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Η GAS THEODOROU είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, την οποία εμπιστεύονται εδώ και δεκαετίες πολλοί 
καταναλωτές για την μετατροπή ή την συντήρηση των Συστημάτων 
Αεριοκίνησης των αυτοκινήτων τους.  Στις συνειδήσεις των καταναλωτών, η 
πρόταση της GAS THEODOROU θεωρείτε η πιο ολοκληρωμένη πρόταση της 
Ελληνικής Αγοράς και για αυτό το λόγο εδώ και τόσα χρόνια, η GAS 
THEODOROU είναι η εταιρία που εμπιστεύονται οι περισσότεροι 
ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή των οχημάτων τους σε Αεριοκίνηση.  
Ποια χαρακτηριστικά της πρότασης της GAS THEODOROU όμως, την 
καθιστούν ως την πιο ολοκληρωμένη στις συνειδήσεις των καταναλωτών; Ας 
δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης πρότασης της 
GAS THEODOROU.  

• Κορυφαία Ποιότητα Συστημάτων: Είναι ο 
Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
πλέον κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης 
της παγκόσμιας Αγοράς.  Τα Συστήματα που  

χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU είναι τελευταίας Γενεάς, με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την ύψιστη ποιότητα 
σε κάθε μετατροπή. 
• Τεχνική Προσέγγιση: Στην GAS THEODOROU, γίνεται Τεχνική Προσέγγιση 
σε κάθε Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το Σύστημα που θα τοποθετηθεί 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε Κινητήρα. Δεν 
επιλέγουμε βάση τιμής ή διαθεσιμότητας, αλλά βάση Τεχνικής 
συμβατότητας, το κατάλληλο σύστημα για εσάς 
• Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την 
καλή λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας 
το κατάλληλο Σύστημα για κάθε Τύπο Κινητήρα, τηρώντας συγχρόνως όλες 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ορθής λειτουργίας κάθε Κινητήρα, 
μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.   
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Τα Αέρια Καύσιμα (LPG & CNG) είναι σύμφωνα με παγκόσμιες 
μελέτες απολύτως φιλικά για το περιβάλλον. Η χρήση τους συντελεί 
στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όσο 
αφορά την παγκόσμια μείωση των εκπομπών ρύπων που 
προέρχονται από τις μεταφορές και κινήσεις οχημάτων.  
Επίσημες 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.  
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. 
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Η μετατροπή σε Αεριοκίνηση 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 Αεριοκίνησης, απαντώντας σε αυτή την 
ποικιλομορφία Κινητήρων, διαθέτουν μια εξίσου μεγάλη Ποικιλία 
Συστημάτων Αεριοκίνησης. Για κάθε τύπο Κινητήρα δηλαδή, 
διαθέτουν και μια συγκεκριμένη Τεχνική Πρόταση, ένα συγκεκριμένο 
Σύστημα Αεριοκίνηση, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες 
προδιαγραφές και ξεχωριστές απαιτήσεις που έχει ο Κινητήρας που 
μας ενδιαφέρει.  

Στην Αεριοκίνηση, οφείλει ο Επαγγελματίας Εγκαταστάτης να επιλέγει 
το κατάλληλο Σύστημα κάθε τύπο Κινητήρα. Στην ουσία, το ποιό 
Σύστημα θα τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο, δεν το επιλέγει ούτε ο 
ιδιοκτήτης (ο οποίος συνήθως επιλέγει το “πιο φθηνό”) ούτε ο 
Εγκαταστάτης – το ποιό Σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί, το επιλέγει ο 
Κινητήρας του Οχήματος. 
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές: 
Ένας Εγκαταστάτης Συστημάτων Αεριοκίνησης, που ενεργεί κατά αυτόν 
τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή το Σύστημα βάση του Κινητήρα που 
έχει κάθε φορά μπροστά του, δεν θα διστάσει να παρέχει Γραπτή 
Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του Κινητήρα. Κάθε 
σοβαρή πρόταση, θα πρέπει να συνοδεύεται από Εγγύηση και του 
Κινητήρα. 
 

