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Δεξαμενές Φυσικού Αερίου Κίνησης 
Τι ισχύει; 

Σιδερένια ή Ελαφριού Τύπου; 
Μεγάλη ή Μικρή Δεξαμενή; 

 

Δίκτυο GAS SERVICE 
δίπλα σου όπου και να είσαι 

To GAS SERVICE Πλουμιστός στο 
Βόλο, άναψε τη φλόγα της  

GAS SERVICE 

Νέο Συνεργείο στο Δίκτυο 
GAS SERVICE 

Η πρώτη Νομιμοποίηση Εγκατάστασης 
συσκευής CNG είναι γεγονός 

Εγγύηση GAS SERVICE 
Διασφάλιση & Εμπιστοσύνη 

σελ 7 

http://www.autogas.gr/
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Νέο Συνεργείο του Βόλου στο Δίκτυο GAS SERVICE 

Ένα νέο Συνεργείο GAS SERVICE 
εντάχθηκε στο Δίκτυο της GAS 
THEODOROU. 
Το Συνεργείο GAS SERVICE 
Πλουμιστός, ολοκλήρωσε το Σεμινάριο 
Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του 
Τεχνικού Τμήματος της GAS 
THEODOROU και εντάχθηκε στο Δίκτυο 

GAS SERVICE. Το GAS SERVICE Πλουμιστός εδρεύει στο 2Ν 
ΒΙΟΠΕ Βόλου και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στο τηλ. 
24210 68018.  
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με 75 φλόγες σε όλη την Ελλάδα  
το Δίκτυο GAS SERVICE  

είναι δίπλα σου όταν το χρειάζεται όπου και να βρίσκεσαι  
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Με το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) να έχει μπει για τα καλά στη 
ζωή μας, προκύπτει το μεγάλο θέμα της επιλογής Δεξαμενής 
Καυσίμου. 

Δεξαμενές Φυσικού Αερίου Κίνησης - Τι ισχύει; 

Στο CNG, οι Δεξαμενές είναι δοχεία  
υπό πίεση, με προδιαγραφές τα 200 
-240bar. Είναι κυλινδρικού τύπου,  
εν αντιθέσει με το LPG που διατί- 
θενται και στρόγγυλες για το χώ- 
ρο της ρεζέρβας. Οι Δεξαμενές  
CNG, λόγω των αυξημένων πιέ- 
σεων δεν παρέχουν πολύ μεγάλη  
αυτονομία, για αυτό σε περιπτώσεις  
που ο ενδιαφερόμενος ενδιαφέρεται 
για μεγάλη αυτονομία τοποθετούνται 
παραπάνω από μια Δεξαμενή στο όχημα. 
Οι Δεξαμενές CNG που χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU και 
το Δίκτυο GAS SERVICE αποτελούνται από δύο Βασικούς 
Τύπους: Τύπος-1 και Τύπος-4. 
Οι Τύπου-1 Δεξαμενές, είναι σιδερένιες Δεξαμενές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το μικρό τους κόστους (σε σχέση με τις 
Τύπου-4) αλλά και το μεγάλο τους βάρος. Προτείνονται σε 
οχήματα που είτε δεν επιδιώκουν μεγάλη αυτονομία (καλύπτεται 
η ανάγκη καθημερινής κίνησης με 1 δεξαμενή), είτε σε αυτοκίνητα 
που δεν επηρεάζεται ο κινητήρας από την προσθήκη επιπλέον 
βάρους (Επαγγελματικά φορτηγά, miniVan, κτλ). 
Οι Τύπου-4 Δεξαμενές, είναι Ελαφριού Τύπου. Χαρακτηρίζονται 
από το μικρό τους βάρος και βεβαίως από την μεγαλύτερη 
αυτονομία (σε σχέση με τις Τύπου-1). Προτείνονται σε Ι.Χ. τα 
οποία δεν θέλουν να φορτώσουν το αυτοκίνητο με πολύ βάρος 
(όπως θα συνέβαινε στην λύση της Τύπου-1 δεξαμενής) ή ακόμη 
και σε Επαγγελματικά οχήματα που επιδιώκουν μεγαλύτερη 
αυτονομία με το μικρότερο δυνατό βάρος. 
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Το Φυσικό Αέριο Κίνησης 
είναι εδώ 

