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GASTHEODOROU 
GasTheodorou 

Από 08 έως 15/09/2018 

με 

σελ 2 

σελ 4-5 

LPG ή CNG ; 
Αναλυτική Παρουσίαση των δύο 
εναλλακτικών καυσίμων από το 

Εμπορικό Τμήμα της GAS 
THEODOROU 

σελ 6-7 

Τι πρέπει να προσέχω πριν 
μετατρέψω το αυτοκίνητό       

              μου σε Αεριοκίνητο; 
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Είναι πλέον θεσμός η συμμετοχή της GAS THEODOROU στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει ανελλιπώς εδώ και δεκαετίες. 
Και φέτος, η εταιρία μας συμμετέχει στην ΔΕΘ, με ένα εντυπωσιακό 
εξωτερικό χώρο, μπροστά από το περίπτερο 16, δίπλα από το περίπτερο 
του Μετρό Θεσσαλονίκης – το οποίο ακόμη περιμένουμε να γίνει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Και φέτος, στο περίπτερό μας μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερωθούν για τα Εναλλακτικά Καύσιμα Κίνησης των Οχημάτων τους 
(Υγραεριοκίνηση LPG – Φυσικό Αέριο Κίνησης CNG), καθώς μέσα στο 
χώρο του περιπτέρου, θα βρίσκονται δύο (2) οχήματα με μετατροπή για 
επίδειξη. 
Παράλληλα , οι καταρτισμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κάθε ημέρα 
διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών μας. 
Και για τους μικρούς μας φίλους, φέτος, υπάρχουν και πολλές 
εκπλήξεις. 
Κρατήσαμε όμως την μεγαλύτερη έκπληξη για τους μεγαλύτερους, μιας 
και η GAS THEODOROU αποφάσισα κατά την διάρκεια της ΔΕΘ 2018, να 
παρέχει μια SUPER Προσφορά για την μετατροπή των αυτοκινήτων τους 
είτε σε LPG είτε σε CNG. 

Η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, 
λειτουργεί από τις 
08/09 έως και τις 
15/09 και ώρες 
16:00-21:00 Δευ-
Παρ ενώ Σαββατο 
και Κυριακή από 
τις 10:00 έως τις 
22:00 
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Οι νέοι Εγχυτές (Μπεκ) PAN JET είναι τύπου Injection, δηλαδή καθαρά 
Μπεκ, όπως ακριβώς τα Μπεκ Βενζίνης. Αυτό σημαίνει πως δουλεύουν σε 
υψηλότερες ταχύτητες, πιάνουν πλέον το άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης στις 
υψηλές στροφές, χαρίζοντας καλύτερη κατανάλωση στον τελικό χρήστη, 
συνεπώς μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 

Δεν αποτελούνται εσωτερικά από κινούμενα 
μηχανικά μέρη, παρά από ένα Μαγνητικό 
έμβολο που ανοιγοκλείνει σε υψηλές 
ταχύτητες, δίνοντας την δυνατότητα πιο 
σωστής διαρροής του καυσίμου στο χώρο 
καύσης. 
Η απουσία μηχανικών μερών εσωτερικά, 
παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αυτό της 
μακροζωίας. 
Ο νέος Εγχυτής δεν επιδέχεται διάβρωση 
λόγω χρόνιας χρήσης (δεν υπάρχουν 
κινούμενα μέρη τα οποία τρίβονται) αλλά και 
κακής ποιότητας καυσίμου (σύνηθες 
φαινόμενο στην ελληνική αγορά). 

 Οι νέοι Εγχυτές PAN JET καλύπτουν τις προδιαγραφές των Προτύπων 
67R και 110R, δηλαδή δύναται να χρησιμοποιηθούν σε Συστήματα και 
LPG (Υγραεριοκίνησης) και CNG (Φυσικού Αερίου Κίνησης.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
όλους τους Τύπους Συστημάτων.  

 
Επικοινώνησε τώρα στο www.autogas.gr 
και ζήτα προσφορά για το δικό σου 
αυτοκίνητο. 

