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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) επιτυγχάνο –  

ντας τα θετικά τους πλεονεκτήματα. Σε 
συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by 
ZAVOLI,το αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους 
πλέον απαιτητικούς. 
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Η GAS THEODOROU είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, την οποία εμπιστεύονται εδώ και δεκαετίες πολλοί 
καταναλωτές για την μετατροπή ή την συντήρηση των Συστημάτων 
Αεριοκίνησης των αυτοκινήτων τους.  Στις συνειδήσεις των καταναλωτών, η 
πρόταση της GAS THEODOROU θεωρείτε η πιο ολοκληρωμένη πρόταση της 
Ελληνικής Αγοράς και για αυτό το λόγο εδώ και τόσα χρόνια, η GAS 
THEODOROU είναι η εταιρία που εμπιστεύονται οι περισσότεροι 
ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή των οχημάτων τους σε Αεριοκίνηση.  
Ποια χαρακτηριστικά της πρότασης της GAS THEODOROU όμως, την 
καθιστούν ως την πιο ολοκληρωμένη στις συνειδήσεις των καταναλωτών; Ας 
δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης πρότασης της 
GAS THEODOROU.  

• Κορυφαία Ποιότητα Συστημάτων: Είναι ο 
Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
πλέον κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης 
της παγκόσμιας Αγοράς.  Τα Συστήματα που  

χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU είναι τελευταίας Γενεάς, με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την ύψιστη ποιότητα 
σε κάθε μετατροπή. 
• Τεχνική Προσέγγιση: Στην GAS THEODOROU, γίνεται Τεχνική Προσέγγιση 
σε κάθε Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το Σύστημα που θα τοποθετηθεί 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε Κινητήρα. Δεν 
επιλέγουμε βάση τιμής ή διαθεσιμότητας, αλλά βάση Τεχνικής 
συμβατότητας, το κατάλληλο σύστημα για εσάς 
• Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την 
καλή λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας 
το κατάλληλο Σύστημα για κάθε Τύπο Κινητήρα, τηρώντας συγχρόνως όλες 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ορθής λειτουργίας κάθε Κινητήρα, 
μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.   
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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.  
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Το γνωρίζεις; 
 
Βασική προϋπόθεση της 
σωστής λειτουργίας ενός 
Κινητήρα με Σύστημα 
Αεριοκίνησης, είναι η 
παράλληλη πιστή 
τήρηση της συντήρησης 
του Κινητήρα και στη 
λειτουργία βενζίνης. 
Στα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, 
πέραν της συντήρησης 
του Συστήματος 
Αεριοκίνησης, 
αναλαμβάνουμε και την 
συντήρηση του Κινητήρα 
στη λειτουργία βενζίνης. 
Ενημερώσου στο 
πλησιέστερο συνεργείο 
GAS SERVICE της 
περιοχής σου ή μπες στο  

www.autogas.gr 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS 
SERVICE®, συνιστούν και διασφαλίζουν την 
σωστή τήρηση του Προγράμματος 
Συντήρησης του Συστήματος Αεριοκίνησης , 
η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του 
οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια σειρά 
συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι 
οποίες γίνονται είτε σε κάθε εργασία 
συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές 
ή χιλιομετρικές περιόδους.  

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι μπορεί 
να απαιτηθούν νωρίτερα από τα 
προσδοκώμενα χιλιομετρικά ή χρονικά όρια 
για διάφορους λόγους, με κυριότερο την 
ποιότητα του Καυσίμου. 

Ιδίως στην Ελλάδα, 
όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην 
ποιότητα καυσίμου,  

δείγμα βρώμικου Φίλτρου Υγραερίου 

από πρατήριο σε πρατήριο, ο περιοδικός καθαρισμός των Εγχυτών  
(Μπεκ) Αερίου κρίνεται ως μια 
απαραίτητη διαδικασία Συντήρησης. 
 
