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σελ 4 

‘’Κρυμμένα Κόστη’’ στην 
Αεριοκίνηση. 

 
Τι πρέπει να γνωρίζεις; 

6 ‘’μύθοι’’ για την Αεριοκίνηση   
 
 
 
 
 
 

Τι πραγματικά ισχύει. 
Οι Ειδικοί σας ενημερώνουν 

σελ 2-3 

Τι πρέπει να προσέχω πριν 
μετατρέψω το αυτοκίνητό       

              μου σε Αεριοκίνητο; 

σελ 6-7 

Μηχανική Βλάβη στον Κινητήρα 
από…Υγραέριο; 

 

Τι ισχύει;  
Τι θα πρέπει να προσέξεις; 

σελ 5 
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Τα έβαλες κάτω, τα μέτρησες, τα υπολόγισες, έκανες τις προσθαφαιρέσεις σου 
και κατέληξες πως αν θέλεις να συνεχίσεις να κινείς το αυτοκίνητό σου, πρέπει 
να το μετατρέψεις σε Αεριοκίνητο, είτε δηλαδή να κινείται με Υγραέριο, είτε με 
Φυσικό Αέριο. Τι κάνεις από εδώ και πέρα; Που απευθύνεσαι; 
Με τι κριτήρια επιλέγεις το Σύστημα ή το Συνεργείο που θα κάνει την 
μετατροπή; Η GAS THEODOROU σας παραθέτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια 
ώστε να διασφαλίσετε πως η επιλογή σας θα είναι όσο αποδοτική 
ευελπιστείτε. 

 
Συνεργείο Επιλογής 
Το Συνεργείο που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει 
την απαραίτητη Άδεια για Εγκαταστάσεις όπως 
επίσης και την απαραίτητη Πιστοποίηση για τα 
Συστήματα που  σας προτείνει. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να σας διασφαλίζει ως προς την εμπειρία 
και την τεχννογνωσία του πάνω στο αντικείμενο. 

 
Εγγύηση για την Εγκατάσταση Κατά την διάρκεια της έρευνας Αγοράς που θα 
διεξάγετε, θα ακούσετε και θα ενημερωθείτε για δεκάδες διαφορετικές 
προτάσεις συστημάτων, τιμών, προσφορών και ‘’ευκαιριών’’. Μην θέσετε ως 
πρωταρχικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Εν αντιθέσει, ζητήσετε να 
ενημερωθείτε για το τι δυνατότητα λειτουργίας έχει το συγκεκριμένο σύστημα 
που σας προτείνουν με το κινητήρα που έχει το αυτοκίνητό σας, πόσο 
καλύπτει και σε τι ποσοστό την λειτουργία του, σε ποιο φάσμα λειτουργίας 
ώστε να κατανοήσετε αν όντως το σύστημα που σας προτείνουν συνάδει με 
τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου κινητήρα. Μην μείνετε στην 
‘’εγγύηση που σας παρέχει ο Εγκαταστάτης’’. Ζητήστε να μάθετε τι καλύπτει 
αυτή η Εγγύηση, αν καλύπτει πέραν του Συστήματος και τον Κινητήρα και με τι 
προϋποθέσεις. Αν η Εγγύηση είναι Γραπτή και για πόσο διάστημα. Μην 
ξεχνάτε πως η Υγραεριοκίνηση αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης του 
Κινητήρα άρα μια μη σωστή πρόταση για το αυτοκίνητό σας μπορεί μεν να 
ακούγεται αρχικά φθηνή, αλλά θα επιφέρει είτε αυξημένη κατανάλωση (20-
25% παραπάνω) είτε προβλήματα δυσλειτουργίας στον κινητήρα σας. 

