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Η Υγραεριοκίνηση είναι μια πολύ οικονομική πρόταση για την κίνηση του οχήματός 
μας. Η παρεχόμενη οικονομία όμως, θα πρέπει να διασφαλίζει την σωστή 
λειτουργία του Κινητήρα του οχήματος, αποφεύγοντας βλάβες δυσλειτουργίες ή 
ζημιές στα μηχανικά μέρη του Κινητήρα. 
Δυστυχώς στην ελληνική αγορά, κυρίως τα προηγούμενα ‘’πρώτα’’ χρόνια της 
Αεροκίνησης, αλλά ακόμη και σήμερα (σε μικρότερο βαθμό), έχουν παρουσιαστεί 
πάρα πολλές αστοχίες σε μετατροπές οχημάτων σε Αεριοκίνητα, αστοχίες που 
είχαν ως αποτέλεσμα είτε την μη εύρυθμη λειτουργία του Κινητήρα με το Σύστημα 
Αεριοκίνησης, είτε (στην χειρότερη) την δημιουργία βλαβών και ζημιών στον 
Κινητήρα.  

Πρόβλημα όπως κάψιμο Βαλβίδων, φλάντζας, Πιστονιών 
και άλλα πολλά, αλλά και μικρότερα προβλήματα όπως 
μη σωστή λειτουργία στις υψηλές στροφές, αύξηση 
κατανάλωση και άλλα, είναι τα συνήθη προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η αγορά Αεριοκίνησης στην Ελλάδα.  

Η συχνότητα αυτών των προβλημάτων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της 
ελληνικής αγοράς, δημιούργησε την ψευδαίσθηση πως για όλα τα παραπάνω 
‘’φταίει’’ η ίδια η μετατροπή του Κινητήρα αυτή καθ’ αυτή. Διάφοροι ‘’ειδικοί’’ 
έσπευσαν να κατηγορήσουν τα Αέριο Καύσιμο Κίνησης ως μη κατάλληλα για χρήση 
στην κίνηση οχημάτων, παραγνωρίζοντας πως η Αεριοκίνηση υπάρχει και 
λειτουργεί παγκοσμίων εδώ και 50χρόνια. Τι όμως ισχύει πραγματικά; Που 
οφείλονται όλες οι αστοχίες σε μετατροπές Κινητήρων σε Αεριοκίνητους; 
Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζει κάθε κάτοχος Αεριοκίνητου οχήματος ή κυρίως 
όσοι ενδιαφέρονται να μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους σε Αεριοκίνητο είναι πως 
η Επέμβαση, αφορά Επέμβαση στο Χώρο Καύσης του Κινητήρα, δηλαδή στην 
‘’καρδιά’’ του Κινητήρα. Ως εκ τούτου, μια σωστή Εγκατάσταση Συσκευής 

Αεριοκίνησης, προϋποθέτει πρωτίστως η Συσκευή να 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου Κινητήρα. Όλοι οι Κινητήρες δεν έχουν τις 
ίδιες προδιαγραφές. Συνεπάγεται λοιπόν πως δεν 
συνάδουν όλες οι Συσκευές Αεριοκίνησης με κάθε 
Κινητήρα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει αρχικώς να 
διασφαλίζεται κατά πόσο η Συσκευή η οποία τοποθετείται 
στον Κινητήρα, καλύπτει ή όχι αλλά και κατά πόσο τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Κινητήρα. 

Μηχανική Βλάβη στον Κινητή 
Τι ισχύει; Τι 
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ρα από…Υγραέριο; 
θα πρέπει να προσέξεις; 
Κάθε διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών της Συσκευής με τις προδιαγραφές του 
Κινητήρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος: 
α) να μην λειτουργεί ο Κινητήρας με Υγραέριο σε όλο το φάσμα λειτουργίας των 
στροφών και των φορτίων του, με αποτέλεσμα προβλήματα δυσλειτουργίας του 
Κινητήρα στις υψηλές ή στις χαμηλές στροφές, την μη λειτουργία του κινητήρα στο 
υγραέριο σε προσπεράσεις ή σε υψηλά φορτία κτλ. 

