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Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology είναι ένα εκ των κορυφαίων 
brands στην παγκόσμια Αγορά Αεριοκίνησης. Μέλος του Ομίλου Αεριοκίνησης 
WestPort (MTM), αναπτύσσει και εξελίσσει τα Συστήματα Αεριοκίνησης (για 
Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης) για να καλύπτει τις ανάγκες των πιο 
σύγχρονων Κινητήρων. 
Στη γκάμα των Συστημάτων Αεριοκίνησης ZAVOLI, διατίθενται Συστήματα για 
Κινητήρες MultiPoint Injection, Direct Injection και Υβριδικών, τελευταίων εκδόσεων. 
 

Η νέα γενεά Συστημάτων BORA by ZAVOLI καλύπτει όλο το 
φάσμα των Κινητήρων MultiPoint Injection & Υβριδικών 
Κινητήρων, με μια μεγάλη γκάμα Ηλεκτρονικών Μονάδων 
Ελέγχου η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 
λειτουργία των Κινητήρων. 

Για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, οι προτάσεις 
Alisei Direct και Bora Direct, καλύπτουν τους 
περισσότερους Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, 
δίνοντας την δυνατότητα για λειτουργία στο 
Αέριο με τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας και στη 
βενζίνη. 

Και στο θέμα του After Sale Service, η εταιρία ZAVOLI πρωτοπορεί. Ένα οργανωμένο 
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Αεριοκίνησης επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, 
ώστε ο κάτοχος ενός οχήματος με Σύστημα Αεριοκίνησης ZAVOLI, να μπορεί να 
λαμβάνει τις ποιοτικές υπηρεσίες Συντήρησης-Ελέγχου-Διάγνωσης όπου και να 
βρίσκεται με το αυτοκίνητό του. 
 
Στην Ελλάδα, η εταιρία ZAVOLI συνεργάζεται αποκλειστικά και επίσημα με την εταιρία 
GAS THEODOROU, την μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης της ελληνικής αγοράς. 
Η GAS THEODOROU έχει αναπτύξει ένα Πανελλήνιο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 
Συνεργείων Αεριοκίνησης, το Δίκτυο GAS SERVICE, με 75 Επίσημα Συνεργεία ZAVOLI. 
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και να βρίσκεται ένα αυτοκίνητο με σύστημα ZAVOLI, 
υπάρχει δίπλα του ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο, ώστε να του παρέχει Υπηρεσίες 
Συντήρησης-Ελέγχου-Διάγνωσης-Επισκευής όποτε και να χρειαστεί. 
Η Λίστα των Εξουσιοδοτημένων συνεργείων ZAVOLI στην Ελλάδα, εμφανίζεται στο 
επίσημο Site του Δικτύου GAS SERVICE www.autogas.gr ή στο Application (για Iphone 
ή Adroid) autogas.gr  

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Ασφάλεια Δεξαμενών Αερίων Καυσίμων 
Πόσο ασφαλής είναι μια Δεξαμενή Αερίων Καυσίμων; Κάθε πότε απαιτείται η 
αντικατάστασή της; 

 
Ένα σημαντικό εξάρτημα ενός Συστήματος Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό 
Αέριο Κίνησης) είναι η Δεξαμενή Καυσίμου. Τοποθετείται συνήθως στο πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου και διαφοροποιείται σε σχήμα, διάσταση και όγκο. 

Στο Φυσικό Αέριο Κίνησης, οι Δεξαμενές 
είναι κυλινδρικού τύπου και τοποθετούνται 
στο χώρο των αποσκευών. Η διάρκεια ζωής 
τους είναι 20 έτη. 