Τι να προσέξω κατά την επιλογή μετατροπής του 
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Σύστημα: Επώνυμο ή… MixiGrill;;;; 
Πολλοί ‘’επαγγελματίες’’ επιλέγουν να κάνουν μια μίξη εξαρτημάτων 
διαφορετικών συστημάτων, για να επιτύχουν χαμηλότερη τιμή. Έτσι, ενώ ο 
χρήστης πχ επιλέγει ένα ‘’ιταλικό σύστημα’’, παρατηρούνται μηχανικά μέρη 
(πχ Πολυβαλβίδα Ασφαλείας, Ηλεκτροβαλβίδα, Μπεκ, κτλ) παραγωγής 
Τουρκίας ή Βουλγαρίας, τεχνική που προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας 
στο άμεσο μέλλον ή ακόμη χειρότερα θέματα ασφάλειας της λειτουργίας 
του οχήματος με το εναλλακτικό καύσιμο. Ρωτήστε λοιπόν να μάθετε αν το 
σύστημα είναι εξολοκλήρου από την εταιρία που σας παρουσιάζει ο 
εκάστοτε Εγκαταστάτης, αν δηλαδή όλα τα απαραίτητα Εξαρτήματα 
(Ηλεκτρικά ή Μηχανικά Μέρη) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Συντήρηση Συστήματος Θα πρέπει να ρωτήσετε και να ενημερωθείτε για την 
Συντήρηση που απαιτεί το Σύστημα και το κόστος αυτής. Σημαντικό επίσης 
να μπορείτε να διασφαλίσετε αν η Συντήρηση δύναται να λάβει χώρα και σε 
συνεργεία σε άλλες περιοχές από το Συνεργείο αρχικής Εγκατάστασης, χωρίς 
αυτό όμως να έχει επίπτωση στην Εγγύηση ή στην Καλή Λειτουργία του. 

SOS – έρευνα μέσω Διαδικτύου 
Αν προβείτε σε έρευνα μέσω Διαδικτύου, 
και επειδή στο Διαδίκτυο ο καθένας 
μπορεί να γράφει και να υποστηρίζει ότι 
θέλετε, θα πρέπει να επιμείνετε στις 
παραπάνω διευκρινίσεις. Μην θεωρείτε 
πως ‘’ο πιο έντονα διαφημιζόμενος είναι 
και ο καλύτερος’’, διότι η διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο πολλές φορές δεν σχετίζεται 
και με την πραγματική ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο 

διαφημιζόμενος. Πολλές φορές η μαζική αποστολή email για προσφορά, 
ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην υπάρχει σωστή σύγκριση ποιότητας.  
 
Τα παραπάνω κριτήρια θα διασφαλίσουν πως η επιλογή σας για την 
μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο θα αποδειχθεί η πλέον έξυπνη 
κίνηση που μπορούσατε να κάνετε για την εξοικονόμησή σας. 

αυτοκίνητού μου σε Αεριοκίνητο; 
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Ξεκινώντας, να αποσαφηνίσουμε πως τα παρακάτω κόστη, δεν είναι στην 
πραγματικότητα ‘’κρυφά’’, διότι ένας σοβαρός επαγγελματίας  οφείλει να 
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πριν την μετατροπή του οχήματός του σε 
Υγραεριοκίνητο. Ποια λοιπόν είναι τα ‘’κρυφά κόστη’’ της Υγραεριοκίνησης; 
Προσθήκη Βενζίνης - Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Υγραεριοκίνητο, δεν 
σημαίνει πως το αυτοκίνητο πλέον δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου βενζίνη. Εν 
αντιθέσει, η χρήση της βενζίνης είναι απαραίτητη κατά την εκκίνηση – ο 
κινητήρας ξεκινάει πάντα με βενζίνη. Συγχρόνως, καθ’ όλη την διάρκεια 
λειτουργίας του κινητήρα με υγραέριο, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του 
Κινητήρα, τα ποιοτικά συστήματα Υγραεριοκίνησης, δίνουν εντολή για 
μικροψεκασμό βενζίνης για την ψύξη των μηχανικών μερών του κινητήρα. Κατά 
μέσο όρο, η προσθήκη βενζίνης ανέρχεται σε 1-1,5lt βενζίνης κάθε 300-350χλμ 
κίνησης με Υγραέριο. Για αυτό το λόγο, οφείλει κάθε χρήστης υγραεριοκίνητος 
οχήματος, να διασφαλίζει πως ανεξαρτήτως αν κινείται αποκλειστικά με 
Υγραέριο, θα πρέπει να έχει το ντεπόζιτο της βενζίνης γεμάτο τουλάχιστον κατά 
το ήμιση. 
Αύξηση Κατανάλωσης - Αν και το Υγραέριο έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων 
(έως 110+) από την βενζίνη (έως 90-100) και υψηλότερη ενέργεια (46,1 MJ/kg) 
από την βενζίνη (43,5 MJ/kg) , έχει χαμηλότερη θερμική πυκνότητα λόγω της 
μικρότερης υγρής πυκνότητας (0,5 – 0,58). Η βενζίνη, έχει περίπου 0,71 – 0,77. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατανάλωση ενός κινητήρα που λειτουργεί με 
υγραέριο, να είναι αυξημένη σε σχέση με τη βενζίνη, κυρίως στις πολύ υψηλές 
στροφές λειτουργίας του. Βεβαίως, εξαρτάται από τον κατασκευαστή του 
συστήματος και την ποιότητα της ρύθμισης, πόσο θα είναι αυτή η αύξηση. 
Συντήρηση Συστήματος Υγραεριοκίνησης – Η Συντήρηση των Συστημάτων 
Υγραεριοκίνησης, κατά μέσο όρο, γίνονται κάθε 20.000χλμ ή 12 μήνες από την  

