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Συσκευές νέας Γενεάς             για κάθε ανάγκη 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS SERVICE®, διαθέτουν για 
την ελληνική αγορά τις πλέον ποιοτικές λύσεις με τις Συσκευές 
ZAVOLI pure technology. Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης, διαθέτει 
μια ευρεία γκάμα Συσκευών, κατάλληλες όχι μόνο για κάθε Τύπο 
Κινητήρα, αλλά και για κάθε ξεχωριστή ανάγκη του οδηγού. 
Συγκεκριμένα, η γκάμα Συσκευών ZAVOLI pure technology, 
αποτελείται από : 
 Συσκευές BORA by ZAVOLI.  
Συσκευές για Full Injection κινητήρες 8ης γενεάς. 
Νέα Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. Καινούριος 
Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος (ECU) Αερίου Bora  – 
καινούριοι Αναβαθμισμένοι Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου 
PANJET, παρέχουν νέες δυνατότητες και τη μέγιστη 
ωφέλεια σε κάθε τύπο κινητήρα 

Συσκευές GHIBLI by ZAVOLI.  
Συσκευές για Full Injection κινητήρες 6ης γενεάς. Η πλέον πολυ-
δοκιμασμένη Συσκευή Αεριοκίνησης ZAVOLI στην Ελλάδα, με 
πάνω από 27.000 εγκαταστάσεις. 

Συσκευές GAS SERVICE by ZAVOLI.  
Συσκευές τεχνογνωσίας της GAS THEODOROU© και της 
ZAVOLI, με το νέο Εγκέφαλο 8ης γενεάς Bora και τους 
Εγχυτές (Μπεκ) της αξιόπιστης 6ης γενεάς, τώρα σε 
ΤΙΜΗ ΣΟΚ!!!! 

Συσκευές ALISEI by ZAVOLI.  
Συσκευές για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες 
(Direct Engines) με νέο Λογισμικό και 
απίστευτη οικονομία και για τους νέους 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και 
την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η 
υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων.  

Κριτήρια Νόμιμης Εγκατάστασης Συσκευής Αεριοκίνησης 

Η εργασία πρέπει να γίνεται από μηχανικό που έχει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων 
υγραερίου. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος του υγραερίου ο 
μηχανικός υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του αυτοκινήτου 
αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, με την οποία 
ενημερώνει το Κ.Τ.Ε.Ο. πως η διασκευή έγινε σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. Το συνεργείο στο οποίο θα 
γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αμιγώς 
συνεργείο συντήρησης και επισκευής και 
τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα. 

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο περνάει 
από τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο. και αν 
διαπιστωθεί πως η εργασία έγινε 
πράγματι με βάση τους κανόνες του 
Υπουργείου, στη Διεύθυνση Μεταφορών 
της Νομαρχίας, που είναι αρμόδια για 
τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 
συμπληρώνεται στην άδεια κυκλοφορίας η χρήση υγραερίου ως 
καυσίμου κίνησης. Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων μπορεί 
να γίνει είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. όπου τα στοιχεία του 
συνεργείου, του μηχανικού και των εξαρτημάτων θα διασταυρωθούν 
για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεκριμένα ή όχι. Και οι επόμενοι 
τεχνικοί έλεγχοι επίσης μπορούν να γίνουν είτε σε δημόσιο είτε σε 
ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 
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Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης 

Γιατί να το επιλέξετε; Τι περιλαμβάνει η Ολοκληρωμένη του Πρόταση; 

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση του Δικτύου GAS SERVICE έχει κάποια πολύ 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν πλήρως την 
Πρόταση αυτή με τις αντίστοιχες προτάσεις του Ανταγωνισμού. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, περιληπτικά συνοψίζονται σε: 

 Ποιότητα Συσκευών: Είναι ο Επίσημος 
και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
κορυφαίων Συσκευών Αεριοκίνησης 

Υπηρεσίες Δικτύου: Η GAS SERVICE είναι το 
μοναδικό Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. 
Με το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που 
παρέχουμε σε κάθε μας πελάτη, αυτομάτως 
του παρέχουμε Υπηρεσίες After Sale Service 
σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. Από 
Ορεστιάδα έως Κρήτη και από Ιωάννινα έως 
Ρόδο, όπου και να βρεθεί ο πελάτης μας, 
μπορεί να λάβει τις Υπηρεσίες After Sale 
Service της εταιρίας μας.   

