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‘’Το 2015 είναι η χρονιά του CNG’’ 
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Νέοι Εγχυτές (μπεκ) PAN JET 

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% σε σχέση  με τις προηγούμενες γενεές Εγχυτών.  
 

 Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε 
όλους τους τύπους Συσκευών ZAVOLI (6ης – 7ης – 8ης 
γενεάς) επιτυγχάνοντας τα θετικά τους πλεονεκτήματα.  
Σε συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI, το 
αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον απαιτητικούς. 
 

 

Ενημερώσου στο www.autogas.gr 
ή στο Εξουσιοδοτημένο  

GAS SERVICE 
της περιοχής σου 
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Το 2015 είναι η χρονιά του CNG στην Ελλάδα 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI, εδώ και καιρό σε συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς, 
το υπουργείο Μεταφορών και τη ΔΕΠΑ, προωθούν το Φυσικό 
Αέριο Κίνησης στην Ελληνική Αγορά. Μιλήσαμε με τον Υπεύθυνο 
Προώθησης του Δικτύου GAS SERVICE, κ. Αδάμ Μουστάκα πάνω 
στα νέα δεδομένα της Αγοράς. 

-Ερωτ.: κ. Μουστάκα, το τελευταίο καιρό η εταιρία σας, σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, προωθεί το Φυσικό Αέριο Κίνησης στην ελληνική αγορά. Ποια είναι τα πρώτα 
συμπεράσματά σας από τις αντιδράσεις του ελληνικοί κοινού; 
-Απάντ.: Το Φυσικό Αέριο Κίνησης, ή CNG, είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο κίνησης που 
είναι ευρέως διαδεδομένο στο εξωτερικό αλλά μόλις καινούριο στο ελληνικό κοινό. Το 
2014, η εταιρία GAS THEODOROU έκανε κάποιες πολύ στρατηγικές κινήσεις για την 
προώθηση αυτής της νέας εναλλακτικής και βεβαίως συνεχίζουμε την προσπάθεια 
ενημέρωσης του κοινού για τα πλεονεκτήματα του CNG. Αν κάνουμε βεβαίως μια 
ανασκόπηση, τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενδεικτικά και των προβληματισμών του 
μέσου καταναλωτή. 
-Ερωτ.: Τι εννοείτε; 
-Απάντ.: Το CNG έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλου όγκου Δεξαμενές με τη 
μικρή χωρητικότητα καυσίμου. Σε συνδυασμό με το μικρό Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού CNG στην Ελλάδα, ο μέσος καταναλωτής στέκεται διστακτικά απέναντι 
σε αυτή τη νέα πρόταση. 
-Ερωτ.: Όπως έχει ήδη ενημερώσει η ΔΕΠΑ, μέσα στο 2015 θα ανοίξουν και άλλοι 
σταθμοί Ανεφοδιασμού. Πιστεύετε θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της Αγοράς CNG; 
-Απάντ.: Σαφώς. Όπως και στην Υγραεριοκίνηση, απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης 
της Αγοράς CNG είναι η εύκολη πρόσβαση σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού. Παρ’ αυτά, η 
εταιρία μας δεν μένει μόνο σε αυτό. Ήδη εδώ και λίγο καιρό, έχουμε εισάγει στην 
ελληνική αγορά νέου τύπου Δεξαμενών CNG, με πολύ μικρό βάρος και με μεγαλύτερη 
αυτονομία, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επιλέξει τη 
καλύτερη, για τις ανάγκες του, Δεξαμενή. 
-Ερωτ.: Αν λοιπόν δούμε το συνδυασμό αυτών των προσπαθειών, τότε μπορούμε να 
υποθέσουμε πως τη νέα χρονιά, η Αγορά CNG θα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη από 
την προηγούμενη. 
-Απάντ.: Προσωπικά θεωρώ πως το 2015 θα είναι η χρονιά του CNG στην Ελλάδα. Με 
το άνοιγμα νέων Σταθμών Ανεφοδιασμού αλλά και με την είσοδο νέων εναλλακτικών 
στο θέμα της αυτονομίας, όλοι οι άνθρωποι της GAS THEODOROU ευελπιστούμε πως 
η επιλογή CNG θα μπει μέσα στη καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών, 
ανοίγοντας νέες προοπτικές στην ελληνική Αγορά. 
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Ultra Light Δεξαμενές CNG 

από την Xperion και την GAS THEODOROU 

Μια ακόμη μεγάλη συνεργασία της GAS THEODOROU και του Δικτύου 
GAS SERVICE έρχεται να εδραιώσει τη πρωτοκαθεδρία του Δικτύου 
GAS SERVICE στην ελληνική Αγορά. 