H ταχύτητα με όνομα 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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LPG ή CNG ; 

Η Είσοδος του CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην Ελληνική Αγορά, και οι πρώτες 
μετατροπές αυτοκινήτων σε χρήση CNG ως Καύσιμο, δημιούργησαν μια 
ευρύτατη συζήτηση στο Καταναλωτικό Κοινό, για το  ποια μετατροπή θα πρέπει 
να επιλέξουν για το αυτοκίνητό τους. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή:  
LPG (Υγραέριο Κίνησης) ή CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) για το αυτοκίνητό μας; 

 
Η GAS THEODOROU, η πρώτη εταιρία Αεριοκίνησης στην 
Ελλάδα, είναι η πρώτη εταιρία που Νομιμοποίησε 
Εγκατάσταση Συσκευής Φυσικού Αερίου σε Ι.Χ. στην Ελλάδα. 
Με τη πολύχρονη πείρα της πάνω στην Αεριοκίνηση, καλείται 
με απλά και κατανοητά για το ευρύ κοινό επιχειρήματα, να 
δώσει απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. 

 
Πρώτα από όλα, η διαφορά είναι στη φύση των δύο Καυσίμων. Το Φυσικό Αέριο 
δεν έχει την ίδια θερμογόνο δύναμη με το Υγραέριο, με τη Βενζίνη ή το 
Πετρέλαιο. Η θερμογόνος δύναμη του Φυσικού Αερίου είναι μικρότερη, με 
αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που κινείται με CNG να έχει μειωμένες επιδόσεις 
κατά 20%. 
 
Ως Καύσιμο, το LPG δουλεύει σε 40bar Πίεσης, ενώ το CNG σε 240bar Πίεσης. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η Συσκευή CNG είναι πολύ πιο βαριά από μια 
Εγκατάσταση LPG. Η μεγάλη διαφορά βάρους, εμφανίζεται στη Δεξαμενή 
Καυσίμου* 
Μία Δεξαμενή LPG, χωρητικότητας περίπου 50λίτρων, ζυγίζει 20-22 κιλά (άδεια). 
Μια Δεξαμενή CNG , χωρητικότητας περίπου 6κιλών (περίπου 11-12 λίτρα) 
ζυγίζει 60κιλά. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ένα μέσο αυτοκίνητο με CNG για να αποκτήσει 
μια αυτονομία περίπου 500χλμ, θα πρέπει να προσθέσει 3-4 Δεξαμενές, 
αυξάνοντας όμως συγχρόνως το μόνιμο βάρος του οχήματος. Σε συνδυασμό 
βεβαίως και με την μείωση κατά 20% των επιδόσεων του κινητήρα, πολύ εύκολα 
συμπεραίνουμε πως μιλάμε και για αύξηση κατανάλωσης. 
 
*να τονιστεί πως οι Δεξαμενές CNG διατίθενται μόνο σε κυλινδρικού τύπου, εν 
αντιθέσει με τις αντίστοιχες του LPG, οι οποίες διατίθενται επίσης σε 
στρόγγυλες (τύπου ρεζέρβας)  

