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GAS SERVICE by ZAVOLI –  
ένα ΚΙΤ για… ελληνικές τσέπες 

Το Δίκτυο GAS SERVICE , γνήσιο τέκνο της GAS THEODOROU, τοποθετεί 
κατά αποκλειστικότητα Συσκευές Αερίων Καυσίμων του Ιταλικού Οίκου 
ZAVOLI pure technology. Ως Επίσημος & Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της 
ZAVOLI σε Ελλάδα και Κύπρο, η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE εισάγουν στην ελληνική Αγορά τη νέα Συσκευή (ΚΙΤ) GAS SERVICE 
by ZAVOLI. 
Τι είναι το GAS SERVICE by ZAVOLI. 
Το νέο ΚΙΤ GAS SERVICE by ZAVOLI, είναι ένα νέο ΚΙΤ του Οίκου ZAVOLI, 
αποκλειστικά για την Ελληνική Αγορά.. Μια τεχνολογική σύζευξη των δύο 
γενεών Συσκευών της ZAVOLI, Bora (8ης γενεάς) και Ghibli (6ης γενεάς). 

Ενημερώσου για το δικό σου αυτοκίνητο από το κοντινότερο GAS SERVICE της 
περιοχής σου. Μπες στο site www.autogas.gr ή επικοινώνησε στο 2310523131 
 
* Η προσφορά Τιμής για GAS SERVICE by ZAVOLI ισχύει για περιορισμένο 
αριθμό αυτοκινήτων. 

Συγκεκριμένα το ΚΙΤ GAS SERVICE by 
ZAVOLI αποτελείται από:  
 Εγκέφαλο (ECU) 8ης γενεάς Bora 
 Εγχυτές (Μπεκ) 6ης γενεάς 100ΡΑΝ 
 Υποβιβαστής (Πνεύμονας) 100ΖΕΤΑ 
 

Το νέο ΚΙΤ GAS SERVICE by ZAVOLI είναι μια προωθητική ενέργεια της 
ZAVOLI και της GAS THEODOROU για τον Νέο Εγκέφαλο Bora, με τιμές 
που….δεν υπάρχουν!!!! 
 
 
 Γνήσια Συσκευή ZAVOLI, 8ης γενεάς Εγκέφαλος, σε 
τιμές ασυναγώνιστες!!! 
 
Μια επιλογή που απευθύνεται σε όλους όσους 
αναζητούν μια αξιόπιστη και επώνυμη Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης, στην καλύτερη δυνατή τιμή της 
Αγοράς!!! 
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«Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας» 

 
Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του GAS SERVICE  ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, κ. Παπατσίμπα 
Δημήτριο. 

