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σελ 3 

σελ 5-6-7 

Νέα Γενεά Εγχυτών (Μπεκ) 
       Αεριοκίνησης 

αποκλειστικά στην 

 Τι είναι το Φυσικό Αέριο Κίνησης; 
 Που το βρίσκω; 
 Γιατί να το επιλέξω; 
 Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο 
 Πόσο κοστίζει; 

από την 

σελ 2 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology,  και η GAS 
THEODOROU , ο Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος  της ZAVOLI 
σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζουν τους Εγχυτές Αερίου τύπου 
βενζίνης  PANJET. 
 
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. 

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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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, ακόμη 
μια φορά δείχνει το μέλλον στην τεχνολογία Αεριοκίνησης. Η 
καινοτόμα σειρά Ηλεκτρονικών Εγκεφάλων Αερίου 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, η νέα 
σειρά Εγκεφάλων BORA 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 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. 

Η νέα σειρά Ηλεκτρονικών Εγκεφάλων BORA 
διατίθεται για κάθε τύπο Κινητήρα: 
1. 3-4κύλινδρος Κινητήρας:  BoraS32/BORAS32 OBDii  
2. 5-6-8κύλινδρος Κινητήρας BORA S64 OBDii 
3. Direct Engine 3-4κύλινδρος: Bora 25, Bora 50,Bora 

60, Bora 63, Bora 65, Bora 80, Bora 90 
4. Direct Engine 5-6-8κύλινδρος:  Bora 51, Bora 52, 

Bora 61  
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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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Τι είναι το Φυσικό Αέριο Κίνησης 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο κίνησης, με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστά σήμερα το πλέον οικονομικό 
καύσιμο κίνησης ενός οχήματος. 
Η πολύ χαμηλή τιμή, σε σχέση με την πολύ υψηλή απόδοση, το 
κατατάσσει στην πρώτη θέση των επιλογών μιας οικολογικής αλλά 
προπαντός οικονομικής χρήσης των οχημάτων. Για αυτό το λόγο, τόσο 
στο εξωτερικό γενικευμένα όσο και στην Ελλάδα το τελευταίο 
διάστημα, όλοι οι κρατικοί στόλοι οχημάτων αλλά και μεγάλοι στόλοι 
εταιριών, επιλέγουν το Φυσικό Αέριο Κίνησης ως το αποκλειστικό 
καύσιμο κίνησης των οχημάτων τους. 
Ποια είναι τα οφέλη του CNG 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης έχει οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο και 
για την οικονομία του χρήστη. 

Όσο αφορά το περιβάλλον, το Φυσικό Αέριο 
είναι το πλέον οικολογικό καύσιμο κίνησης ενός 
οχήματος. Οι ρύποι ελαχιστοποιούνται, 
καθιστώντας το CNG ως το πλέον οικολογικό 
καύσιμο. Πολλές χώρες στην Ευρώπη αλλά και 
στον υπόλοιπο κόσμο, δίνουν κίνητρα στους  

καταναλωτές λόγω των οικολογικών ωφελειών του CNG να 
μετατρέψουν τα αυτοκίνητά τους, είτε μέσω επιδοτήσεων του κόστους 
μετατροπής, είτε μέσω μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας, είτε άλλων 
κινήτρων (δακτύλιος, έκπτωση σε δημόσια parking, κτλ). 
Το μεγαλύτερο όμως κίνητρο για την χρήση CNG ως καύσιμο κίνησης 
παραμένει η τεράστια εξοικονόμηση που παρέχει στον χρήστη. 
Το CNG παραμένει το οικονομικότερο καύσιμο κίνησης ενός οχήματος, 
λόγω της πολύ χαμηλής τιμής του. Η διαφορά του με την τιμή της 
βενζίνης είναι άνω του 70-75%, ενώ είναι οικονομικότερο από το 
Υγραέριο περίπου 25-30%. 
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Γιατί να επιλέξω CNG για το αυτοκίνητό μου; 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης 
ενός οχήματος. Η τιμή του είναι κατά 70-75% οικονομικότερη από τη 
βενζίνη, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη, να προσδοκά και να 
έχει μια τεράστια εξοικονόμηση. 