Μία Αναλυτική παρουσίαση των 
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Γιατί CNG και όχι LPG; 
Το CNG είναι το πλέον οικονομικό καύσιμο. Με τις σημερινές τιμές, ένα κιλό CNG 
κοστίζει 0,95€. Σε αναλογία Κιλού-Λίτρου, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την 
αντίστοιχη τιμή του CNG σε 0,50€/λίτρο. 
Για ένα αυτοκίνητο λοιπόν που διανύει πολλά χιλιόμετρα, η διαφορά της τιμής του 
CNG με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του LPG, είναι το πρώτο 
κίνητρο για να επιλογή εγκατάστασης συσκευής CNG. 
Γιατί LPG και όχι CNG; 
Το LPG ως καύσιμο, δεν ρίχνει τις επιδόσεις του οχήματος. Οι επιδόσεις του 
κινητήρα, οι τελικές, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τις εργοστασιακές στη 
βενζίνη. Συγχρόνως, υπάρχει ένα ανεπτυγμένο Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού 
LPG στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το CNG, το οποίο διαθέτει μόνο δύο Πρατήρια 
(Θεσσαλονίκη- Αθήνα). Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα βεβαίως, είναι η 
δυνατότητα τοποθέτησης της Δεξαμενής LPG στο χώρο της ρεζέρβας, αφήνοντας 
ανέπαφο το χώρο των αποσκευών, κάτι που στο CNG δεν ισχύει. 
Συμπέρασμα: 
Το CNG είναι κατά 40% φθηνότερο καύσιμο από το LPG. Για ένα αυτοκίνητο, που δεν 
απαιτεί μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τις ανάγκες χρήσης του με μια δεξαμενή 
αυτονομίας 100περίπου χιλιομέτρων, η εγκατάσταση συσκευής CNG είναι η πιο 
συμφέρουσα επιλογή. 
Ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο επίσης, το οποίο δεν απαιτεί ελεύθερο χώρο 
αποσκευών, σίγουρα θα επιλέξει συσκευή CNG, διότι μπορεί να τοποθετήσει 2-3 
δεξαμενές CNG, χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις του δεσμευμένου όγκου. 
Για την πλειονότητα βεβαίως των Ι.Χ. της χώρας μας, που είναι μεσαίου κυβισμού 
και επιθυμούν μια αυτονομία περί των 400-500χλμ, η επιλογή συσκευής LPG 
σίγουρα θα κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες τους. 
Κόστος Εγκατάστασης 
Το Κόστος Εγκατάστασης Συσκευής LPG ξεκινάει από 600,00€ και φτάνει τα 
1.300,00€ αναλόγως το όχημα. Στις παραπάνω τιμές, συμπεριλαμβάνεται η 
Δεξαμενή LPG η οποία μπορεί να είναι κυλινδρικού ή στρόγγυλου (τύπου ρεζέρβας) 
τύπου, χωρίς να αυξομειώνεται η τελική τιμή. Το αντίστοιχο Κόστος Εγκατάσταση 
Συσκευής CNG,  ξεκινάει από 1.600,00€ και φτάνει τα 2.100,00€. Οι παραπάνω τιμές 
συμπεριλαμβάνουν μία (1) Δεξαμενή CNG, χωρητικότητας 6kg Καυσίμου 
(αυτονομία περίπου 100χλμ για μια μέση κατανάλωση). 

δύο Εναλλακτικών Καυσίμων από την GAS THEODOROU 
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Τα έβαλες κάτω, τα μέτρησες, τα υπολόγισες, έκανες τις προσθαφαιρέσεις σου 
και κατέληξες πως αν θέλεις να συνεχίσεις να κινείς το αυτοκίνητό σου, πρέπει 
να το μετατρέψεις σε Αεριοκίνητο, είτε δηλαδή να κινείται με Υγραέριο, είτε με 
Φυσικό Αέριο. Τι κάνεις από εδώ και πέρα; Που απευθύνεσαι; 
Με τι κριτήρια επιλέγεις το Σύστημα ή το Συνεργείο που θα κάνει την 
μετατροπή; Η GAS THEODOROU σας παραθέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια 
ώστε να διασφαλίσετε πως η επιλογή σας θα είναι όσο αποδοτική 
ευελπιστείτε. 

 
Συνεργείο Επιλογής 
Το Συνεργείο που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει 
την απαραίτητη Άδεια για Εγκαταστάσεις όπως 
επίσης και την απαραίτητη Πιστοποίηση για τα 
Συστήματα που  σας προτείνει. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να σας διασφαλίζει ως προς την εμπειρία 
και την τεχννογνωσία του πάνω στο αντικείμενο. 