Αυτό στην ουσία σημαίνει πως δεν 
υπάρχει “απαγορευμένο αυτοκίνητο για 
την Υγραεριοκίνηση”, αλλά αντίθετα, 
υπάρχει “για κάθε τύπο Κινητήρα, το 
κατάλληλο Σύστημα Αεριοκίνησης’’, το 
οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου Κινητήρα. 
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Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών της GAS THEODOROU, είναι η 
Εγγύηση για κάθε Μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης).  
Η Εγγύηση της GAS THEODOROU, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο τα 
Εξαρτήματα του Συστήματος Αεριοκίνησης, όσο και –κυρίως- την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα έκαστου οχήματος.  
 
Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν εν ισχύ την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση της GAS THEODOROU καλύπτει και την 
Εργοστασιακή Εγγύηση του Κινητήρα. Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει 
για δύο (2) έτη ή για 100.000χλμ από την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 

Το Εγχειρίδιο Εγγύησης το οποίο 
συνοδεύει κάθε μετατροπή της GAS 
THEODOROU, φέρει μοναδικό 
Σειριακό Αριθμό (Serial Number) για 
κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον Κάτοχο να την θέσει 
εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία της GAS 
THEODOROU στην Ελλάδα. 

Συγχρόνως, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για δωρεάν After 
Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα 
και Κύπρο. 
 
Η Γραπτή Εγγύηση της GAS THEODOROU, είναι ένα εκ των κυριότερων 
και πιο ουσιαστικών χαρακτηριστικών της ολοκληρωμένης πρότασης 
της εταιρίας, η οποία διαφοροποιείται πλήρως από τις προτάσεις του 
ανταγωνισμού, διότι είναι στην ουσία αυτή που διασφαλίζει τόσο το 
τελικό αποτέλεσμα έκαστης μετατροπής, όσο και την επιδιωκόμενη 
εξοικονόμηση που ευελπιστεί έκαστος χρήστης. 

Α00001 
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Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα τα Συστήματα 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, 
παρουσιάζει τη Νέα Γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η 
Νέα Γενεά Συστημάτων, 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.  
Πλεονεκτήματα: Πέραν της διάθεσης ‘’μονών’’ Εγχυτών, που ενισχύουν  

την πιο σωστή και ορθή εγκατάσταση αλλά και 
κατανάλωση, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, 
δηλαδή δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα 
Μέρη (εμβολάκια, κτλ), 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. 



7 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός ΄& Επίσημος Αντιπρόσωπος της 
εταιρίας ZAVOLI pure technology σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζει την 
νέα Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) BORA by ZAVOLI S32, 
Εγκέφαλος τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG), την τεχνολογική Εξέλιξη 
του κορυφαίο Εγκεφάλου BORA by ZAVOLI 

H νέα Ηλεκτρονική Μονάδα BORA S32, πέραν τον πολλών πλεονεκτημάτων 
στην Ρύθμιση των Δεδομένων Λειτουργίας, παρέχει και αρκετά 
πλεονεκτήματα στον χρήστη του οχήματος, που καλύπτουν τις ανάγκες των 
προηγούμενων χρήσεων: 
 αυτόματη εναλλαγή από βενζίνη σε υγραέριο, μετά την πλήρωση της 
Δεξαμενής και εφόσον έχει ήδη επιλεχθεί η λειτουργία της βενζίνης (παύση 
λειτουργίας βομβητή) – λύνει την ανάγκη πολλών ‘’αφηρημένων’’ χρηστών οι 
οποίοι μετά το γέμισμα της δεξαμενής τους, μετά από πλήρες άδειασμα 
(χρήση διακόπτη βομβητή), ξεχνούσαν να επαναφέρουν την λειτουργία της 
αυτόματης εναλλαγής χειροκίνητα. 
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