Επισπευτήκαμε το Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE, 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, στην Άρτα, και κάναμε μια ευρύτατη 
συζήτηση με τον Υπεύθυνο του Συνεργείου κ. Παπατσίμπα 
Δημήτριο για τις Υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του.  
-Ερώτ: κ. Παπατσίμπα, ασχολείστε εδώ και 5 χρόνια με 
την Υγραεριοκίνηση. Ποια είναι τα γενικά συμπεράσματα 
που έχετε αποκομίσει για τις ανάγκες που καλείται να 
καλύψει ένα Συνεργείο Υγραεριοκίνησης; 
-Απαντ: Μια επιχείρηση που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την Υγραεριοκίνηση, οφείλει να 
γνωρίζει εξ’ αρχής τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Τομέα του αυτοκινήτου, ώστε να 
φροντίσει από την αρχή, να κάνει εκείνες τις επιλογές που θα την βοηθήσουν να εδραιωθεί 
σε αυτή την Αγορά, αλλά και βεβαίως να διασφαλίσει την Αξιοπιστία που πρεσβεύει το όνομά 
της. -Ερώτ.: Για ποιες επιλογές μιλάτε; 
-Απάντ: Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επιλέξει να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί, να 
μάθει με απλά λόγια τη δουλειά από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο σε βάθος, 
που διαθέτουν την Τεχνογνωσία και την Εμπειρία για να δώσουν την πλήρη εικόνα των 
απαιτήσεων που καλείται να καλύψει η Εγκατάσταση Συσκευής Υγραεριοκίνησης. Πολύ 
σημαντικό επίσης, είναι η επιλογή ενός Επώνυμου Προϊόντος, ενός Αναγνωρισμένου Οίκου 
Υγραεριοκίνησης, το οποίο θα διασφαλίζει το αποτέλεσμα. 
-Ερώτ.: Τι εννοείτε με αυτό; 
-Απάντ.: Πολλοί συνάδελφοι, προκειμένου να βγούνε  
ανταγωνιστικά στην τοπική τους αγορά, επιλέγουν 
να χρησιμοποιούν φθηνά ποιοτικές συσκευές, οι οποίες 
όμως μόνο προβλήματα και μπελάδες για το Συνεργείο 
 αλλά και για τον Πελάτη δημιουργούν. Ένας σωστός  
Επαγγελματίας, οφείλει πρώτος αυτός, να επιλέγει μόνο 
Υψηλής Ποιότητας προϊόντα για την επιχείρησή του. 
-Ερώτ.: Κατανοητό. Ποιοι άλλοι όμως είναι οι παράγοντες που καθορίζουν μια Υπηρεσία ως 
Υψηλής Ποιότητας, τουλάχιστον στο χώρο της Υγραεριοκίνησης; 
-Απάντ.: Ότι αφορά το αυτοκίνητο, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, είναι το After Sale 
Service. Το αυτοκίνητο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Απαιτεί σωστή συντήρηση και 
βεβαίως σωστούς ελέγχους, ώστε να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά. Ένας λόγος επιπλέον 
στην Υγραεριοκίνηση, κατά την οποία υπάρχει επέμβαση στο χώρο Καύσης του κινητήρα. 
-Ερώτ.: Εσείς, ως επιχείρηση, πως καλύπτετε την ανάγκη αυτή; 
-Ως επιχείρηση που κυριαρχούμε στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, με μία σειρά ποιοτικών 
Υπηρεσιών, για την Υγραεριοκίνηση, αποφασίσαμε να ενταχθούμε στο μεγαλύτερο Δίκτυο 
Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα, το Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχοντας στους πελάτες μας 
ένα Ολοκληρωμένα Πακέτο Υπηρεσιών, σε όλους τους Τομείς. 
 
To GAS SERVICE ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, βρίσκεται στην περιοχή Ιμαρέτ Άρτας, Ελεούσα, 
στη διασταύρωση Μπανιώτη. 
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Το CNG (Φυσικό Αέριο για την κίνηση 
οχημάτων) είναι ευρύτερα γνωστό σε πολλές 
χώρες ως το πιο οικονομικό καύσιμο 
οχημάτων. Στην Ελλάδα, το CNG μπήκε 
δυναμικά στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα 
και έρχεται να καλύψει πλήρως την ανάγκη για 
Μέγιστη Οικονομία στην κίνηση του 
αυτοκινήτου μας. 
 
Ήδη, η ΔΕΠΑ έχει αναγγείλει εδώ και μήνες 
την διάθεσή της να πριμοδοτήσει κάποιες 
αρχικές Εγκαταστάσεις σε εταιρικούς στόλους 
Οχημάτων, αλλά και σε Εγκαταστάσεις 
Μονάδων τροφοδοσίας σε κεντρικά Πρατήρια 
καυσίμων, σε όλο το Οδικό Δίκτυο Αθήνας-
Θεσσαλονίκης. Τα σχέδιά της περιλαμβάνουν 
δημιουργία 15 Σταθμών Φυσικού Αερίου (CNG) 
έως το 2015. 