Ποιότητα Εγκατάστασης: Όλοι οι Μηχανικοί του Δικτύου μας, έχουν 
εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πάνω στην Εγκατάσταση και Συντήρηση 
των Συσκευών ZAVOLI pure technology, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του Κινητήρα σας στο αέριο. 
Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ 
την καλή λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». 
Τοποθετώντας κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI pure technology τηρώντας 
συγχρόνως όλες τις προϋποθέσεις κάλυψης των προδιαγραφών κάθε 
Κινητήρα, μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή 
Εγγύηση.   

ZAVOLI pure technology. Διαθέτουμε Συσκευές για κάθε Τύπο 
Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το αυτοκίνητο θα διατηρήσει τις ίδιες 
Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές, τις ίδιες Επιταχύνσεις τόσο στο Αέριο όσο 
έχει και εργοστασιακά στη βενζίνη.  
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Τα Αέρια Καύσιμα (LPG/LPG & CNG/CNG) είναι 
απολύτως φιλικά για το περιβάλλον. Η χρήση τους 
συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Αεριοκίνηση: Φιλική Προς το Περιβάλλον 

Το LPG παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα 
απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και 
στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και 
έναντι του CNG όσο αφορά τις 
εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του 
άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές 
οργανικών στοιχείων, βελτιώνοντας την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και 
προσφέροντας παράλληλα μια 
αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το παρόν 
αλλά και για το μέλλον. 

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το LPG εκπέμπει 15-27% 
λιγότερα γραμμ./χλμ. Αερίων του Θερμοκηπίου σε σχέση με την 
βενζίνη, ενώ το CNG ακόμη λιγότερο. Η χρήση LPG ή CNG ως καύσιμο 
κίνησης, αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, Nox) Τα αέρια καύσιμα εκπέμπουν 
κατά την καύση τους μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του 
Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς). Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά 
καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 
φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα. Τα 
καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και το 
μαζούτ περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του 
Θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια). 
Στην Ελλάδα, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή με κύριο 
χαρακτηριστικό τα Οικονομικά Οφέλη (φθηνότερο κόστος καυσίμου). 
Στις οικολογικά προοδευμένες χώρες του Δυτικού Κόσμου, η 
Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή κυρίως λόγω των οικολογικών του 
χαρακτηριστικών. 
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Δελτίο Τύπου GAS THEODOROU: Περί «απαγορευμένων» οχημάτων  
 
Κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο μια Λίστα Οχημάτων που 
σύμφωνα με τον τίτλο αφορά “αυτοκίνητα που παρουσιάζουν 
προβλήματα με το LPG” . Σε αυτή την Λίστα Οχημάτων, αναφέρονται 
διάφορα μοντέλο αυτοκινήτων τα οποία σύμφωνα με τον συντάκτη 
της Λίστας, παρουσιάζουν προβλήματα μακροπρόθεσμα ή 
βραχυπρόθεσμα, όταν μετατραπούν σε Υγραεριοκίνητα. Τι όμως 
ισχύει πραγματικά: 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η Υγραεριοκίνηση είναι μια πολύ σοβαρή 
επέμβαση πάνω στον Κινητήρα, δηλαδή στην »καρδιά» του οχήματος. 
Όλοι οι Κινητήρες δεν είναι ίδιοι. Διαθέτουν διαφορετικές 
προδιαγραφές, διαφορετικές απαιτήσεις. 
Οι κορυφαίοι Οίκοι Υγραεριοκίνησης, απαντώντας σε αυτή την 
ποικιλομορφία Κινητήρων, διαθέτουν μια εξίσου μεγάλη Ποικιλία 
Συσκευών Υγραεριοκίνησης. Για κάθε τύπο Κινητήρα δηλαδή, 
διαθέτουν και μια συγκεκριμένη Τεχνική Πρόταση, μια συγκεκριμένη 
Συσκευή Υγραεριοκίνηση, η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες 
προδιαγραφές και ξεχωριστές απαιτήσεις που έχει ο Κινητήρας που 
μας ενδιαφέρει.  