Συγκεκριμένα, ένα όχημα που απαιτεί 
περίπου 1.000,00€ για βενζίνη τον χρόνο, 
κάνοντας τα ίδια χιλιόμετρα με CNG θα 
απαιτηθούν μόνο 323,00€.  

Υπάρχουν όμως και ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν την 
ευρύτερη χρήση του CNG περιορισμένη. Ένα εξ αυτών, είναι η 
Δεξαμενή Καυσίμου. Το CNG δουλεύει σε 240bar Πίεση. Αυτό απαιτεί 
τις Δεξαμενές CNG να καλύπτουν προδιαγραφές (για λόγους 
ασφαλείας) 300bar Πίεσης, κάτι που σημαίνει πως είναι ογκώδεις 
χαρίζοντας παράλληλα μικρή αυτονομία. 
Σε συνδυασμό με το μικρό (προς το παρών) Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού που υπάρχει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, το CNG 
είναι μια εναλλακτικά που απευθύνεται κυρίως και αποκλειστικά σε 
οχήματα που απαιτούν μια αυτονομία 200-250χλμ, γύρω ή κοντά σε 
περιοχές που εδρεύουν Πρατήρια CNG. 
Με το παραπάνω δεδομένο,  η επιλογή της μετατροπής σε CNG ενός 
Ι.Χ. ή Επαγγελματικού οχήματος, εξαρτάται κυρίως από την χρήση και 
την επιδιωκόμενη αυτονομία που αυτή η χρήση απαιτεί. 
Δεξαμενές CNG – Τύποι και Διαστάσεις 
Υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι Δεξαμενών CNG για οχήματα. Ο κάθε 
τύπος διαφοροποιείται από το  Υλικό Κατασκευής και βεβαίως από τις 
χωρητικότητες.  Ο Τύπου1 Δεξαμενής, αποτελείται αποκλειστικά από 
Σίδερο κάτι που χαρακτηρίζεται από το μεγάλο (σχετικά με τις 
υπόλοιπες) βάρος και οι Τύπου4 από ανθρακονήματα (ελαφριού 
τύπου). Οι Τύπου2&3 είναι ενδιάμεσοι τύποι Δεξαμενών 
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Που μπορώ να προμηθευτώ CNG; 
Σήμερα στην Ελλάδα αναπτύσσεται διαρκώς το Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού  CNG, με κύριο φορέα ανάπτυξης την ΔΕΠΑ. Πρατήρια 
Φυσικού Αερίου σήμερα λειτουργούν σε Αθήνα (7), Θεσσαλονίκη (2), 
Λάρισα (2), Βόλο, Λαμία, Ιωάννινα, Τρίκαλα, με έτοιμα προς έναρξη 
λειτουργίας πρατήρια σε Καβάλα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη (το τρίο). 
Στόχος της ΔΕΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα, να υπάρχει 
τουλάχιστον ένας Σταθμός Ανεφοδιασμού σε κάθε Νομό της Ελλάδος. 
 
Πόσο κοστίζει η μετατροπή 
Το κόστος μιας μετατροπής ενός βενζινοκινητήρα σε CNG, καθορίζεται 
αφενός από τον Τύπο Συστήματος, ο οποίος εξαρτάται από τον Τύπο 
Κινητήρα, όσο και από την Δεξαμενή CNG που θα επιλεχθεί. Οι τιμές 
ξεκινάνε από τα 1.100,00€ και αυξάνονται αναλογικά από το Σύστημα 
και την Δεξαμενή που επιλέγεται κάθε φορά. 
 
CNG ή LPG / Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο για το αυτοκίνητο. 
Βάση των χαρακτηριστικών του Φυσικού Αερίου, η επιλογή του αφορά 
συγκεκριμένη χρήση οχήματος. Ως εκ τούτου, ένα αυτοκίνητο που 
μπορεί να διασφαλίσει πως τα χιλιόμετρα που διανύει δύναται να 
γίνουν με CNG, η επιλογή του Φυσικού Αερίου παρέχει την μέγιστη 
δυνατή εξοικονόμηση. Εν αντιθέσει, ένα αυτοκίνητο που η χρήση του 
επιβάλει μεγάλη αυτονομία η επιλογή Υγραεριοκίνησης είναι 
μονόδρομος.  
 