Ενημερωθείτε στο www.autogas.gr για 
το Πρόγραμμα Συντήρησης του 
Συστήματος Αεριοκίνησης. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Αν και η Αεριοκίνηση ως εναλλακτική μορφή 
κίνησης των οχημάτων, είναι πλέον διαδεδομένη 
στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, εξακολουθούν 
να κυκλοφορούν ορισμένοι ‘’μύθοι’’ που 
συνεχίζουν να επηρεάζουν την απόφαση των 
καταναλωτών να  

μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους σε αεριοκίνητο.  
Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι σχετικά με την Υγραεριοκίνηση είναι:α) η τιμή του 
υγραερίου δεν είναι σταθερή, άρα δεν υπάρχει εξασφαλισμένη εξοικονόμηση, β) 
η αεριοκίνηση μειώνει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, γ) χάνεται η Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, δ) αυξάνεται η κατανάλωση, ε) χάνεται χώρος από τον ελεύθερο 
χώρο αποσκευών, στ) η υγραεριοκίνηση δημιουργεί προβλήματα στον Κινητήρα 
λόγω υψηλών θερμοκρασιών. 
Η ομάδα απομυθοποίησης του Δικτύου GAS SERVICE, σπεύδει να αποκαταστήσει 
την αλήθεια από τον μύθο: 
 
α) δεν υπάρχει εξασφαλισμένη εξοικονόμηση – ΜΥΘΟΣ 
Η τιμή του Υγραερίου είναι 50% φθηνότερη από αυτή της βενζίνης κατά μέσο όρο. 
Βεβαίως, η τιμή δεν παραμένει σταθερή, διότι το υγραέριο ως παράγωγο του 
πετρελαίου, επιδέχεται όλες τις αυξομειώσεις των τιμών που επηρεάζουν όλα τα 
παράγωγα του πετρελαίου, όπως άλλωστε και η βενζίνη. Το κέρδος που παρέχει η 
Υγραεριοκίνηση δεν προκύπτει από την σταθερότητα της τιμής, αλλά από την 
σταθερή διαφορά της τιμής του Υγραερίου με αυτή της βενζίνης, η οποία κατά μέσο 
όρο είναι 50%. Ο μύθος περί ‘’διασφαλισμένη τιμή για κάποια έτη’’, έχει ήδη 
καταρρεύσει διότι η διαφορά της τιμής των δύο καυσίμων δεν υπόκειται σε καμία 
‘’διακρατική συμφωνία’’ – πολύ απλά, το Υγραέριο είναι πιο φθηνό καύσιμο από την 
βενζίνη. Για πάντα!!! 
β) η αεριοκίνηση μειώνει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου – ΜΥΘΟΣ 
Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Υγραεριοκίνητου, εφόσον αυτή καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας του Κινητήρα σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας των στροφών και φορτίων του, δίνει την δυνατότητα στον Κινητήρα να 
λειτουργεί όπως ακριβώς στη βενζίνη, χωρίς καμία διαφορά ούτε στις επιδόσεις, 
ούτε στις τελικές, ούτε στις επιταχύνσεις. Λόγω και της καλύτερης καύσης, ένα 
Υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο , εφόσον η εγκατάσταση και ρύθμιση γίνουν σωστά, έχει 
καλύτερη απόδοση από την αντίστοιχη βενζινοκίνητη λειτουργία. 

