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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

H GAS THEODOROU© και το Δίκτυο GAS SERVICE®, συνιστούν και 
διασφαλίζουν την σωστή τήρηση του Προγράμματος Συντήρησης της 
Συσκευής Υγραεριοκίνησης , η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα του οχήματος στο Υγραέριο. 
Μια σωστή συντήρηση Συσκευής Υγραεριοκίνησης, περιλαμβάνει μια 
σειρά συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης, οι οποίες γίνονται είτε 
σε κάθε εργασία συντήρησης είτε σε συγκεκριμένες χρονικές ή 
χιλιομετρικές περιόδους. Παρατίθεται περιληπτικός Πίνακας 
Συντήρησης των Συσκευών ZAVOLI, όπως αυτός αναγράφεται στο 
Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης του Δικτύου GAS SERVICE. 

Τονίζεται πως οι περιοδικοί έλεγχοι μπορεί 
να απαιτηθούν νωρίτερα από τα 
προσδοκώμενα χιλιομετρικά ή χρονικά όρια 
για διάφορους λόγους, με κυριότερο την 
ποιότητα του Καυσίμου. 

Οι Εργασίες Συντήρησης 
πρέπει να λαμβάνουν χώρα 
σε Εξουσιοδοτημένα 
Συνεργεία του Δικτύου GAS 
SERVICE, για να 
διασφαλίζεται η ποιότητα 
της Συντήρησης. 

Ιδίως στην Ελλάδα, όπου υπάρχει 
δυσαρμονία στην ποιότητα καυσίμου, από 
πρατήριο σε πρατήριο, ο περιοδικός 
Καθαρισμός των Εγχυτών (Μπεκ) Υγραερίου 
κρίνεται ως μια απαραίτητη διαδικασία 
Συντήρησης. 

δείγμα βρώμικου Φίλτρου Υγραερίου 

Μηχανισμός Καθαρισμού Εγχυτών Υγραερίου 
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης PAN JET 
Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης στον Κόσμο 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα της Συσκευές 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, παρουσιάζει τη 
Νέα Γενεά Συσκευών Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η Νέα Γενεά Συσκευών, 
διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές Αεριοκίνησης PAN JET. 

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 
Νέο Εγχυτής, δίνει τη 
δυνατότητα να πιάνει το 
άνοιγμα των Μπεκ Βενζίνης 
στις υψηλές ταχύτητες, 
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. 
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ΑΠΟΣΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Η Συσκευή Υγραεριοκίνησης που επέλεξες, σου δημιουργεί μονίμως 
προβλήματα και δυσλειτουργίες; Αναγκάζεσαι συνεχώς να επισκέπτεσαι το 
Συνεργείο για μικροπροβλήματα και συνεχείς ελέγχους; 
 
Η GAS THEODOROU σου δίνει μια μόνιμη λύση: Πολιτική Απόσυρσης. 

Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά περιπτώσεις 
δυσλειτουργικών ή προβληματικών Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης, οι οποίες δεν επιδέχονται 
βελτίωσης λόγω είτε της χαμηλής ποιότητάς τους, 
είτε λόγω της μη-συμβατότητάς τους με το 
συγκεκριμένο κινητήρα του οχήματος. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσες φορές και να επιστρέψει το αυτοκίνητο στο 
συνεργείο, το πρόβλημα δυσλειτουργίας θα συνεχίσει να υφίσταται. 
 
Εδώ έρχεται η GAS THEODOROU και η Πολιτική Απόσυρσης να παρέχουν 
τελική επίλυση του προβλήματος. 
Η Αντικατάσταση της παλαιάς Συσκευής Υγραεριοκίνησης, με μια Νέας 
Γενεάς Bora by ZAVOLI, παρέχει την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
της Εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την Εγγύηση της κορυφαίας Εταιρίας 
Υγραεριοκίνησης GAS THEODOROU. 
 
Αντικαθιστώντας την παλαιά συσκευή με τον Νέο Εγκέφαλο Bora, τους 
νέους Εγχυτές PANJET και βεβαίως τον κορυφαίο Υποβιβαστή ZETA, 
διασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του κινητήρα κάθε 
αυτοκινήτου. 

Διορθώστε το αρχικό σας λάθος 
στην επιλογή ΚΙΤ ή Συνεργείου 
Εγκατάστασης επιλέγοντας την 
Πολιτική Απόσυρσης της  
GAS THEODOROU. 
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Η GAS THEODOROU ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την Υγραεριοκίνηση το 1974. 
Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, προσπάθησε να αναπτύξει υγιώς τη νέα , 
για την εποχή, τεχνολογία, επιλέγοντας να συνεργαστεί με κορυφαίους Οίκους 
Υγραεριοκίνησης της Ευρώπης. Έως να ανοίξει η Αγορά για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, η 
GAS THEODOROU είχε ήδη χτίσει ένα πολύ δυνατό Brand μέσω των εκατοντάδων 
επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε Επαγγελματικά και Δημόσιας Χρήσης Οχήματα.
  