β) την δημιουργία βλαβών όσο αφορά τις Βαλβίδες, 
την Φλάντζα, τον Καταλύτη, τα Πιστόνια κτλ, 
βλάβες που το κόστος επισκευής τους είναι 
τεράστιο. 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας στο κατά πόσο η μετατροπή ενός Κινητήρα σε 
Αεριοκίνητο θα ελλοχεύει κινδύνους, είναι και η Ποιότητα της Εγκατάστασης. Όπως 
έχει τονιστεί, η Εγκατάσταση-Ρύθμιση του Συστήματος είναι μια πολύ σημαντική 
εργασία η οποία πρέπει να γίνεται από Εξειδικευμένους και Πιστοποιημένους 
Τεχνίτες Αερίων Καυσίμων, που να έχουν την απαιτούμενη Τεχνογνωσία αλλά και 
Εμπειρία πάνω σε τέτοιου είδους μετατροπές. 
 
Τι πρέπει να προσέχει ο Κάτοχος του Οχήματος 
Πρώτα από όλα, ο ενδιαφερόμενος προς μετατροπή του οχήματός του σε 
Αεριοκίνητο, οφείλει να ξεκαθαρίσει εξ΄αρχής αν ο Εγκαταστάτης που επέλεξε, θα 
του δώσει γραπτή Εγγύηση για την Λειτουργία του Κινητήρα του. Θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει πως η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά μονάχα τα Υλικά του Συστήματος 
αλλά και αυτή καθ’αυτή την λειτουργία του Κινητήρα. Μόνο τότε μπορεί να 
διασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος πως η Συσκευή Αεριοκίνησης καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές του Κινητήρα του. 

Από την άλλη, ο κάτοχος ενός Αεριοκίνητου 
Οχήματος οφείλει από την δική του πλέον πλευρά, 
να τηρεί πιστά όλες τις απαραίτητες περιοδικές 
συντηρήσεις και του ίδιου του Κινητήρα του 
(σύμφωνα με τις εντολές του εκάστοτε 
κατασκευαστή) αλλά και του Συστήματος  

Αεριοκίνησης. Τονίζεται πως η σωστή συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης 
παρέχει διασφάλιση όσο αφορά την λειτουργία του Συστήματος και άρα την 
λειτουργία του ίδιου του Κινητήρα με το Σύστημα Αεριοκίνησης. 
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Το Δίκτυο GAS SERVICE, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010. Υπό την καθοδήγηση και 
την επιμέλεια της GAS THEODOROU, το Δίκτυο GAS SERVICE έθεσε ως Βασική Αρχή της 
υγιή ανάπτυξη της Αεριοκίνησης στην ελληνική αγορά. 
Οι παράγοντες που έθεσε ως πρωταρχικούς στην επίτευξη του αρχική της στόχου είναι 
οι εξής: 
 Χρησιμοποίηση Κορυφαίων Εξαρτημάτων και Υλικών Αεριοκίνησης 
 Συνεχόμενη εξέλιξη των Τεχνικών γνώσεων των μηχανικών 
 Εξυπηρέτηση των Πελατών του Δικτύου. 

Για να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των παραπάνω 
παραγόντων, το Δίκτυο από την πρώτη στιγμή αποφάσισε 
και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μόνο με Κορυφαίους Οίκους 
Αεριοκίνησης της Ευρώπης, διασφαλίζοντας πρωτίστως μια 
Υψηλού Επιπέδου Ποιότητα στα Υλικά που τοποθετεί. 
Συγκεκριμένα, όσο αφορά τις Συσκευές Αεριοκίνησης (LPG –  
CNG), το Δίκτυο συνεργάζεται με τον Ιταλικό Κολοσσό ZAVOLI 
pure technology, μια εταιρία του Ομίλου M.T.M., η οποία 

θεωρείται αποδεδειγμένα ως ο πρωτοπόρος της Αεριοκίνησης στην Παγκόσμια 
Αγορά. Η εταιρία ZAVOLI διαθέτει σύγχρονες Συσκευές για κάθε τύπο Κινητήρα, 
δίνοντας εξ’ αρχής τη δυνατότητα στα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE να 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των πελατών τους. 

