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Κίνηση με Φυσικό Αέριο / CNG 

 Συμφέρει; 
 Τι Δεξαμενή να επιλέξω; 
 Που μπορώ να γεμίσω; 

Μια αναλυτική παρουσίαση του 
νέου Εναλλακτικού Καυσίμου για 
το αυτοκίνητό σας. 

Συστήματα Αεριοκίνησης για 
κάθε Τύπο Κινητήρα 

 
 
 
 

 
τώρα η Υγραεριοκίνηση 
προσιτή για κάθε τσέπη 
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Μπες στο μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης στην Ελλά 

 Κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI pure technology 

 Book Service με Μοναδικό Serial Number για κάθε  

      αυτοκίνητο 

 Κοινή Εγγύηση σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 

 After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 

Η GAS THEODOROU η πρώτη εταιρία 
Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα, 
δημιούργησε το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Συνεργείων Υγραεριοκίνησης, το  
Δίκτυο GAS SERVICE. 

Μέσα από ένα Κοινό 
Μοντέλο Λειτουργίας 
(τήρηση Τεχνικών και 
Εμπορικών Πολιτικών), 
εξίσου ανάλογο των 
μεγαλύτερων Δικτύων 
Συνεργείων της Ευρώπης, 
το Δίκτυο GAS SERVICE 
εξαπλώνεται σε όλη τη 
χώρα, από άκρη σε άκρη. 
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δα – 75 Συνεργεία δίπλα σου, όπου και να είσαι 

Σήμερα, μετά από 10 χρόνια 
λειτουργίας, αλλά και πάνω από 
37.000 Εγκαταστάσεις, το Δίκτυο 
GAS SERVICE καταλαμβάνει τη 
πρώτη θέση στις συνειδήσεις των 
καταναλωτών, τόσο στο θέμα της 
Ποιότητας Υπηρεσιών και στο θέμα 
του After Sale Service. 
 
Η Πρόταση της GAS SERVICE, 
καλύπτει πλήρως τις απαιτητικές 
ανάγκες της Υγραεριοκίνησης 
διαμορφώνοντας ένα 
Ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών 

Βρες στο 
πλησιέστερο GAS 

SERVICE  
της περιοχής σου, 
επικοινωνώντας 

στο 2310.52.31.31 
ή μπαίνοντας στο 
www.autogas.gr 
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Συστήματα Αεριοκίνησης 
 ZAVOLI pure technology 

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

-Συστήματα Bora by ZAVOLI, για MutliPoint 
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 
  

-Συστήματα LINEA by ZAVOLI, συστήματα 
τεχνογνωσίας της GAS THEODOROU και 
της ZAVOLI, με το νέο Εγκέφαλο 8ης 
γενεάς Bora 

και τους Εγχυτές (Μπεκ) της αξιόπιστης 6ης γενεάς T37, τώρα σε ΤΙΜΗ ΣΟΚ!!!! 
  

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

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

 
 -Συστήματα 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. 

τώρα η Οικονομία γίνεται προσιτή για κάθε τσέπη 
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Νέοι Εγχυτές (μπεκ) PAN JET 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI, παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) Υγραερίου PAN-JET by 
ZAVOLI, Εγχυτής τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG).  
Η βασική του καινοτομία έγκειται στο γεγονός, πως εν αντιθέσει με τις 
προηγούμενες γενεές Εχγυτών, το PANJET δεν είναι τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας αλλά κανονικός Εγχυτής.   

Δεν αποτελείται από κινούμενα μέρη , προσδίδοντας 
μακροζωία και αποφυγή ‘’μπουκώματος’’ λόγω 
βρώμικου καυσίμου.  
 
Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να δουλεύει σε 
υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει βελτίωση 
κατανάλωσης τάξεως 5% σε σχέση  με τις 
προηγούμενες γενεές Εγχυτών, στις υψηλές στροφές 
λειτουργίας του Κινητήρα, παρέχοντας την μέγιστη 
δυνατή εξοικονόμηση. 
 

 Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν 
σε όλους τους τύπους Συσκευών ZAVOLI pure 
technology (6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας 
τα θετικά τους πλεονεκτήματα.  
Σε συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora by 
ZAVOLI, το αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον 
απαιτητικούς. 
 