Επικοινώνησε στο 
 

2310 523131 
 

ή  
 

στο info@autogas.gr 
 

και ενημερώσου για το 
δικό σου αυτοκίνητο 

http://www.autogas.gr/
mailto:info@autogas.gr
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Νομιμοποίηση Εγκατάστασης Συσκευής CNG 

Η ολοκλήρωση της γραφειοκρατίας στην Πιστοποίηση 
Εξαρτημάτων και Δεξαμενών Φυσικού Αερίου (CNG) έδωσε τη 
σειρά της στην πρώτη Νομιμοποίηση Οχήματος που κινείται με 
Φυσικό Αέριο Κίνησης . 
Επισκεφτήκαμε το EuroΚΤΕΟ, στο 6ο χλμ Θεσσαλονίκης-
Ωραιοκάστρου  όπου έλαβε χώρα ο απαραίτητος Έλεγχος που 
απαιτείται βάση της Ελληνικής (& Ευρωπαϊκής) Νομοθεσίας. 

Ο Έλεγχος περιελάμβανε εξακρίβωση των 
Αριθμών Έγκρισης κατά 110R όλων των 
Εξαρτημάτων της Συσκευής, καθώς και Έλεγχο 
της Λειτουργίας του Κινητήρα σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας του με το CNG.  
H Διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς 
στο Υπουργείο Μεταφορών έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί οι Εγκρίσεις Τύπου των Συσκευών 

Bora by ZAVOLI καθώς και των 
Δεξαμενών CNG που χρησιμοποιεί η 
GAS THEODOROU. Ο Έλεγχος του 
EuroKTEO στάλθηκε στο 
Μηχανολογικό Θεσσαλονίκης και η 
διαδικασία αλλαγής της Αδείας 
Κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε. 
 
Ως GAS THEODOROU, ευχαριστούμε 

όλο το προσωπικό του EuroKTEO για την 
Άριστη εξυπηρέτηση καθώς βεβαίως και 
για την Άμεση Διεκπεραίωση του πρώτου 
Ελέγχου Νομιμοποίησης Εγκατάστασης 
Συσκευής CNG στην Ελλάδα. 
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Εγγύηση GAS SERVICE 
Διασφάλιση & Εμπιστοσύνη 

Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών του Δικτύου GAS 
SERVICE, είναι η Εγγύηση για κάθε Εγκατάσταση 
Συσκευής Υγραεριοκίνησης. Η Εγγύηση του Δικτύου 
GAS SERVICE, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο τα 
Εξαρτήματα της Συσκευής, όσο και την Καλή Λειτουργία 
του Κινητήρα έκαστου οχήματος. 

Ιδίως, σε αυτοκίνητα που 
έχουν εν ισχύ την 
Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση 
του Δικτύου GAS SERVICE 
καλύπτει και την 
Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κινητήρα. 

Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει για δύο (2) έτη ή για 
100.000χλμ από την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 
Το Εγχειρίδιο Εγγύησης φέρει προσωπικό Serial 
Number για κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον Κάτοχο να την θέσει εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία 
του Δικτύου GAS SERVICE, ανεξαρτήτως του 
Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης. 
 
Ενημερωθείτε για το Εγχειρίδιο Εγγύησης από το 
πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας. 
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Μπες στο www.autogas.gr 
και εντόπισε το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σου 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ για full injection από 599€!!!! 
 

Τώρα, η νέα γενεά Συσκευών Υγραεριοκίνησης 
GAS SERVICE by ZAVOLI 

με τιμή που ... Αγιοβασιλιάτικη!!! 

http://www.autogas.gr/