Συγχρόνως, η εταιρία συνεργάζεται και με άλλους 
Κορυφαίους Οίκους όπως η Tomasetto, η OMB, η OML αλλά 
και η Femitec. Παράλληλα, η GAS SERVICE διοργανώνει 
συχνά Τεχνικά Σεμινάρια για τους Μηχανικούς των 
Συνεργείων, αναβαθμίζοντας και εξελίσσοντας τις Τεχνικές 
γνώσεις των Μηχανικών του Δικτύου, τόσο όσο αφορά τις  

νέες τεχνολογίες της Αεριοκίνησης όσο και τα νέα Προγράμματα και Συστήματα της 
Αγοράς.  
Και όσο αφορά την Εξυπηρέτηση των Πελατών του Δικτύου, η GAS SERVICE 
διοργανώνει και υλοποιεί συνεχόμενες εκπαιδεύσεις των Μηχανικών και Στελεχών 
των Συνεργείων του Δικτύου, με σεμινάρια Πώλησης, Εξυπηρέτησης και Ικανοποίησης 
Πελατών, αναβαθμίζοντας συνεχώς το εμπορικό profile της εταιρίας μας μέσω την 
αναγνώριση των Πελατών μας. 
Συνεχίζομαι με τις ίδιες Αρχές και τις ίδιες Αξίες, προσδοκώντας να παραμείνουμε στη 
πρώτη θέση στις συνειδήσεις των Ελλήνων Καταναλωτών. 

GAS SERVICE - Το κορυφαίο εξειδικευμένο 
Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα 



5 

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότεροι κάτοχοι Υγραεριοκίνητων οχημάτων που 
φέρουν Συσκευές Υγραεριοκίνησης χαμηλής ποιότητας, επισκέπτονται τα Συνεργεία 
του Δικτύου GAS SERVICE, προσδοκώντας να δοθεί επιτέλους λύση στα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Το Δίκτυο GAS SERVICE, έχει επιλέξει να τοποθετεί μόνο και κατά αποκλειστικότητα τις 
κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI pure technology, διαθέτοντας για κάθε τύπο Κινητήρα 
την κατάλληλη Συσκευή η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του κάθε κινητήρα. 
Για αυτό το λόγω διασφαλίζει και τους καταναλωτές που επιλέγουν το Δίκτυο GAS 
SERVICE με Εγγύηση και για την Καλή Λειτουργία του κινητήρα έκαστης 
εγκατάστασης.  

Πάνω σε αυτή τη Φιλοσοφία, το Δίκτυο 
GAS SERVICE ξεκίνησε μια Πολιτική 
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ παλιάς Συσκευής 
Υγραεριοκίνησης. Συγκεκριμένα, κάθε 
κάτοχος μιας προβληματικής ή 
δυσλειτουργικής Συσκευής - Σύστημα 
Υγραεριοκίνησης, μπορεί να επισκεφτεί 
ένα Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE, 
και με πολύ μικρό χρηματικό κόστος, να 
αντικαταστήσει την παλαιά, 
δυσλειτουργική του Συσκευή -Σύστημα 

Υγραεριοκίνησης με μια Συσκευή Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI, Συσκευή 8ης γενεάς, με 
τον καινούριο καινοτόμο Εγκέφαλο Bora by ZAVOLI αλλά και τους νέους Εγχυτές 
(Μπεκ) Αεριοκίνησης PAN JET.  

 
Συγχρόνως, θα λάβει την Γραπτή Εγγύηση 
του Δικτύου GAS SERVICE, διάρκειας δύο 
(2) ετών ή 100.000χλμ (εφόσον αυτά 
συμπληρωθούν νωρίτερα από 24 μήνες) η 
οποία θα τον καλύπτει τόσο όσο αφορά 
τα Υλικά αλλά και, κυρίως, όσο αφορά την 
Καλή Λειτουργία του Κινητήρα του.  

 
 

Πολιτική Απόσυρσης παλιάς Συσκευής Υγραεριοκίνησης 
από το Δίκτυο GAS SERVICE 
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GAS SERVICE – ασφάλειας για εσάς και την 

οικογένειά σας 
Πρωταρχικός σκοπός στο Δίκτυο GAS SERVICE, είναι κάθε Εγκατάσταση Συσκευής 
Αεριοκίνησης να είναι διασφαλισμένη τόσο για το ίδιο το όχημα, όσο και για τους 
επιβάτες του. Για αυτό το λόγο, εμείς, οι άνθρωποι του Δικτύου GAS SERVICE, 
φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους απαραίτητους κανόνες που διασφαλίζουν μια 
ασφαλή Εγκατάσταση και Λειτουργία Συσκευής Αεριοκίνησης.   