 
Ένα καινοτόμο προϊόν πρόσθεσε στην πλούσια γκάμα η GAS 
THEODOROU. 
Ο Αντάπτορας Γεμίσματος με Φίλτρο, απευθύνεται σε όλους 
τους κατόχους οχημάτων με Σύστημα Autogas. 
Προσαρμόζεται πάνω στην Μονάδα Πλήρωσης της 
Δεξαμενής, διασφαλίζοντας στην ουσία πως κατά την 
διάρκεια του Γεμίσματος της Δεξαμενής στο Πρατήριο δεν 
θα εισχωρήσουν μέσα στην Δεξαμενή LPG (και εν συνεχεία 
στο Σύστημα LPG) υπολείμματα, κατάλοιπα ή βρωμιές που 
ενδέχεται να έχει η Δεξαμενή του Πρατηρίου.  
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Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) : Οφέλη, Δεξαμενές, 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των 
κατοίκων των πόλεων που διαθέτουν Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό του CNG, δηλαδή η πολύ χαμηλή τιμή του Καυσίμου 
είναι το μεγαλύτερο Κίνητρο για έναν καταναλωτή να επιλέξει να εγκαταστήσει 
Συσκευή CNG στο αυτοκίνητό του. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα Κόστους Καυσίμων με σύγκριση τριών οχημάτων: 
βενζινοκίνητου (petrol), υγραεριοκίνητου (LPG), αεριοκίνητο (CNG). 

Η Αντιστοιχία CNG με βενζίνη είναι (κατά μ.ο.) 1kg CNG = 1,7 lt βενζίνης. 
 
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω Ανάλυση, η κίνηση με Φυσικό Αέριο Κίνησης 
(CNG) παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή Εξοικονόμηση για το αυτοκίνητό μας. 
 
Βεβαίως, το αρνητικό της επιλογής CNG για το αυτοκίνητό μας, παραμένει το 
μικρό Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG αλλά και η μικρή αυτονομία που 
μας παρέχουν οι Δεξαμενές CNG. 
 
Μπορούμε να πούμε πως σήμερα, με το δεδομένο Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού CNG που υπάρχει στην Ελλάδα (3 Πρατήρια στην Αθήνα, 2 
Πρατήρια στη Θεσσαλονίκη, 1 Πρατήριο στη Λάρισα και υπό κατασκευή 1 στο 
Βόλο και 1 στη Λαμία), το CNG απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε οχήματα 
που διανύουν καθημερινά 150-200χλμ κοντά σε περιοχές που διαθέτουν 
Πρατήριο CNG. 
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και Κέρδος από μια Εγκατάσταση Συσκευής CNG 

Επιλογή Δεξαμενής CNG 
Για να μπορούμε να καρπωθούμε πλήρως την Ωφέλεια που μας παρέχει η πολύ 
χαμηλή τιμή του CNG θα πρέπει να επιλέξουμε μια Δεξαμενή CNG που να 
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του οχήματός μας. 
 
Συγκεκριμένα,  στο Δίκτυο GAS SERVICE προτείνουμε δύο Τύπων Δεξαμενών 
CNG, Τύπου 1 (σιδερένιες) & Τύπου 4 (ανθρακονήμματα). 
Οι Τύπου 1 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μεγάλο τους βάρος, κάτι 
που στην ουσία περιορίζει τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων από μία Δεξαμενή 
σε κάθε Εγκατάσταση. 
Οι Τύπου 4 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μικρό τους βάρος, που 
βοηθάει στην τοποθέτηση περισσότερων από μία Δεξαμενή, αλλά βεβαίως 
μιλάμε για μεγαλύτερο Κόστος των Δεξαμενών. 
Ακολουθεί Πίνακας με τις διάφορες επιλογές Δεξαμενών CNG. Τονίζεται πως η 
αντιστοιχία Κιλών CNG με Λίτρα βενζίνης είναι 1/1,7. 

Όπως διαπιστώνεται με τον παραπάνω Πίνακα, η επιλογή Δεξαμενής CNG 
διαμορφώνει και το Τελικό Κόστος έκαστης Εγκατάστασης, διασφαλίζοντας και 
το χρόνο απόσβεσης της όλης επένδυσης. 
 
Στην GAS THEODOROU, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών CNG, ώστε 
να μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των Πελατών μας, δίνοντας τη 
δυνατότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη δεξαμενή για κάθε χρήση έκαστου 
οχήματος. 
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Ίσως είναι ευκαιρία σήμερα, που λόγω των περιοριστικών μέτρων 
προφύλαξης από τον κορονοϊό μένουμε σπίτια μας, να βρούμε 
ασχολίες πέραν της τηλεόρασης και της άσκοπης χρήσης του 
Διαδικτύου. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μέσω του 
Διαδικτύου, πέραν της άσκοπης φλυαρίας και του κουτσομπολιού. 
Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή επίσκεψη σε Ελληνικά μουσεία, 
προσφέρουν εποικοδομητική απασχόληση για όλη την οικογένεια. 