προηγούμενη συντήρηση. Το κόστος μιας τυπικής 
εργασίας συντήρησης ενός Συστήματος 
Υγραεριοκίνησης, ανέρχεται από 50€-80€. 
Ορισμένοι καταναλωτές, θεωρώντας εσφαλμένα 
την συντήρηση ως ‘’περιττό κόστος’’, αποφεύγουν 
να συντηρούν σωστά και τακτικά τα συστήματά 
τους, έως να είναι πια αργά. Η σωστή συντήρηση,  

διασφαλίζει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, άρα και του 
κινητήρα του οχήματος. 

Κρυμμένα Κόστη στην Αεριοκίνηση 
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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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Αν και η Αεριοκίνηση ως εναλλακτική μορφή 
κίνησης των οχημάτων, είναι πλέον 
διαδεδομένη στην Ελλάδα εδώ και πολλά 
χρόνια, εξακολουθούν να κυκλοφορούν 
ορισμένοι ‘’μύθοι’’ που συνεχίζουν να 
επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών να  

μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους σε αεριοκίνητο.  
Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι σχετικά με την Υγραεριοκίνηση είναι:α) η τιμή 
του υγραερίου δεν είναι σταθερή, άρα δεν υπάρχει εξασφαλισμένη 
εξοικονόμηση, β) η αεριοκίνηση μειώνει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, γ) 
χάνεται η Εγγύηση του Κατασκευαστή, δ) αυξάνεται η κατανάλωση, ε) 
χάνεται χώρος από τον ελεύθερο χώρο αποσκευών, στ) η υγραεριοκίνηση 
δημιουργεί προβλήματα στον Κινητήρα λόγω υψηλών θερμοκρασιών. 
Η ομάδα απομυθοποίησης του Δικτύου GAS SERVICE, σπεύδει να 
αποκαταστήσει την αλήθεια από τον μύθο: 
 α) δεν υπάρχει εξασφαλισμένη εξοικονόμηση – ΜΥΘΟΣ 
Η τιμή του Υγραερίου είναι 50% φθηνότερη από αυτή της βενζίνης κατά μέσο 
όρο. Βεβαίως, η τιμή δεν παραμένει σταθερή, διότι το υγραέριο ως παράγωγο 
του πετρελαίου, επιδέχεται όλες τις αυξομειώσεις των τιμών που επηρεάζουν 
όλα τα παράγωγα του πετρελαίου, όπως άλλωστε και η βενζίνη. Το κέρδος που 
παρέχει η Υγραεριοκίνηση δεν προκύπτει από την σταθερότητα της τιμής, αλλά 
από την σταθερή διαφορά της τιμής του Υγραερίου με αυτή της βενζίνης, η 
οποία κατά μέσο όρο είναι 50%. Ο μύθος περί ‘’διασφαλισμένη τιμή για κάποια 
έτη’’, έχει ήδη καταρρεύσει διότι η διαφορά της τιμής των δύο καυσίμων δεν 
υπόκειται σε καμία ‘’διακρατική συμφωνία’’ – πολύ απλά, το Υγραέριο είναι πιο 
φθηνό καύσιμο από την βενζίνη. Για πάντα!!! 
β) η αεριοκίνηση μειώνει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου – ΜΥΘΟΣ 
Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Υγραεριοκίνητου, εφόσον αυτή καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας του Κινητήρα σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας των στροφών και φορτίων του, δίνει την δυνατότητα στον 
Κινητήρα να λειτουργεί όπως ακριβώς στη βενζίνη, χωρίς καμία διαφορά ούτε 
στις επιδόσεις, ούτε στις τελικές, ούτε στις επιταχύνσεις. Λόγω και της 
καλύτερης καύσης, ένα Υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο , εφόσον η εγκατάσταση και 
ρύθμιση γίνουν σωστά, έχει καλύτερη απόδοση από την αντίστοιχη 
βενζινοκίνητη λειτουργία. 