Η γερμανική εταιρία παραγωγής Δεξαμενών Ελαφριού Τύπου 
(Τύπου-4) Δεξαμενών CNG, Xperion, παραχώρησε την Αποκλειστική 
Διάθεση & Εμπορία των προϊόντων της στην GAS THEODOROU για 
την αγορά Ελλάδος και Κύπρου. 
Η εταιρία Xperion, καινοτόμος εταιρία παραγωγής Τύπου-4 
Δεξαμενών CNG, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης (Opel, VW Group, κ.α.) 
προμηθεύοντας Δεξαμενές Τύπου-4 (ελαφριού τύπου) για την 
παραγωγή οχημάτων με εναλλακτικό καύσιμο το Φυσικό Αέριο. 
Συγχρόνως, και για να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της, 
έχει επιλέξει να συνεργάζεται στο κομμάτι των διασκευών μόνο με  

εταιρίες που μπορούν και δύνονται να διασφαλίσουν και να αντιπροσωπεύσουν 
επάξια το brand τους.  
Στην Ελλάδα, η γερμανική εταιρία επέλεξε να συνεργαστεί υπό καθεστώς 
Αποκλειστικής Αντιπροσώπευσης με την GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE, αναγνωρίζοντας στην ουσία την Ποιότητα και Διασφάλιση που τα δύο αυτά 
ονόματα παρέχουν σε κάθε Εγκατάσταση. 
 
Η νέα καινοτόμος τεχνολογία που παρέχει η Xperion σε συνδυασμό με την ποικιλία 
επιλογών που παρέχει στη γκάμα της, δίνουν την δυνατότητα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να επιλέξει την κατάλληλη Δεξαμενή για το αυτοκίνητό του. 
Οι Δεξαμενές Type-4 της Xperion χαρακτηρίζονται από το μικρό τους βάρος και τη 
μεγάλη τους αυτονομία, σε σχέση με Δεξαμενές άλλων εταιριών. 

Ενδεικτικά παρατίθενται 
Δεξαμενές Type-4 της Xperion 
για τις οποίες η GAS 
THEODOROU έχει ήδη εισάγει 
στην Ελληνική Αγορά 
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

GAS SERVICE 

Το Δίκτυο GAS SERVICE και ο ιταλικός Οίκος 
Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, 
παρέχουν μια φανταστική προσφορά για τη 
μετατροπή οχήματος σε Υγραεριοκίνητο. 
 
Η προσφορά αφορά τους full injection 
κινητήρες και το νέο ΚΙΤ (συσκευή) 
Υγραεριοκίνησης GAS SERVICEbyZAVOLI. 
 
To KIT GAS SERVICE by ZAVOLI, είναι μια σειρά Συσκευών που παράγει η ZAVOLI για 
την Ελληνική Αγορά αλλά και για το Δίκτυο GAS SERVICE. 
Αποτελείται από: 
 τη νέα Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου (Εγκέφαλος) Bora 8ης γενεάς 
 τους καταξιωμένους Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου 100ΡΑΝ 
 τον κορυφαίο Υποβιβαστή Πίεσης 100ΖΕΤΑ 
και βεβαίως όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό των ΚΙΤ της ZAVOLI, που την καθιστούν 
κορυφαία εταιρία Αεριοκίνησης παγκοσμίως. 
 
Η σειρά GAS SERVICE by ZAVOLI αποτελείται από ΚΙΤ για κάθε τύπο Κινητήρα, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους κάθε αυτοκινήτου να επωφεληθούν από την 
φανταστική Τιμή Προσφοράς των εταιριών GAS SERVICE & ZAVOLI.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Τύποι ΚΙΤ βάση των απαιτήσεων έκαστου Κινητήρα: 

Επισκέψου άμεσα το πλησιέστερο Συνεργείο GAS SERVICE της περιοχής σου και 
ενημερώσου για το δικό σου αυτοκίνητο. 
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CADILLAC ESCALADE – ένα ‘’θηρίο’’ τώρα και με  

Υγραέριο από την GAS THEODOROU 

H GAS THEODOROU με τη 40χρονη εμπειρία της πάνω σε Εγκαταστάσεις 
Συσκευών Αεριοκίνησης, έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις του καταναλωτικού 
κοινού ως η πλέον Αξιόπιστη και Διασφαλισμένη Πρόταση για τη μετατροπή του 
οχήματος σε Αεριοκίνητο. 
Ως εκ τούτου, πολλοί καταναλωτές που διακατέχονται από μια δυσπιστία όσο 
αφορά τη μετατροπή των ιδιαίτερων οχημάτων τους, γνωρίζουν πως στη GAS 
THEODOROU κάθε Εγκατάσταση είναι εγγυημένη ως προς το αποτέλεσμά της. 
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση στο δεύτερο CADILLAC ESCALADE, 
6000cc, 8V κινητήρα. Στο όχημα, τοποθετήθηκε η συσκευή 8ης γενεάς Bora by 
ZAVOLI, με τους νέους Εγχυτές PAN JET. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. 

Στο συγκεκριμένο όχημα, τοποθετήθηκε η 8κύλινδρη Συσκευή Bora by ZAVOLI, με 
δεξαμενή Εξωτερική τύπου ρεζέρβας χωρητικότητας 75λίτρων. 
Η Εγκατάσταση διήρκησε δύο (2) ημέρες. 
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Μπες στο Δίκτυο της GAS SERVICE 

 75 Συνεργεία GAS SERVICE σε Ελλάδα 
 Κοινή Εγγύηση μέσω Book Service 

 After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία 
 με την Εγγύηση της GAS THEODOROU 