Στην Υγραεριοκίνηση, υπάρχουν δύο Τύπου 
Δεξαμενών, κυλινδρικού τύπου που τοποθετείται 
στο χώρο των αποσκευών και στρόγγυλου τύπου 
που τοποθετείται στο χώρο της ρεζέρβας 
(εσωτερική ή εξωτερικά). Η διάρκεια ζωής τους 
είναι δέκα έτη 

Ασφάλεια Δεξαμενών 
Οι Δεξαμενές Αερίων Καυσίμων πληρούν πολύ υψηλού επιπέδου προδιαγραφές 
ασφαλείας, προτύπων 67R (για Υγραεριοκίνηση) και 110R (για Φυσικό Αέριο Κίνησης), 
διασφαλίζοντας την στεγανότητα, την αντοχή και την ασφάλεια του αυτοκινήτου ακόμη 
και στις πιο ακραίες συνθήκες ατυχήματος. 
Οι προδιαγραφές των Δεξαμενών είναι για αντοχή μεγαλύτερων πιέσεων (psi) από τις 
πιέσεις που λειτουργούν τα Αέρια Καύσιμα. Για παράδειγμα, το Υγραέριο λειτουργεί σε 
πιέσεις 2-3psi ενώ οι Δεξαμενές καλύπτουν πιέσεις από 34psi και άνω. Σε συνδυασμό 
με την εγκεκριμένη Βαλβίδα ασφαλείας που τοποθετείται, δεν επιτρέπεται σε καμία 
συνθήκη ατυχήματος την αύξηση της πίεσης εντός της Δεξαμενής, καθιστώντας την 
Δεξαμενή του Αερίου ασφαλέστερη από την αντίστοιχη δεξαμενή της βενζίνης. 

Επίσημα crash-tests αποδεικνύουν πως σε οποιαδήποτε 
περίπτωση σύγκρουσης, ανατροπής ή φωτιάς του 
αυτοκινήτου, το Σύστημα Αεριοκίνησης παραμένει ανέπαφο, 
απαλείφοντας οποιοδήποτε κίνδυνο.  
Δεξαμενή CNG μετά από ατύχημα πλήρους καταστροφής του οχήματος 
(Μάτι Αττικής) – η Δεξαμενή έχει παραμείνει ανέπαφη, αποτρέποντας 
την διαρροή του αερίου. 
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Η εταιρία GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, Επίσημοι 
Συνεργάτες της ΔΕΠΑ στην ανάπτυξη της Αγοράς CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην 
ελληνική αγορά, έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά τις μετατροπές με συστήματα CNG σε 
Ι.Χ.  & Επαγγελματικά βενζινοκίνητα οχήματα. 
Ήδη τα Συνεργεία του Δικτύου που εδρεύουν στις πόλεις που λειτουργούν Πρατήρια 
Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG), έχουν ξεκινήσει και προωθούν την νέα 
αυτή εναλλακτική, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους των 
ευρύτερων περιοχών τους, να επιλέξουν μεταξύ των δύο (2) πλέον εναλλακτικών 
καυσίμων. 
Πρατήρια Ανεφοδιασμού CNG λειτουργούν σήμερα σε Αθήνα 
(6 Πρατήρια) , Θεσσαλονίκη (2 Πρατήρια), Λάρισα                    
(1 Πρατήριο), Βόλος (1 Πρατήριο) & Λαμία (1 Πρατήριο).  
Πολύ σύντομα ξεκινάει η λειτουργία του πρώτου Πρατηρίου 
CNG σε Ηγουμενίτσα, Κοζάνη, Σέρρες, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη (3ο) 
και Καρδίτσα. 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πιο οικονομικό Καύσιμο Κίνησης ενός οχήματος. Η 
τιμή του είναι σχεδόν 75% φθηνότερη από τη βενζίνη, ενώ είναι οικονομικότερο και 
από το γνωστό και ευρέως διαδεδομένο Υγραέριο Κίνησης (περίπου 25-30% 
φθηνότερο).  
Τι όμως αφορά η Μετατροπή σε Φυσικό Αέριο Κίνησης; 
To Φυσικό Αέριο (CNG) είναι το γνωστό σε όλους μεθάνιο – εξαιρετικό καύσιμο για 
κινητήρες ελεγχόμενης ανάφλεξης. Επιτρέπει την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων, 
χαμηλών καταναλώσεων, πολύ χαμηλή εκπομπή ρύπων και σχεδόν πλήρη απουσία 
υπολειμμάτων άνθρακα στον Κινητήρα. 
Είναι το πιο οικολογικό καύσιμο Κίνησης ενώ σε συνδυασμό με την χαμηλή του τιμή, 
είναι και το πλέον οικονομικό καύσιμο Κίνησης. 
 