6 ‘’μύθοι’’ για την Αεριοκίνηση (LPG-CNG) & 
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γ) χάνεται η Εγγύηση του Κατασκευαστή - ΜΥΘΟΣ 
Νομικά δεν τίθεται θέμα ακύρωσης της εγγύησης του Κατασκευαστή του 
οχήματος. Τις περισσότερες φορές, η αναγγελία περί ακύρωση της εγγύησης 
είναι απόφαση της Αντιπροσωπείας ή του Εισαγωγέα και οφείλεται καθαρά σε 
εμπορικούς λόγους ανταγωνισμού. Παρ’αυτά, η GAS THEODOROU και το 
Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχουν Γραπτή Εγγύηση που καλύπτει την Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, αν η εκάστοτε Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων ή ο Εισαγωγέας 
αρνηθεί να καλύψει οτιδήποτε δεν σχετίζεται με το σύστημα Υγραεριοκίνησης, 
χρησιμοποιώντας ως αιτία την μετατροπή. 
δ) αυξάνεται η κατανάλωση – ΜΥΘΟΣ 
Το Υγραέριο δεν έχει την ίδια θερμική δύναμη με την βενζίνη. Αυτό είναι ένα 
χαρακτηριστικό που οι περισσότερες εταιρίες που παράγουν συστήματα 
αεριοκίνησης δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν και 
Συστήματα υψηλότερης τεχνολογίας που έρχονται να αποκριθούν στην 
παραπάνω πρόκριση. Ο νέος Εγκέφαλος BORA δίνει την δυνατότητα ρύθμισης 
ένα-προς-ένα τα Μπεκ του Υγραερίου, το κάθε ένα σύμφωνα με το αντίστοιχο 
μπεκ βενζίνης, ενώ οι νέοι Εγχυτές (μπεκ) PANJET, πιάνουν το άνοιγμα των μπεκ 
της βενζίνης στις υψηλές στροφές, επιτυγχάνοντας την ίδια κατανάλωση.  
ε) χάνεται χώρος από τον ελεύθερο χώρο αποσκευών – ΜΥΘΟΣ 
Με την μεγάλη γκάμα Δεξαμενών LPG που διαθέτει η GAS THEODOROU, 
δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέξει την Δεξαμενή που καλύπτει 
τις δικές του ανάγκες, χωρίς να περιορίζεται ο χώρος αποσκευών. Συγχρόνως, 
με το μεγάλο Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού που υφίσταται πλέον στην 
ελληνική αγορά, μπορεί το κάθε όχημα, όσο μικρό χώρο αποσκευών και να 
διαθέτει, να μετατραπεί σε υγραεριοκίνητο χαρίζοντας στον κάτοχο την 
απίστευτη εξοικονόμηση που χαρίζει η Υγραεριοκίνηση. 
στ) το υγραέριο προκαλεί προβλήματα στον Κινητήρα λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών- ΜΥΘΟΣ 
Η εταιρία ZAVOLI διαθέτει για κάθε τύπο Κινητήρα, συγκεκριμένο Σύστημα, 
ώστε να διασφαλίζει πως αυτό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών και 
φορτίων του. Συγχρόνως, έχοντας εντάξει στα συστήματα το Σύστημα 
Προσθήκης Βενζίνης, διασφαλίζει την ψύξη των Μηχανικών Μερών του 
Κινητήρα, καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κινητήρα με Υγραέριο. Η GAS 
THEODOROU παρέχει Γραπτή Εγγύηση & για την Λειτουργία του Κινητήρα. 

τι ισχύει πραγματικά; 
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Ίσως είναι ευκαιρία σήμερα, που λόγω των περιοριστικών μέτρων 
προφύλαξης από τον κορονοϊό μένουμε σπίτια μας, να βρούμε 
ασχολίες πέραν της τηλεόρασης και της άσκοπης χρήσης του 
Διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μέσω του 
Διαδικτύου, πέραν της άσκοπης φλυαρίας και του κουτσομπολιού. 
Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή επίσκεψη σε Ελληνικά μουσεία, 
προσφέρουν εποικοδομητική απασχόληση για όλη την οικογένεια. 

Εποικοδομητική διαμονή στο σπίτι. 
Πως μπορούμε να περάσουμε το 

χρόνο μας στο σπίτι; 

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές 
εφαρμογές περιήγησης στις συλλογές αλλά και στους χώρους των 
εκθέσεών τους: 
1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο www.namuseum.gr  
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr 
3. Λευκός Πύργος www.lpth.gr 
4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr 
5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού www.mbp.gr 
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr 
7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης www.matk.gr 
8. Μουσείο Ακρόπολης. www.theacropolismuseum.gr 
9. Εθνική Πινακοθήκη www.nationalgallery.gr 

Ας φροντίσουμε όλοι, το διάστημα αυτό που περιορίζουμε τις 
μετακινήσεις μας, να επεκτείνουμε τόσο τις γνώσεις μας, όσο και τις 
εικόνες μας, με εκθέματα και θεματολογίες που προσφέρουν όλες οι 
διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στα μουσεία της χώρας μας. 