6 ‘’μύθοι’’ για την Αεριοκίνηση (LPG-CNG) & 
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γ) χάνεται η Εγγύηση του Κατασκευαστή - ΜΥΘΟΣ 
Νομικά δεν τίθεται θέμα ακύρωσης της εγγύησης του Κατασκευαστή του 
οχήματος. Τις περισσότερες φορές, η αναγγελία περί ακύρωση της εγγύησης 
είναι απόφαση της Αντιπροσωπείας ή του Εισαγωγέα και οφείλεται καθαρά σε 
εμπορικούς λόγους ανταγωνισμού. Παρ’αυτά, η GAS THEODOROU και το Δίκτυο 
GAS SERVICE, παρέχουν Γραπτή Εγγύηση που καλύπτει την Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, αν η εκάστοτε Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων ή ο Εισαγωγέας 
αρνηθεί να καλύψει οτιδήποτε δεν σχετίζεται με το σύστημα Υγραεριοκίνησης, 
χρησιμοποιώντας ως αιτία την μετατροπή. 
δ) αυξάνεται η κατανάλωση – ΜΥΘΟΣ 
Το Υγραέριο δεν έχει την ίδια θερμική δύναμη με την βενζίνη. Αυτό είναι ένα 
χαρακτηριστικό που οι περισσότερες εταιρίες που παράγουν συστήματα 
αεριοκίνησης δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν και 
Συστήματα υψηλότερης τεχνολογίας που έρχονται να αποκριθούν στην 
παραπάνω πρόκριση. Ο νέος Εγκέφαλος BORA δίνει την δυνατότητα ρύθμισης 
ένα-προς-ένα τα Μπεκ του Υγραερίου, το κάθε ένα σύμφωνα με το αντίστοιχο 
μπεκ βενζίνης, ενώ οι νέοι Εγχυτές (μπεκ) PANJET, πιάνουν το άνοιγμα των μπεκ 
της βενζίνης στις υψηλές στροφές, επιτυγχάνοντας την ίδια κατανάλωση.  
ε) χάνεται χώρος από τον ελεύθερο χώρο αποσκευών – ΜΥΘΟΣ 
Με την μεγάλη γκάμα Δεξαμενών LPG που διαθέτει η GAS THEODOROU, 
δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέξει την Δεξαμενή που καλύπτει τις 
δικές του ανάγκες, χωρίς να περιορίζεται ο χώρος αποσκευών. Συγχρόνως, με το 
μεγάλο Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού που υφίσταται πλέον στην ελληνική 
αγορά, μπορεί το κάθε όχημα, όσο μικρό χώρο αποσκευών και να διαθέτει, να 
μετατραπεί σε υγραεριοκίνητο χαρίζοντας στον κάτοχο την απίστευτη 
εξοικονόμηση που χαρίζει η Υγραεριοκίνηση. 
στ) το υγραέριο προκαλεί προβλήματα στον Κινητήρα λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών- ΜΥΘΟΣ 
Η εταιρία ZAVOLI διαθέτει για κάθε τύπο Κινητήρα, συγκεκριμένο Σύστημα, 
ώστε να διασφαλίζει πως αυτό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών και 
φορτίων του. Συγχρόνως, έχοντας εντάξει στα συστήματα το Σύστημα 
Προσθήκης Βενζίνης, διασφαλίζει την ψύξη των Μηχανικών Μερών του 
Κινητήρα, καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κινητήρα με Υγραέριο. Η GAS 
THEODOROU παρέχει Γραπτή Εγγύηση & για την Λειτουργία του Κινητήρα. 

τι ισχύει πραγματικά; 
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Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI 

σε Ελλάδα και Κύπρο 