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  

Το 2016, η GAS THEODOROU κλείνει 42 χρόνια στην Αγορά 
Υγραεριοκίνησης. Έχει να επιδείξει μια πλειάδα χιλιάδων  
ευχαριστημένων πελατών και βεβαίως ένα επιτυχημένο 
μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου GAS SERVICE. 
Με 75 Συνεργεία σε Ελλάδα και Κύπρο, κάτω από την 
ομπρέλα και την Εγγύηση της GAS THEODOROU, είμαστε 
σίγουροι για τη συμβολή μας στην υγιή ανάπτυξη της 
Υγραεριοκίνησης στη χώρα μας. 
Η GAS THEODOROU εδρεύει στη Γιαννιτσών 181 

Από το 1999 οπότε και άνοιξε η 
Αγορά στα ΙΧ Οχήματα, η GAS 
THEODOROU ήταν ήδη μια 
αναγνωρισμένη εταιρία 
Υγραεριοκίνησης, με μεγάλη 
αναγνωριστική Αξία και σε 
επαγγελματίες και σε ιδιώτες.  

Σε αυτό το πλαίσιο βασίστηκε και το project GAS SERVICE, 
ένα Δίκτυο Συμβεβλημένων Συνεργείων, τα οποία θα 
εκπαιδεύονταν και θα πιστοποιούνται από την GAS 
THEODOROU και θα γίνονταν μέτοχοι όλης της εμπειρίας 
και της τεχνογνωσίας που είχε αποκομίσει η GAS 
THEODOROU όλα τα προηγούμενα χρόνια.   

GAS THEODOROU – η πρώτη εταιρία Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 
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ΔΙΚΤΥΟ GAS SERVICE CYPRUS – το Δίκτυο 

 
Συμμετοχή του Δικτύου GAS SERVICE 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δικτύου GAS SERVICE Cyprus 
στην Ημερίδα ‘’Πράσινες Μεταφορές και Βιώσιμη Ενέργεια’’ που συνδιοργάνωσαν 
το Υπουργείο Ενέργειες, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού με το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
 Το Δίκτυο GAS SERVICE δεν θα 
μπορούσε να λείψει από την πρώτη 
επίσημη παρουσίαση της 
Υγραεριοκίνησης από κρατικούς 
φορείς. Με την τεράστια εμπειρία του 
Δικτύου από την Ελλάδα, αλλά και την 
συμπαράσταση των Συνεργείων GAS 
SERVICE Κύπρου, η συμμετοχή μας 
έκλεψε τις εντυπώσεις, τόσο όσο 
αφορά την συνολική μας παρουσία 
στον εκθεσιακό χώρο, όσο κυρίως 
λόγω της παρουσίασης μιας Εγκατάστασης Συσκευής Υγραεριοκίνησης σε ένα 
αυτοκίνητο. 

Ο Διευθυντής του Δικτύου GAS SERVICE, κ. Αδάμ 
Μουστάκας παρευρέθηκε στην εκδήλωση, ως 
εκπρόσωπος των κεντρικών γραφείων της 
Θεσσαλονίκης, και είχε την ευκαιρία να 
παρουσιάσει στον Υπουργό Ενέργειας αξιότιμο 
κ. Λακκοτρύπη Γεώργιο, τι επέμβαση γίνεται 
πάνω στο αυτοκίνητο, ποιά είναι τα οικολογικά 
οφέλη μιας μετατροπής ενός βενζινοκίνητου 
κινητήρα σε υγραεριοκίνητο και βεβαίως να 
εξηγήσει αναλυτικά και τα οικονομικά οφέλη 
αυτής της επέμβασης τόσο για τον κάτοχο του 
οχήματος, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. 
  Ο Διευθυντής του Δικτύου GAS SERVICE, κ. Αδάμ Μουστάκας παρουσιάζει στον Υπουργό Ενέργειας 

κ. Λακκοτρύπη Γεώργιο ένα σύστημα Υγραεριοκίνησης.  
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GAS SERVICE απλώνεται και στην Κύπρο 
 

στην Ημερίδα ‘’Πράσινες Μεταφορές & Βιώσιμη Ενέργεια’’ 

Συγχρόνως, μαζί με τους εκπροσώπους των 
Συνεργείων GAS SERVICE Κύπρου που παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση, ο κ. Μουστάκας ενημέρωσε τον 
Υπουργό κ. Λακκοτρύπη για τις νέες εξελίξεις στην 
Αγορά Υγραεριοκίνησης στην Παγκόσμια Αγορά, 
επικεντρώνοντας την συζήτηση στην επίσπευση των 
διαδικασιών για την έναρξη της αγοράς στην 
κυπριακή αγορά. 

Με κύριο στόχο και σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, το Δίκτυο GAS 
SERVICE Cyprus αποτελείται σήμερα από 11 Συνεργεία τα οποία δύναται να παρέχουν 
το ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών της εταιρίας μας, σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους.  
Μάθε για την Υγραεριοκίνηση στο πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σου. 
Και μην ξεχνάς: Υγραερίοκινηση- απλά...πληρώνεις τα μισά. 

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των 
Υπουργείων δεσμεύθηκαν πως σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
νομιμοποίησης της ίδρυσης των πρώτων δύο 
Πρατηρίων Ανεφοδιασμού Υγραερίου Κίνησης στην 
Κύπρο, ώστε να λάβει χώρα και επίσημα η έναρξη της 
αγοράς στην Κύπρο. 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, 
πρωτοπόρος εταιρία 
Υγραεριοκίνησης στην 
Ελλάδα, και ένας εκ των 
πυλώνων της Αγοράς 
Υγραεριοκίνησης στην 
ελληνική αγορά, οργάνωσε 
από το 2010 ένα 
αντίστοιχο Δίκτυο και στην 
Κύπρο, αρκετά χρόνια πριν 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες έναρξης της κυπριακής αγοράς. 



8 

Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 

Το καλοκαίρι ήρθε!!!! 

Υγραεριοκίνηση από 599€ 
Απλά … πληρώνεις τα μισά!!! 


