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Μετατροπή σε Αεριοκίνηση 
 Τι πρέπει να προσέχω; 
 Τι διασφαλίζει την καλή 
λειτουργία του Κινητήρα μου; 
 
Όλες οι απαντήσεις, από τους 
Ειδικούς της GAS SERVICE 

Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική 
η πιο συνηθισμένη 

διαδρομή το Καλοκαίρι. 
 
Τι κερδίζω αν 
κινούμαι με 
Εναλλακτικά 

Καύσιμα; 

Το Περιβάλλον κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου. 

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε 
να σκεφτόμαστε Οικολογικά. 
Η GAS THEODOROU προτείνει 

Αεριοκίνηση 
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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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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. 
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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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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 : 95-110χλμ/ώρα 
Όχημα: Skoda Fabia 1400cc 
Τιμές καυσίμων 27/06/2020 

 
Κατανάλωση Βενζίνης: 5,20lt (1.40€/lt) Κόστος: 7,28€ 
Κατανάλωση LPG: 5,50lt (0.72€/lt)  Κόστος: 3,96€ 
Κατανάλωση CNG: 3,06kg (0,83€/kg) Κόστος: 2,54€ 

 
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 
65%. 
 
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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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ – μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο 

Υπάρχουν ‘’απαγορευμένα’’ αυτοκίνητα στην Αεριοκίνηση; Πως 

Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Εναλλακτικό Καύσιμο (Υγραεριοκίνηση/LPG ή 
Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG), είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο χώρο 
Καύσης του Κινητήρα, κατά κάποιο τρόπο στην ‘’καρδιά’’ του Κινητήρα μας. 
Ακριβώς για αυτό το λόγο, η διαδικασία μετατροπής θα πληρεί αρκετά κριτήρια 
που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα με το νέο Καύσιμο 
(LPG ή CNG) ώστε να διασφαλίζεται η τεράστια εξοικονόμηση που το 
Εναλλακτικό Καύσιμο προσφέρει σε σχέση με τη βενζίνη. 
Ποιοι παράγοντες όμως είναι αυτοί που διασφαλίζουν την επιτυχή μετατροπή 
ενός Κινητήρα σε Αεριοκίνηση; 

Ποιότητα Συστήματος 
Ο πρώτος & σημαντικότερος παράγοντας που διασφαλίζει την σωστή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα, μετά την μετατροπή, είναι το Σύστημα 
Αεριοκίνησης που θα τοποθετηθεί και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο το Σύστημα 
καλύπτει πλήρως (η λέξη πλήρως είναι κομβική λέξη) τις προδιαγραφές 
λειτουργίας που έχει ο συγκεκριμένος Κινητήρας στην βενζίνη. Ο κάθε 
Κινητήρας, έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας, που συνεπάγεται 
πως και το Σύστημα που θα επιλεχθεί να τοποθετηθεί θα πρέπει απαραιτήτως 
να καλύπτει πλήρως αυτές τις προδιαγραφές και συγκεκριμένα, σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα (σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών 
και των φορτίων). Η μη σωστή επιλογή Συστήματος, συνεπάγεται την μη κάλυψη 
αυτών των προδιαγραφών, με αποτέλεσμα ο Κινητήρας να παρουσιάζει 
προβλήματα λειτουργίας και (πιθανών) βλάβες. Η επιλογή του Συστήματος 
οφείλει να γίνεται με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του Κινητήρα και όχι με 
βάση πχ το κόστος του Συστήματος ή την διαθεσιμότητά του. Πολλές φορές, ο 
μη γνώστης, θεωρεί πως ‘’όλα τα συστήματα είναι ίδια’’ και  επιλέγει το 
Σύστημα βάση κόστους ή διαθεσιμότητας. Ο πραγματικός γνώστης όμως, 
αντιλαμβάνεται πως η επιλογή του Συστήματος γίνεται βάση του Κινητήρα, και 
μόνον του Κινητήρα. 