Στην Υγραεριοκίνηση, οφείλει ο Επαγγελματίας Εγκαταστάτης να 
επιλέγει την κατάλληλη Συσκευή για κάθε τύπο Κινητήρα. Στην ουσία, 
το ποιά Συσκευή θα τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο, δεν το επιλέγει 
ούτε ο ιδιοκτήτης (ο οποίος συνήθως επιλέγει το “πιο φθηνό”) ούτε ο 
Εγκαταστάτης – το τι συσκευή θα τοποθετηθεί, το επιλέγει ο 
Κινητήρας του Οχήματος. 
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές: 
Ένας Εγκαταστάτης Συσκευών Υγραεριοκίνησης, που ενεργεί κατά 
αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή την κατάλληλη Συσκευή βάση  

Αυτό στην ουσία σημαίνει πως δεν 
υπάρχει “απαγορευμένο αυτοκίνητο για 
την Υγραεριοκίνηση”, αλλά αντίθετα, 
υπάρχει “για κάθε τύπο Κινητήρα, η 
κατάλληλη Συσκευή Υγραεριοκίνησης”. 
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για μετατροπή σε Υγραεριοκίνηση 
 
του Κινητήρα που έχει κάθε φορά μπροστά του, δεν θα διστάσει να 
παρέχει Γραπτή Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του 
Κινητήρα. Διότι θα γνωρίζει εξ’ αρχής, πως η Συσκευή που θα 
τοποθετηθεί, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
Κινητήρα. 
Σε κάθε περίπτωση που η επιλογή της Συσκευής δεν θα γίνει με το 
κριτήριο της Τεχνικής Προσέγγισης, αλλά με άλλα κριτήρια (πχ 
φθηνότερης συσκευής ή πιο εύκολης στην εγκατάσταση), ο 
«επαγγελματίας» δεν θα παρέχει Εγγύηση για τον Κινητήρα. Διότι θα 
γνωρίζει εξ’ αρχής πως η συσκευή που θα τοποθετήσει δεν μπορεί να 
καλύψει τις προδιαγραφές του Κινητήρα. 
Ένας λοιπόν απλός τρόπος για τους Καταναλωτές, για να γνωρίζουν αν 
η Πρόταση του κάθε Εγκαταστάτη είναι Αξιόπιστη ή όχι, είναι το 
κριτήριο της Γραπτής Εγγύησης. 
Αν μια Πρόταση για μετατροπή του αυτοκινήτου μας σε 
Υγραεριοκίνητο, δεν συνοδεύεται από Γραπτή Εγγύηση και για τον 
Κινητήρα, τότε σαφώς αυτή η πρόταση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αξιόπιστη και ολοκληρωμένη. 

GAS THEODOROU: Στο Δίκτυο GAS SERVICE, 
επιλέξαμε εδώ και χρόνια να τοποθετούμε κατά 
αποκλειστικότητα τις Κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI. 
Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης διαθέτει για 

κάθε Τύπο Κινητήρα, συγκεκριμένη Πρόταση τόσο όσο αφορά την 
Συσκευή που πρέπει να τοποθετηθεί, όσο και την Εγκατάσταση και 
Ρύθμιση που πρέπει να γίνει. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία ZAVOLI, 
διαθέτει Συσκευές Αεριοκίνησης για όλους τους τύπους κινητήρων, 
δίνοντας την δυνατότητα εξοικονόμησης που η Υγραεριοκίνηση 
παρέχει στους κάτοχους κάθε μάρκας και τύπου αυτοκινήτου. 
Για αυτό το λόγο, η εταιρία μας παρέχει Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών 
ή 100.000χλμ η οποία δεν καλύπτει μόνο τα Εξαρτήματα της 
Συσκευής, αλλά καλύπτει κυρίως και την Καλή Λειτουργία του 
Κινητήρα. 
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 

Το καλοκαίρι έρχεται!!!! 