http://www.namuseum.gr/
http://www.amth.gr/
http://www.lpth.gr/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.heraklionmuseum.gr/
http://www.matk.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.nationalgallery.gr/


9 
Τι θα πρέπει να μας διδάξει η κρίση του Κορονοϊού; 

 

            Αυτό που βιώνει η Ανθρωπότητα το τελευταίο διάστημα, είναι ίσως 
ευκαιρία να κάνουμε όλοι μας, ως μέλη της παγκόσμιας Κοινότητας, την 
αυτοκριτική μας, όσο αφορά τις επιπτώσεις που έχει ο τρόπος ζωής μας στο 
Περιβάλλον. 
            Άρθρα και αναφορές σε μελέτες που έχουν γίνει από κορυφαίους 
οργανισμούς ενημέρωσης και ανάλυσης δείχνουν ότι αιτίες εξάπλωσης ιών 
φαίνεται πως συνδέονται και με την ανθρώπινη ''εισβολή'' σε οικοσυστήματα. Η 
περιβαλλοντική κρίση φαίνεται ότι συνδέεται με την ανθρώπινη υγεία πολύ πιο 
άμεσα από ότι θεωρούσαμε. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πράσινη 
ανάπτυξη φαίνεται πως θα συνδεθεί με την ανθρώπινη υγεία και μαζί θα 
μετατραπούν στον άξονα γύρω από τον οποίον θα κινείται η διεθνής οικονομική 
δραστηριότητα. Οι ποιοτικοί περιορισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω θα 
πολλαπλασιαστούν καθώς θα στοχεύουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής 
η οποία είναι η πρώτη που προστατεύεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
Κυρώσεις, πρόστιμα και δασμοί με αιτιολογία την μόλυνση του περιβάλλοντος 
έχουν ήδη επιβληθεί σε μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και όχι 
μόνο. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος οικονομικά στον κόσμο που θα 
δημιουργηθεί θα είναι εκείνος που θα μπορεί να χειρίζεται την τεχνολογία με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην επηρεάζεται η ανθρώπινη υγεία. Ο τομέας της 
ασφάλισης εμπορευμάτων θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος. 
             Δεν είναι εύκολο να δει κανείς θετική πλευρά σε μια πανδημία που 
απειλεί ανοιχτά πια την ανθρωπότητα. 
             Όσο ο κόσμος αποσύρεται όμως στα σπίτια του και οι δρόμοι αδειάζουν, 
οι ουρανοί και τα ποτάμια μας αναπνέουν κάπως καλύτερα. 
             Κι ενώ τα ευεργετικά οφέλη που έχει ο κορονοϊός στο περιβάλλον δεν 
αντισταθμίζουν αλίμονο τον πόνο, τον φόβο και το πένθος που αφήνει πίσω της 
η επιδημία, η καραντίνα και η ανάσχεση της εμπορικής και οικονομικής 
δραστηριότητας αφήνουν το τοπίο γύρω μας πιο καθαρό. Τρανό παράδειγμα 
παραμένει η Κίνα, που βλέπει ξανά πώς είναι να είναι ο ουρανός γαλανός, 
ακόμα και σε μητροπόλεις που κυριαρχούσε το γκρίζο. Μας το έδειξε και η NASA 
αυτό με υπέροχες δορυφορικές εικόνες. 
              Το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία, τη χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο 
από τον κορονοϊό μετά την Κίνα. Όπως μας δείχνει η Ευρωπαϊκή Διαστημική 
Υπηρεσία στο βίντεο, τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου έχουν πέσει δραματικά 
στη χώρα. Ακόμα και τα κανάλια της Βενετίας έγιναν κρυστάλλινα, εξαιτίας της 
δραστικής μείωσης του τουρισμού. Ψάρια εμφανίστηκαν ξανά δίπλα στις 
γόνδολες. 

https://www.newsbeast.gr/tag/benetia
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