Ποιότητα Εγκατάστασης-Ρύθμισης 
Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Κινητήρα με την μετατροπή του σε 
Αεριοκίνηση, είναι η Ποιότητα της Εγκατάστασης και κυρίως η σωστή Ρύθμιση 
λειτουργίας του Συστήματος. 
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χώρο καύσης του Κινητήρα του αυτοκινήτου μου 

μπορώ να γνωρίζω πως δεν θα έχω προβλήματα στο μέλλον;  

Όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, το καλύτερο Σύστημα να 
έχεις στα χέρια σου, δεν τοποθετείται μόνο του. Ο Τεχνικός που θα το 
τοποθετήσει και ,κυρίως, θα το ρυθμίσει (ρύθμιση λειτουργίας) οφείλει να 
γνωρίζει όλα τα ‘’μυστικά’’ και να τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές  
που διασφαλίζουν πως ο Κινητήρας θα λειτουργήσει με το Υγραέριο, όπως θα 
λειτουργούσε και με τη βενζίνη. 
Η ποιότητα της Ρύθμισης λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. 
Απαιτεί μεγάλη εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση. Για αυτό και ουσιαστικά, είναι 
το Α και το Ω του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Σωστή Συντήρηση 
Και εφόσον όλα πάνε καλά, και η μετατροπή του Κινητήρα μας γίνει σωστά και 
εγγυημένα, δεν σημαίνει πως τελειώσαμε. Και το σύστημα Αεριοκίνησης 
απαιτεί συντήρηση, κάτι που πλέον είναι στην ευθύνη του εκάστοτε κατόχου 
του οχήματος. Η συντήρηση του Συστήματος (κάθε 12 μήνες ή κάθε 20.000χλμ 
από την προηγούμενη) οφείλει να τηρείται επακριβώς από τον κάτοχο του 
οχήματος, ώστε να διασφαλίζεται  η σωστή λειτουργία του Συστήματος, και με 
τη σειρά του η σωστή λειτουργία του Κινητήρα. 

Πως μπορώ να γνωρίζω; 
Η αγορά της Αεριοκίνησης είναι γεμάτη από επιλογές διαφόρων συστημάτων, 
διαφόρων προτάσεων, διαφόρων κοστολογίων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει 
να κάνει αρχικώς μια πολύ σοβαρή έρευνα για την επιλογή Συστήματος ή και 
Συνεργείου για το αυτοκίνητό του. Και βεβαίως, σε αυτή την έρευνα δεν 
χρειάζεται απαραιτήτως ο ενδιαφερόμενος να έχει τεχνικές γνώσεις. Όπως 
ξεκαθαρίζουμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, ένα σημαντικό κριτήριο 
που μπορεί εύκολα να θέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να κρίνει μια πρόταση 
προς μετατροπή του αυτοκινήτου σε Αεριοκίνηση ως σωστή ή επικίνδυνη, είναι 
το θέμα της Εγγύησης. Μια Εγγύηση που δεν καλύπτει και τον Κινητήρα (δηλαδή 
την απρόσκοπτη λειτουργία του) πέραν την κάλυψη του Συστήματος, σίγουρα 
δεν διασφαλίζει ούτε την ποιότητα λειτουργίας του Συστήματος ούτε βεβαίως 
κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τον Κινητήρα μας.  
Το να διευκρινίζεται εκ των προτέρων, τι Εγγύηση για την λειτουργία του 
Κινητήρα που παρέχει μια πρόταση προς μετατροπή, είναι το κυριότερο 
στοιχεία αξιολόγησης της κάθε πρότασης. 



Οι μεγάλοι Sepultura, οι Βραζιλιάνοι θρύλοι του metal, έρχονται στη 
Θεσσαλονίκη για να εξαπολύσουν τον πανίσχυρο και τόσο αναγνωρίσιμο ήχο 
τους, την Τρίτη 21 Ιουλίου, στο Fix Factory Of Sound! 

Τίποτε δεν θα ήταν ίδιο στην παγκόσμια σκηνή του 
σκληρού ήχου αν δεν είχαν υπάρξει οι Sepultura! Για 
περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή, παραμένοντας πρωτοπόροι και επιδραστικοί. 
Ξεκινώντας από το thrash και το death metal, και στη 
συνέχεια πειραματιζόμενοι με το groove και alternative 
metal, χάραξαν τη δική τους πορεία ως μια μπάντα που 
απλά δεν έχει όμοιά της. 
Με περισσότερα από 20 εκατομμύρια πωλήσεις 
παγκοσμίως είναι, με διαφορά, η πιο επιτυχημένη 
metal μπάντα στην πατρίδα τους. Μνημειώδη albums 
όπως τα "Beneath the Remains" (1989), "Arise"  (1991), 
"Chaos A.D." (1993), "Roots" (1996), δεν έχουν χάσει 
ίχνος από την μεγαλοπρεπή σφροδότητά τους μέχρι 
σήμερα και αποτελούν σημεία αναφοράς και βασική 
επιρροή για αμέτρητες νέες μπάντες! 