Εποικοδομητική διαμονή στο σπίτι. 
Πως μπορούμε να περάσουμε το 

χρόνο μας στο σπίτι; 

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές 
εφαρμογές περιήγησης στις συλλογές αλλά και στους χώρους των 
εκθέσεών τους: 
1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο www.namuseum.gr  
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr 
3. Λευκός Πύργος www.lpth.gr 
4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr 
5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού www.mbp.gr 
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr 
7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης www.matk.gr 
8. Μουσείο Ακρόπολης. www.theacropolismuseum.gr 
9. Εθνική Πινακοθήκη www.nationalgallery.gr 

Ας φροντίσουμε όλοι, το διάστημα αυτό που περιορίζουμε τις 
μετακινήσεις μας, να επεκτείνουμε τόσο τις γνώσεις μας, όσο και τις 
εικόνες μας, με εκθέματα και θεματολογίες που προσφέρουν όλες οι 
διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στα μουσεία της χώρας μας. 

http://www.namuseum.gr/
http://www.amth.gr/
http://www.lpth.gr/
http://www.ebyzantinemuseum.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.heraklionmuseum.gr/
http://www.matk.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.nationalgallery.gr/
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Τι θα πρέπει να μας διδάξει η κρίση του Κορονοϊού; 

 

            Αυτό που βιώνει η Ανθρωπότητα το τελευταίο διάστημα, είναι ίσως 
ευκαιρία να κάνουμε όλοι μας, ως μέλη της παγκόσμιας Κοινότητας, την 
αυτοκριτική μας, όσο αφορά τις επιπτώσεις που έχει ο τρόπος ζωής μας στο 
Περιβάλλον. 
            Άρθρα και αναφορές σε μελέτες που έχουν γίνει από κορυφαίους 
οργανισμούς ενημέρωσης και ανάλυσης δείχνουν ότι αιτίες εξάπλωσης ιών 
φαίνεται πως συνδέονται και με την ανθρώπινη ''εισβολή'' σε οικοσυστήματα. Η 
περιβαλλοντική κρίση φαίνεται ότι συνδέεται με την ανθρώπινη υγεία πολύ πιο 
άμεσα από ότι θεωρούσαμε. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πράσινη 
ανάπτυξη φαίνεται πως θα συνδεθεί με την ανθρώπινη υγεία και μαζί θα 
μετατραπούν στον άξονα γύρω από τον οποίον θα κινείται η διεθνής οικονομική 
δραστηριότητα. Οι ποιοτικοί περιορισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω θα 
πολλαπλασιαστούν καθώς θα στοχεύουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής 
η οποία είναι η πρώτη που προστατεύεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
Κυρώσεις, πρόστιμα και δασμοί με αιτιολογία την μόλυνση του περιβάλλοντος 
έχουν ήδη επιβληθεί σε μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και όχι 
μόνο. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος οικονομικά στον κόσμο που θα 
δημιουργηθεί θα είναι εκείνος που θα μπορεί να χειρίζεται την τεχνολογία με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην επηρεάζεται η ανθρώπινη υγεία. Ο τομέας της 
ασφάλισης εμπορευμάτων θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος. 
             Δεν είναι εύκολο να δει κανείς θετική πλευρά σε μια πανδημία που 
απειλεί ανοιχτά πια την ανθρωπότητα. 
             Όσο ο κόσμος αποσύρεται όμως στα σπίτια του και οι δρόμοι αδειάζουν, 
οι ουρανοί και τα ποτάμια μας αναπνέουν κάπως καλύτερα. 
             Κι ενώ τα ευεργετικά οφέλη που έχει ο κορονοϊός στο περιβάλλον δεν 
αντισταθμίζουν αλίμονο τον πόνο, τον φόβο και το πένθος που αφήνει πίσω της 
η επιδημία, η καραντίνα και η ανάσχεση της εμπορικής και οικονομικής 
δραστηριότητας αφήνουν το τοπίο γύρω μας πιο καθαρό. Τρανό παράδειγμα 
παραμένει η Κίνα, που βλέπει ξανά πώς είναι να είναι ο ουρανός γαλανός, 
ακόμα και σε μητροπόλεις που κυριαρχούσε το γκρίζο. Μας το έδειξε και η NASA 
αυτό με υπέροχες δορυφορικές εικόνες. 
              Το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία, τη χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο 
από τον κορονοϊό μετά την Κίνα. Όπως μας δείχνει η Ευρωπαϊκή Διαστημική 
Υπηρεσία στο βίντεο, τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου έχουν πέσει δραματικά 
στη χώρα. Ακόμα και τα κανάλια της Βενετίας έγιναν κρυστάλλινα, εξαιτίας της 
δραστικής μείωσης του τουρισμού. Ψάρια εμφανίστηκαν ξανά δίπλα στις 
γόνδολες. 

https://www.newsbeast.gr/tag/benetia
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