Η μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε κίνηση σε Φυσικό Αέριο, αποτελείται από την 
εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργίας του Συστήματος CNG (έναντι της βενζίνης) και 
την Εγκατάσταση της Δεξαμενής (ή των Δεξαμενών) Φυσικού Αερίου Κίνησης. 
 
Το Σύστημα CNG επιλέγεται βάση του Κινητήρα έκαστου οχήματος, ενώ η Δεξαμενή 
βάση του διαθέσιμου χώρου και της επιδιωκόμενης αυτονομίας που επιθυμεί ο 
κάτοχος του οχήματος. 

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, το Δίκτυο GAS SERVICE διαθέτει Συνεργεία 
Εγκατάστασης-Συντήρησης Συστημάτων CNG, και ήδη έχουμε και τις πρώτες ενδείξεις 
ενδιαφέροντος. 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CNG) : Τι είναι; Τι αφορά η με 
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Αναλόγως το όχημα, αλλά και τη χρήση που απαιτεί το κάθε όχημα ξεχωριστά, και με 
δεδομένο τον συγκεκριμένο αριθμό Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG σε κάθε πόλη 
αλλά και την αυτονομία που παρέχει κάθε Δεξαμενή CNG ανά αυτοκίνητο, όλα τα 
Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE μπορούν να προτείνουν και να τοποθετήσουν την 
Δεξαμενή CNG που καλύπτει κάθε ανάγκη.  
 

Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr 

τατροπή; Πόσο κερδίζω; 

Η εταιρία GAS THEODOROU είναι ο Αποκλειστικός και Επίσημος Αντιπρόσωπος του 
ιταλικού Οίκου Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology. Τα Συστήματα μετατροπής CNG 
που χρησιμοποιεί είναι: 
α) για MultiPoint Injection Κινητήρες – BORA by ZAVOLI 8ης γενεάς 
β) για Direct Injection Κινητήρες – ALISEI DIRECT 7ης γενεάς ή BORA DIRECT 8ης γενεάς 
 
Οι Δεξαμενές που χρησιμοποιούμε είναι Τύπου 1 (σιδερένιες) και Τύπου 4 (ελαφριού 
τύπου – ανθρακονήματα). 
Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών CNG στην γκάμα της GAS THEODOROU, 
λόγω του μικρού (προς το παρών) Δικτύου Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG στην 
Ελλάδα, οι Δεξαμενές που έως σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει για Εγκαταστάσεις μας 
είναι: 
Τύπου 1 (σιδερένιες) 
-6kg καυσίμου (ισοδυναμεί με αυτονομία 11lt βενζίνης) και βάρος 40kg 
-10kg καυσίμου (ισοδυναμεί με αυτονομία 17,5lt βενζίνης) και βάρος 68kg 
-12kg καυσίμου (ισοδυναμεί με αυτονομία 20lt βενζίνης) και βάρος 78kg  
Τύπου 4 (ανθρακονήματα) 
-6,5kg καυσίμου (ισοδυναμεί με αυτονομία 11lt βενζίνης) και βάρος 11kg  
-14kg καυσίμου (ισοδυναμεί με αυτονομία 24lt βενζίνης) και βάρος 25,5kg 
 
Οι Δεξαμενές CNG Τύπου 4, είναι μικρότερου βάρους, έχουν την δυνατότητα λόγω 
συστολής-διαστολής μεγαλύτερης χωρητικότητας καυσίμου, αλλά βεβαίως έχουν και 
μεγαλύτερο κόστος (σχεδόν 2,5 φορές πάνω από την αντίστοιχη Δεξαμενή Τύπου 1). 
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Πόσο απαραίτητη είναι;  Τι περιλαμβάνει; Πότε πρέπει να γίνεται; 

