αλλά απαιτείται η συμβατότητα και με το MED 
του Εγκεφάλου της βενζίνης. 
2η καινοτομία: Δυνατότητα απομόνωσης μέρος του συνόλου του μπεκ 
βενζίνης, κατά την λειτουργία που λειτουργεί η προσθήκη βενζίνης για 
την ψύξης των μηχανικών μερών, με αποτέλεσμα την  βελτίωση της 
κατανάλωσης και την μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην κατανάλωση 
βενζίνης (έως και 25%!!!). 
 
Η σειρά Συστημάτων BORA DIRECT διατίθεται για μια μεγάλη γκάμα 
Κινητήρων Άμεσου Ψεκασμού, όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτου. 
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Test Drive: Θεσσαλονίκη-Μουδανιά  
με Βενζίνη,LPG ή CNG;  Τι συμφέρει; 

Για τους περισσότερους Θεσσαλονικείς, ο πλέον δημοφιλής προορισμός τους 
καλοκαιρινούς μήνες είναι η Χαλκιδική. 
Σχεδόν κάθε Παρασκευή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Μουδανιών γεμίζει με 
αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς κάποια παραλία ή παραθαλάσσια πόλη 
της Χαλκιδικής. 
Πόσο όμως κοστίζει αυτή η μετακίνηση; Πόσα είναι τα έξοδα του «πήγαινε-
έλα» κάθε τριήμερο προς τον αγαπημένο μας προορισμό; 
Κάναμε την διαδρομή Θεσσαλονίκη (κέντρο) – Νέα Μουδανιά (κόμβος) με τρία 
ίδια αυτοκίνητα, χρησιμοποιώντας όμως τρία διαφορετικά καύσιμα : βενζίνη-
Υγραέριο-Φυσικό Αέριο, ώστε να μετρήσουμε την εξοικονόμηση που παρέχει η 
κάθε εναλλακτική. 
Και ας δούμε τα αποτελέσματα: 

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη-Κόμβος Μουδανίων 
Απόσταση: 61χλμ 
Μέση ταχύτητα : 90-100χλμ/ώρα 
Όχημα: Skoda Fabia 1400cc 

 
Κατανάλωση Βενζίνης: 5,20lt (1.60€/lt) Κόστος: 8,32€ 
Κατανάλωση LPG: 5,50lt (0.80€/lt)  Κόστος: 4,40€ 
Κατανάλωση CNG: 3,06kg (0,86€/kg) Κόστος: 2,63€ 

 
Είναι φανερό πως η Εξοικονόμηση που παρέχουν τα εναλλακτικά καύσιμα είναι 
τεράστια. Στην περίπτωση του Υγραερίου, παρατηρείται μια εξοικονόμηση της 
τάξης του 46% σε σχέση με τη βενζίνη, ενώ στην περίπτωση του Φυσικού 
Αερίου Κίνησης, η εξοικονόμηση ξεπερνάει το 69%. 
 
Υπολογίζοντας πως κατά μέσο όρο (βάση επίσημων στατιστικών) την περίοδο 
Ιούνιος-Αύγουστος, κάθε Θεσσαλονικιός ταξιδεύει προς Χαλκιδική περίπου 12-
20 φορές, αντιλαμβανόμαστε εύκολα το ποσό που εξοικονομεί ο καθένας μας 
με την μετατροπή του οχήματός του σε Αεριοκίνητο. 
 
Το καλοκαίρι ήρθε. Χαρείτε το με Αεριοκίνηση στην GAS THEODOROU. 
Επικοινωνήστε στο 2310523131 ή στο info@autogas.gr 
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Εγγύηση GAS SERVICE 

Διασφάλιση & Εμπιστοσύνη 

Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών του Δικτύου GAS SERVICE, 
είναι η Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση Συστήματος 
Αεριοκίνησης.   
Η Εγγύηση του Δικτύου GAS SERVICE, είναι γραπτή και 
καλύπτει τόσο τα Εξαρτήματα του Συστήματος, όσο και την 
Καλή Λειτουργία του Κινητήρα έκαστου οχήματος.  
 

Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν 
εν ισχύ την Εργοστασιακή 
Εγγύηση του Κατασκευαστή, η 
Εγγύηση του Δικτύου GAS 
SERVICE καλύπτει και την 
Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κινητήρα.   

Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει για δύο (2) έτη ή για 
100.000χλμ από την Ημερομηνία Μετατροπής & 
Εγκατάστασης. 
 
Το Εγχειρίδιο Εγγύησης φέρει μοναδικό Σειριακό Αριθμό (Serial 
Number) για κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
Κάτοχο να την θέσει εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 
GAS SERVICE, ανεξαρτήτως του Συνεργείου Αρχικής 
Εγκατάστασης. Συγχρόνως, παρέχει στον χρήστη την 
δυνατότητα για δωρεάν After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία 
του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Ενημερωθείτε για το Εγχειρίδιο Εγγύησης από το πλησιέστερο 
GAS SERVICE της περιοχής σας. 

Α00001 
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