CNG – ο νέος τρόπος κίνησης, που έρχεται 
να αλλάξει τη ζωή μας 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του CNG; 
Το CNG , όπως το LPG, είναι ένα αέριο καύσιμο, που χρησιμοποιείται, μέσω 
εγκατάστασης Ειδικής Συσκευής στο αυτοκίνητο, ως εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας 
του κινητήρα. 
Το CNG, δουλεύει σε πολύ υψηλές πιέσεις (200bar πίεση) κάτι που καθιστά την 
Εγκατάσταση μιας Συσκευής Φυσικού Αερίου στο αυτοκίνητο μια πολύ σημαντική και 
ευαίσθητη εργασία. 
Ως καύσιμο, είναι πολύ φθηνό, φθηνότερο βεβαίως από τη βενζίνη, ακόμη και απότ ο 
Υγραέριο. 
Λόγω βεβαίως των ιδιαιτεροτήτων του, η χρήση του συνιστάται κυρίως στα μεγάλα 
φορτηγά και στα επαγγελματικά οχήματα, ενώ στα Ι.Χ. συνιστάται μόνο σε οχήματα 
που παρουσιάζουν συχνή και μικρή χιλιομετρικά καθημερινή χρήση. 
Το κόστος μιας Εγκατάστασης Συσκευής CNG κυμαίνεται από 1.600,00€+ΦΠΑ, 
αναλόγως το κάθε κινητήρα. Η τιμή καυσίμου, κυμαίνεται με σημερινές τιμές περίπου 
στα 0,93€/kg (περίπου 0,55€/lt). 
Είναι Νόμιμη η Εγκατάσταση Συσκευής CNG; 
Ήδη η εταιρία GAS THEODOROU έχει προβεί σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Μεταφορών στην πρώτη Νομιμοποίηση Εγκατάστασης Συσκευής CNG με την απόφαση 
67088/7681/2013. Η συγκεκριμένη Έγκριση αφορά τη Συσκευή Bora by ZAVOLI, 
και έχει γίνει με τη διαδικασία R115, κάτι που καθιστά την συγκεκριμένη Έγκριση 
αποδεκτή για ένα πλήθος Οχημάτων.  
 
Η Αγορά CNG έχει ανοίξει και επίσημη 
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Η φλόγα του Δικτύου GAS SERVICE, 

άναψε και στη Σαλαμίνα!!! 

Το Δίκτυο GAS SERVICE μεγαλώνει συνεχώς. Μια νέα φλόγα 
ανάβει πλέον και στο νησί του Αίαντα, τη θεϊκή Σαλαμίνα. 
Το νέο Συνεργείο του Δικτύου, GAS SERVICE Μενεδάτος, 
ολοκλήρωσε τα Τεχνικά και Εμπορικά Σεμινάρια Ένταξης στο 
Δίκτυο GAS SERVICE, και πλέον δύναται να καλύψει τις 
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του, πάνω στις 
Ολοκληρωμένες Λύσεις που παρέχει η GAS SERVICE. 

Η εταιρία 

διαθέτει Δίκτυο 
75 

Εξουσιοδοτημένων 
Συνεργείων σε 

Ελλάδα και Κύπρο, 
παρέχοντας 
After Sale 

Service σε όλους 
τους πελάτες του 

Δικτύου 
ανεξαρτήτως του 

Συνεργείο 
Εγκατάστασης. 

Εντόπισε το 
πλησιέστερο GAS 

SERVICE της 
περιοχής σου στο 
www.autogas.gr  

To νέο GAS SERVICE 
βρίσκεται στη Λεωφόρο 
Ιπποκράτους Νο64, στη 
Σαλαμίνα και μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί του 
στο 210 4672075. 

Το Συνεργείο διαθέτει όλα τα Συστήματα και τα Μηχανήματα 
μιας ολοκληρωμένης Μονάδος , ώστε να μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες του αυτοκινήτου, όχι μόνο στην Υγραεριοκίνηση αλλά 
σε κάθε τομέα. 
 

Το απαιτητικό κοινό της 
Σαλαμίνας, απέκτησε έτσι 
ένα Εξειδικευμένο Συνεργείο 
Υγραεριοκίνησης, το οποίο 
ανήκει στο Μεγαλύτερο 
Δίκτυο Αεριοκίνησης στην 
Ελλάδα. 