α) Εμπειρία στην υγραεριοκίνηση.  
Από το 1974 είμαστε η μοναδική 
εταιρία στην Ελλάδα που ασχολούμαστε 
αποκλειστικά και μόνο με 
Εγκαταστάσεις & Συντηρήσεις Συσκευών 
Αεριοκίνησης (Υγραέριο και Φυσικό 
Αέριο Κίνησης). Η Αεριοκίνηση αφορά 
επέμβαση στο Χώρο Καύσης του 
Κινητήρα, δηλαδή στην καρδιά του 
Κινητήρα, οπότε απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση και πραγματική εμπειρία 
προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει  

την αποτελεσματική λειτουργία του Κινητήρα, χωρίς να παρεμβαίνει στις υπόλοιπες 
λειτουργίες του οχήματος.   
β) Πιστοποιημένες συσκευές και δεξαμενές.  
H Gas Service διαθέτει ΜΟΝΟ πιστοποιημένες συσκευές, δεξαμενές και εξαρτήματα 
υγραεριοκίνησης εξασφαλίζοντας, τόσο την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας, 
όσο και την ασφάλεια σας.  
 γ) Διεθνώς αναγνωρισμένες συσκευές και εξαρτήματα.  
H Gas Service συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με τη ZAVOLI PURE 
TECHNOLOGY, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο υγραεριοκίνησης, η οποία δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη και έρευνα νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, όλα τα 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά είναι πλήρως ελεγμένα και πιστοποιημένα.  
 δ) Εκπαιδευμένους τεχνικούς.  
To δίκτυο της Gas Service αποτελείται ΜΟΝΟ από τεχνικούς  που εκπαιδεύονται 
απευθείας από τεχνικούς της ZAVOLI. Εξασφαλίζεται έτσι, όχι μόνο η άψογη 
τοποθέτηση της συσκευής, αλλά και η γνώση για επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος μπορεί να προκύψει. Επιπλέον, όλο το δίκτυο της Gas Service 
εκπαιδεύεται  τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεται για οτιδήποτε νέο 
εμφανίζεται στον κλάδο της υγραεριοκίνησης.  
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Συσκευές ZAVOLI pure technology –  

τώρα η Υγραεριοκίνηση προσιτή για κάθε τσέπη 

Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, διαθέτει μια μεγάλη 
γκάμα Συσκευών Αεριοκίνησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινητήρων που 
δύναται να μετατραπούν σε Αεριοκίνητους. 
 

-Συσκευές Bora by ZAVOLI, συσκευές για Full 
Injection κινητήρες 8ης γενεάς. Νέα 
Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. Καινούριος  

Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος (ECU) Υγραερίου Bora  - καινούριοι Αναβαθμισμένοι 
Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου PANJET, παρέχουν νέες δυνατότητες και τη μέγιστη 
ωφέλεια σε κάθε τύπο κινητήρα 
  

-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 Direct by ZAVOLI, συσκευές για Άμεσου 
Ψεκασμού Κινητήρες (FSi-TSi-TFSi) για σχεδόν όλους τους 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού 

 
-Συσκευές BORA DIRECT, συσκευές για Άμεσου 
Ψεκασμού Κινητήρες (FSi-TSi-TFSi) με νέο 
Λογισμικό και απίστευτη οικονομία και για τους 
νέους Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού 

 
 -Συσκευές ZAVOLI για κινητήρες Μονού Ψεκασμού και Καρμπυρατέρ. 
 
Με τις Σειρές της ZAVOLI να καλύπτουν κάθε απαίτηση κινητήρα αλλά και κάθε 
τσέπη, πλέον η Υγραεριοκίνηση έχει γίνει προσιτή για όλους. 
 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας και ενημερωθείτε 
για το δικό σας αυτοκίνητο. 
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Αυτές τις γιορτές κάνε το πιο έξυπνο ‘’δώρο’’ 
στον εαυτό σου: 

 Οικονομία έως 50% 
Ίδιες Επιδόσεις-Ίδιες Τελικές 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI σε 
Ελλάδα και Κύπρο 