Η νέα δουλειά τους, “Quadra” (2020), αποδεικνύει ξανά τη δυναμική και την 
ποιότητά τους, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν με το φοβερό "Machine 
Messiah" (2017). Με τους «παλιούς» Andreas Kisser (κιθάρα, φωνητικά) 
και  Paulo Xisto Pinto Jr. (μπάσο) ως κινητήρια δύναμη, παρέα με τη… δύναμη της 
φύσης που ονομάζεται Derrick Leon Green (φωνή) και τον «τσιμεντένιο» Eloy 
Casagrande (drums), οι Sepultura βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, σαρώνοντας με 
τις ζωντανές εμφανίσεις τους τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. 
Την Τρίτη 21 Ιουλίου, μια γνώριμη κραυγή θα μας ξεσηκώσει: “Roots, Bloody 
Roots!”  
 
Sepultura opening act (tba), Τρίτη 21 Ιουλίου, Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη 
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Sepultura – Thessaloniki it is time for ROCK!!!! 
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Πόσο «καθαρά» είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

 
Το dieselgate αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για τον κινητήρα του 
μέλλοντος. Θα μπορέσει να αντικαταστήσει η ηλεκτροκίνηση τους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προτάσεις;  
Από το 2040 η Βρετανία απαγορεύει τις πωλήσεις νέων οχημάτων με κινητήρες 
βενζίνης ή ντίζελ. Όμοιες αποφάσεις έλαβαν Γαλλία και Νορβηγία. Στην Κίνα, 
τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου σχεδιάζεται μια ποσόστωση για 
ηλεκτρικά οχήματα, ενώ στη Γερμανία δεν έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις, 
μέχρι σήμερα τουλάχιστον, σε πολιτικό επίπεδο. Γεγονός πάντως είναι ότι τα 
περιθώρια για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στενεύουν.  
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φραουενχόφερ, σε βάθος χρόνου θα αναγκαστούμε 
να σταματήσουμε την χρήση ορυκτών καυσίμων, μιας και δεν θα είμαστε σε 
θέση να ελέγξουμε τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή 
όμως τονίζει ότι «χωρίς καθαρό ρεύμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα υπάρχει 
σημαντικό όφελος για το περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην ενεργειοβόρα 
παραγωγή μπαταριών. Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον είναι σημαντικές. Σε 
περίπτωση μάλιστα που η φόρτιση των μπαταριών γίνεται με ενέργεια από 
εργοστάσια άνθρακα τότε δεν θα υπάρχει πια σχεδόν κανένα όφελος σε 
σύγκριση με ένα μικρό, καθαρό βενζινοκινητήρα. 
 
Πολλοί επιστήμονες προτείνουν καύσιμα που βασίζονται σε συνθετικές μορφές 
υδρογονάνθρακα. Τονίζουν πως ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα υπάρχει για 
πολλές δεκαετίες ακόμα και επικρίνουν το ότι από την δημόσια συζήτηση για 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης απουσιάζει μια «συνολική θεώρηση».  
Τονίζεται πως μόλις το 4% των ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου προέρχονται από την κυκλοφορία αυτοκινήτων: «Κάνουμε λες και 
η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πανάκεια. Όλα εξαρτώνται από την "οικολογική 
στροφή", πως δηλαδή θα περάσουμε από τα ορυκτά καύσιμα σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας. Μολονότι δεν έχουμε δώσει απάντηση σε αυτό το μείζον 
ζήτημα, προτρέχουμε, και θέλουμε να καταργήσουμε τους συμβατικούς 
κινητήρες χωρίς να έχουμε επί της ουσίας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση». 
Ο γερμανός ειδικός Ρόλαντ Μπάαρ θεωρεί ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να 
επιλυθεί σε σημαντικό βαθμό, με καύσιμα που βασίζονται σε συνθετικές 
μορφές υδρογονάνθρακα. Η διαδικασία, όπως λέει ο γερμανός καθηγητής, είναι 
ακριβή, αλλά αποδοτική, μιας και καθιστά εφικτή την αποθήκευση ενέργειας 
και διασφαλίζει και στο μέλλον την κυκλοφορία των οχημάτων. 
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