Μια τυπική Συντήρηση Συστήματος Αεριοκίνησης περιλαμβάνει μια σειρά Εργασιών 
συντήρησης των Εξαρτημάτων που αποτελούν το Σύστημα, με κυριότερες εξ αυτών: 
  Έλεγχος Λειτουργίας Εγκεφάλου (διάγνωση λειτουργίας, έλεγχος καλωδιώσεων) 
 Έλεγχος Λειτουργίας Υποβιβαστή (έλεγχος πίεσης λειτουργίας) 
 Έλεγχος Διαρροών (Δεξαμενής, Συνδεσμολογίας) 
 Αλλαγή Φίλτρων 
Η ορθή τήρηση των περιοδικών ελέγχων συντήρησης 
του Συστήματος Αεριοκίνησης, διασφαλίζει την καλή 
του λειτουργία και προλαμβάνει πιθανές βλάβες των 
Εξαρτημάτων του Συστήματος, γλιτώνοντας τον 
κάτοχο από το κόστος αντικατάστασής τους. 

Προσοχή στο Συνεργείο: 
Η αύξηση της αγοράς Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα να 
‘’ξεπεταχθούν’’ εν μια νυκτί πολλοί ‘’ειδικοί’’ στην Αεριοκίνηση. Ο κάτοχος ενός 
συστήματος Αεριοκίνησης οφείλει να επιλέγει για την συντήρηση του Συστήματός του 
Εξουσιοδοτημένα για το Σύστημα Συνεργεία και Τεχνικούς, που να γνωρίζουν το 
Σύστημα και να μπορούν να διασφαλίζουν την σωστή του Συντήρηση. 

Όπως όλα τα Συστήματα Λειτουργίας, έτσι και τα Συστήματα Αεριοκίνησης 
(Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης) επιδέχονται Συντήρησης. Η Συντήρηση ενός 
Συστήματος Αεριοκίνησης διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των Εξαρτημάτων που το 
αποτελούν, και κατά επέκταση την απρόσκοπτη λειτουργία του και συνεπώς την σωστή 
λειτουργία του Κινητήρα του αυτοκινήτου στο εναλλακτικό καύσιμο (LPG ή CNG). 
Οι σοβαροί Οίκοι Αεριοκίνησης, παρέχουν σε κάθε μετατροπή ενός Κινητήρα σε Αέριο 
Καύσιμο, ειδικό Book Service ώστε ο κάτοχος του οχήματος να μπορεί να ελέγχει και 
να τηρεί τους περιοδικούς ελέγχους του Συστήματός του. Τονίζεται ιδιαιτέρως, πως η 
Συντήρηση ενός Συστήματος Αεριοκίνησης είναι ξεχωριστή από την Συντήρηση του 
αυτοκινήτου στη βενζίνη, και θα πρέπει να  λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε 
εξουσιοδοτημένα για Συστήματα Αεριοκίνησης Συνεργεία. 

Η συντήρηση ενός Συστήματος Αεριοκίνησης πρέπει να 
γίνεται τυπικά μία φορά κάθε έτος (κάθε 12 μήνες από το 
προηγούμενο service) ή κάθε 20.000χλμ (εφόσον αυτά 
συμπληρώνονται νωρίτερα από ένα έτος). Αναλόγως 
βεβαίως τη χρήση ή και την ποιότητα καυσίμου, 
ενδεχομένως η συντήρηση να λαμβάνει χώρα νωρίτερα από 
τα προκαθορισμένα διαστήματα που απαιτεί ο 
κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης. 
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Ο κορυφαίος Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology και η GAS THEODOROU 
παρουσιάζουν τους κορυφαίους Εγχυτές Αεριοκίνησης PAN JET. Οι νέοι Εγχυτές, τύπου 
Injection, είναι υψηλών προδιαγραφών και καλύπτουν τις απαιτήσεις ακόμη και των 
πιο απαιτητικών υπερτροφοδούμενων Κινητήρων. 