 
Εγγύηση για την Εγκατάσταση Κατά την διάρκεια της έρευνας Αγοράς που θα 
διεξάγετε, θα ακούσετε και θα ενημερωθείτε για δεκάδες διαφορετικές 
προτάσεις συστημάτων, τιμών, προσφορών και ‘’ευκαιριών’’. Μην θέσετε ως 
πρωταρχικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Εν αντιθέσει, ζητήσετε να 
ενημερωθείτε για το τι δυνατότητα λειτουργίας έχει το συγκεκριμένο σύστημα 
που σας προτείνουν με το κινητήρα που έχει το αυτοκίνητό σας, πόσο 
καλύπτει και σε τι ποσοστό την λειτουργία του, σε ποιο φάσμα λειτουργίας 
ώστε να κατανοήσετε αν όντως το σύστημα που σας προτείνουν συνάδει με 
τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κινητήρα. Μην μείνετε στην 
‘’εγγύηση που σας παρέχει ο Εγκαταστάτης’’. Ζητήστε να μάθετε τι καλύπτει 
αυτή η Εγγύηση, αν καλύπτει πέραν του Συστήματος και τον Κινητήρα και με τι 
προϋποθέσεις. Αν η Εγγύηση είναι Γραπτή και για πόσο διάστημα. Μην 
ξεχνάτε πως η Υγραεριοκίνηση αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης του 
Κινητήρα άρα μια μη σωστή πρόταση για το αυτοκίνητό σας μπορεί μεν να 
ακούγεται αρχικά φθηνή, αλλά θα επιφέρει είτε αυξημένη κατανάλωση (20-
25% παραπάνω) είτε προβλήματα δυσλειτουργίας στον κινητήρα σας. 

Τι να προσέξω κατά την επιλογή μετατροπής του 
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Σύστημα: Επώνυμο ή… MixiGrill;;;; 
Πολλοί ‘’επαγγελματίες’’ επιλέγουν να κάνουν μια μίξη εξαρτημάτων 
διαφορετικών συστημάτων, για να επιτύχουν χαμηλότερη τιμή. Έτσι, ενώ ο 
χρήστης πχ επιλέγει ένα ‘’ιταλικό σύστημα’’, παρατηρούνται μηχανικά μέρη 
(πχ Πολυβαλβίδα Ασφαλείας, Ηλεκτροβαλβίδα, Μπεκ, κτλ) παραγωγής 
Τουρκίας ή Βουλγαρίας, τεχνική που προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας 
στο άμεσο μέλλον ή ακόμη χειρότερα θέματα ασφάλειας της λειτουργίας 
του οχήματος με το εναλλακτικό καύσιμο. Ρωτήστε λοιπόν να μάθετε αν το 
σύστημα είναι εξολοκλήρου από την εταιρία που σας παρουσιάζει ο 
εκάστοτε Εγκαταστάτης, αν δηλαδή όλα τα απαραίτητα Εξαρτήματα 
(Ηλεκτρικά ή Μηχανικά Μέρη) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Συντήρηση Συστήματος Θα πρέπει να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για την 
Συντήρηση που απαιτεί το Σύστημα και το κόστος αυτής. Σημαντικό επίσης 
να μπορείτε να διασφαλίσετε αν η Συντήρηση δύναται να λάβει χώρα και σε 
συνεργεία σε άλλες περιοχές από το Συνεργείο αρχικής Εγκατάστασης, χωρίς 
αυτό όμως να έχει επίπτωση στην Εγγύηση ή στην Καλή Λειτουργία του. 

SOS – έρευνα μέσω Διαδικτύου 
Αν προβείτε σε έρευνα μέσω Διαδικτύου, 
και επειδή στο Διαδίκτυο ο καθένας 
μπορεί να γράφει και να υποστηρίζει ότι 
θέλετε, θα πρέπει να επιμείνετε στις 
παραπάνω διευκρινίσεις. Μην θεωρείτε 
πως ‘’ο πιο έντονα διαφημιζόμενος είναι 
και ο καλύτερος’’, διότι η διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο πολλές φορές δεν σχετίζεται 
και με την πραγματική ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο 

διαφημιζόμενος. Πολλές φορές η μαζική αποστολή email για προσφορά, 
ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην υπάρχει σωστή σύγκριση ποιότητας.  
 
Τα παραπάνω κριτήρια θα διασφαλίσουν πως η επιλογή σας για την 
μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο θα αποδειχθεί η πλέον έξυπνη 
κίνηση που μπορούσατε να κάνετε για την εξοικονόμησή σας. 

αυτοκίνητού μου σε Αεριοκίνητο; 
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