Με τη λήξη των Σεμιναρίων, ο Υπεύθυνος του Συνεργείου και 
Υπεύθυνος Μηχανικός της Αεριοκίνησης, κ. Βασίλειος 
Μενεδάτος, παρέλαβε τα απαραίτητα Πιστοποιητικά από τους 
Υπευθύνους της εταιρίας, ώστε και επίσημα να ξεκινήσει ν 
έναρξη της λειτουργίας του 1ου GAS SERVICE στη Σαλαμίνα. 
 

http://www.autogas.gr/
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Στήλη Αναγνωστών (εδώ μας ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε) 

Ερώτηση Δ.Μ. 17/03/2014 –μέσω email 
-Ποιες είναι οι διαφορές του Φυσικού Αερίου (CNG) με το Υγραέριο 
(LPG) ; Με ποια κριτήρια μπορώ να επιλέξω το ένα ή το άλλο 
εναλλακτικό καύσιμο; 

Απάντηση: 
 
Το CNG ως εναλλακτικό καύσιμο οχημάτων, δουλεύει στα 200bar 
Πίεσης, ενώ το LPG στα 40bar Πίεσης. Αυτό από μόνο του δημιουργεί 
μια σημαντική διαφορά ως προς τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. 
Συγκεκριμένα, στο LPG, η Δεξαμενή καυσίμου υπάρχει σε δύο τύπους, 
κυλινδρική ή στρόγγυλη (για τη θέση της ρεζέρβας), ενώ στο CNG οι 
δεξαμενές βγαίνουν μόνο σε κυλινδρικού τύπου. 
Μια ακόμη διαφορά είναι στη σχέση Βάρους/Αυτονομίας των 
Δεξαμενών. Στο LPG, λόγω χαμηλότερης Πίεσης, μια δεξαμενή που 
γεμίζει με πχ 40lt, ζυγίσει (πρόσθετο βάρος στο όχημα) περίπου 20-
25κιλά. Στο CNG, μια δεξαμενή που γεμίζει με 10lt (περίπου 5-6kg 
CNG), ζυγίζει περίπου 55-60κιλά! 
Και στο ίδιο το καύσιμο, βεβαίως υπάρχει μια διαφορά πάνω στη 
θερμογόνο δύναμη. Συγκεκριμένα, το CNG, λόγω μικρότερης 
θερμογόνου δύναμης, μειώνει τις επιδόσεις του κινητήρα περίπου κατά 
20%. 
Σε συνδυασμό με τις υψηλού βάρους δεξαμενές, υπάρχει και μια αύξηση 
της κατανάλωσης του οχήματος. 
Ως εκ τούτου, το CNG ως εναλλακτικό καύσιμο προτείνεται από τους 
Ειδικούς μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: 
-σε εργοστασιακά οχήματα, όπου οι δεξαμενές κρύβονται μέσα στο 
σασί. 
-σε μεγάλα φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα που μπορούν να 
καλύψουν ένα μεγάλο μέρος με πολλές δεξαμενές (για μεγαλύτερη 
αυτονομία) 
-σε μικρά Ι.Χ. που κάνουν μικρά (περί των 100km/ημέρα) καθημερινά 
δρομολόγια. 
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Κορυφαία Συστήματα ZAVOLI 
Γραπτή Εγγύηση για τα 
εξαρτήματα και  τη καλή 
λειτουργία του Κινητήρα 
Πανελλήνιο After Sale 
Service σε 75 Συνέργεια του 
Δικτύου GAS SERVICE 
 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ, 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΤΗΛ. 2467042309 

Τύπος Οχήματος Κόστος Εγκατάστασης 

4cyl NoOBDii έως 140hp 599,00€ 

4cyl OBDii έως 140hp 699,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 799,00€ 

6cyl – 8cyl 949,00€ - 1.049,00€ 

Direct Injection (Fsi-Tsi) 1.260,00€ 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων & δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ 
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