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.  

Συγχρόνως όμως, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, δηλαδή 
δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα Μέρη, 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 Νέος Εγχυτής, δίνει τη 
δυνατότητα να πιάνει το άνοιγμα των 
Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές, 
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. 
Οι Εγχυτές PAN JET πληρούν τις προδιαγραφές των Προτύπων 67R και 11R. 



Το River Party επιστρέφει και μας καλεί στις όχθες του Αλιάμονα, στο πανέμορφο 
Νεστόριο Καστοριάς στην καρδιά του καλοκαιριού από 29/07 έως και 4/8 για να 
ζήσουμε αξέχαστες μουσικές βραδιές. 
 

Και φέτος, χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα θα 
μπορέσουν να παρευρεθούν σε ένα πλούσιο 
μουσικό πρόγραμμα, το οποίο συνοδεύεται από 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, 
αναρρίχηση, χορό και πολλές ακόμη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνδυάστε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με εναλλακτικές μουσικές και βεβαίως μέσα 
στη φύση, σε ένα πανέμορφο μέρος. 
Το τριήμερο φεστιβάλ ξεκινάει στις 29/07 και μπορείτε να ενημερωθείτε σε σχετικά 
site μέσω διαδικτύου. 
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Το μουσικό πρόγραμμα του 
φεστιβάλ θα είναι γεμάτο με 
καλλιτέχνες που έχουν αφήσει 
το μουσικό τους στίγμα αλλά και 
νέους καλλιτέχνες. Ο Παύλος 
Παυλίδης και οι B-Movies, ο 
σπουδαίος Γιάννης Αγγελάκας 
και οι 100oC, ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου αλλά και ο 
Εισβολέας, οι Locomondo είναι 
μόνο μερικά από τα ονόματα 
που θα μας χαρίσουν αξέχαστες 
μουσικές βραδιές. 

River-Party στο Νεστόριο – 29/07-04/08/20196 
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Σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ έφτασε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
καθώς συνεχίζουν να συσσωρεύονται τα ανθρωπογενή «αέρια του θερμοκηπίου». 
Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατέγραψαν το Σαββατοκύριακο στον σταθμό αναφοράς 
Μάουνα Λόα στη Χαβάη, ο οποίος καταγράφει το διοξείδιο από τη δεκαετία του 
1950, επίπεδα 415,26 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο). 
Την τελευταία φορά που το διοξείδιο είχε φθάσει σε τέτοια επίπεδα, ήταν πριν πάνω 
από τρία εκατομμύρια χρόνια, όταν η στάθμη των θαλασσών ήταν αρκετά μέτρα 
ψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. 
«Η νέα μέτρηση δείχνει ότι δεν είμαστε καθόλου σε τροχιά για να προστατεύσουμε το 
κλίμα. Ο αριθμός (σ.σ. του διοξειδίου) συνεχώς αυξάνει και κάθε χρόνο είναι 
μεγαλύτερος. Αυτός ο αριθμός είναι ανάγκη να σταθεροποιηθεί», δήλωσε ο 
Βόλφγκανγκ Λουχτ του Ινστιτούτου Ερευνών για την Κλιματική Αλλαγή στο Πότσνταμ 
της Γερμανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. 
Η διεθνής συμφωνία του Παρισιού του 2015 καλεί την ανθρωπότητα να φρενάρει την 
άνοδο της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα (αν είναι δυνατό, στον ενάμιση βαθμό). Ήδη η μέση 
επιφανειακή θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά ένα βαθμό περίπου. 
Αν και υπάρχει διαφωνία για το ποια πρέπει να θεωρηθούν «ασφαλή» επίπεδα 
διοξειδίου στην ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι επιστήμονες βάζουν το όριο στα 350 
ppm. 

Νέο ιστορικό ρεκόρ επίπεδων διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα 
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