Ενημερωθείτε στην GAS THEODOROU 
Η GAS THEODOROU, Επίσημος και Εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης 
συστημάτων CNG από την Fysikon (ΔΕΠΑ), διαθέτει μια μεγάλη γκάμα 
Δεξαμενών CNG, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες χρήσης του οχήματος. 
Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας για μια αναλυτική ενημέρωση. 
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Περιγραφή έργου: 
Η τρομερή ερώτηση που κρύβει ο πρωτότυπος τίτλος του έργου 
"Warum das Kind in der Polenta kocht" (Γιατί βράζει το παιδί στην 
πολέντα;) της Αγλαΐας Βετεράνι αντανακλά το παραμυθικό υπόβαθρο 
του έργου, που αξιοποιεί τον χώρο του μύθου για να αναδείξει την 
αγριότητα της ζωής. Έχοντας εγκαταλείψει την πατρίδα προς αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής, ταξιδεύοντας με το τσίρκο και ψάχνοντας την 
ασφάλεια, την τρυφερότητα και την ελπίδα, η πρωταγωνίστρια έρχεται 
αντιμέτωπη με τον σκληρό κόσμο των μεγάλων. Μέσα από τη δική της 
νεανική κι ευαίσθητη ματιά ο αναγνώστης / θεατής, ακολουθεί τους 
δύσβατους δρόμους αναγνώρισης και ερμηνείας της πραγματικότητας 
με την οποία ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι: την αδιαφορία, τις 
προλήψεις, την κακομεταχείριση, την αδικία, τη δυσκολία επικοινωνίας, 
τις βαθιές παθογένειες της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας. Σ’ αυτό 
το σκοτεινό, αλληγορικό παραμύθι για ενήλικες, βρίσκονται οι 
απαντήσεις στα "γιατί" που μας τυραννούν.………………………………………….                                                                                                    

 
Παίζουν: Στεφανία Ζώρα, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, 
Χριστίνα Παπαντριανταφύλλου, Γιάννης Τσεμπερλίδης  

 
Η παράσταση είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών. 

"Εδώ Ουρανός" της 
Αγλαΐας Βετεράνι 

 
Στο Θέατρο 

Μακεδονικών Σπουδών 
από 07 Μαρτίου 2020 
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Με την μετατροπή του ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση-LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG), επιτυγχάνεται 
σαφέστατα μια πιο οικονομική λειτουργία του αυτοκινήτου μας 
(εξοικονόμηση από 50-70%), παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και μια πιο 
οικολογική λειτουργία του (μειωμένοι ρύποι, καυσαέρια, κτλ). Μπορούμε 
όμως και εμείς οι ίδιοι, με τον τρόπο οδήγησής μας να ενισχύσουμε την 
πιο οικολογική λειτουργία του αυτοκινήτου μας. 
 
Τι είναι η Οικολογική Οδήγηση;  

Ως Οικολογική Οδήγηση εννοούμε τον τρόπο οδήγησης 
που μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι επιτυγχάνει; 
χαμηλότερους ρύπους (φαινόμενο θερμοκηπίου), 
μείωση  

κατανάλωσης βάση προδιαγραφών λειτουργίας κινητήρα, μείωση 
ηχορύπανσης αλλά και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας. 
 
 
Πως επιτυγχάνεται;  
 σταθερή οδήγηση με 2-2,5000 στροφές 
 αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων ή αλλαγής ταχυτήτων 
 ομαλή επιβράδυνση του οχήματος 
 σβήσιμο της μηχανής σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού) 
 σωστή και σταθερή συντήρηση του οχήματος και κυρίως των ελαστικών. 
Τα σωστά ελαστικά μειώνουν την κατανάλωση του κινητήρα 
 συνετή χρήση κλιματισμού – να μην ρυθμίζεται κάτω των 23ο C. 
 ομαλή οδήγηση – η επιτάχυνση ή το απότομο φρενάρισμα πριν από 
στροφές, αυξάνει την κατανάλωση. 
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