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σελ 10 

Δίκτυο 

• γιατί να το επιλέξω; 
• τι μου προσφέρει; 

σελ 4 

σελ 2-3 

Τι πρέπει να προσέχω πριν 
μετατρέψω το αυτοκίνητό       

              μου σε Αεριοκίνητο; 

Τι διασφαλίζει 
πως το αυτοκίνητο 

θα δουλέψει 
χωρίς πρόβλημα; 



2 

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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Δίκτυο Συνεργείων Αεριοκίνησης 

Γιατί να το επιλέξετε; Τι περιλαμβάνει η Ολοκληρωμένη του Πρόταση; 

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση του Δικτύου ZAVOLI στην Ελλάδα, του Δικτύου GAS 
SERVICE έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν 
πλήρως την Πρόταση αυτή με τις αντίστοιχες προτάσεις του Ανταγωνισμού. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, περιληπτικά συνοψίζονται σε: 
  

Υπηρεσίες Δικτύου: Η GAS SERVICE είναι το 
μοναδικό Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Με 
το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που 
παρέχουμε σε κάθε μας πελάτη, αυτομάτως του 
παρέχουμε Υπηρεσίες After Sale Service σε όλα 
τα Συνεργεία του Δικτύου. Από Ορεστιάδα έως 
Κρήτη και από Ιωάννινα έως Ρόδο, όπου και να 
βρεθεί ο πελάτης μας, μπορεί να λάβει τις 
Υπηρεσίες AfterSale Service της εταιρίας μας  

 
Ποιότητα Συσκευών: Είναι ο Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology. Διαθέτουμε 
Συστήματα για κάθε Τύπο Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το αυτοκίνητο θα 
διατηρήσει τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές, τις ίδιες Επιταχύνσεις τόσο στο 
Αέριο όσο έχει και εργοστασιακά στη βενζίνη.  
 

Ποιότητα Εγκατάστασης: Όλοι οι Μηχανικοί 
του Δικτύου μας, έχουν εκπαιδευτεί και 
πιστοποιηθεί πάνω στην Εγκατάσταση και 
Συντήρηση των Συστημάτων ZAVOLI pure 
technology, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του 
Κινητήρα σας στο αέριο. 

 
Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την καλή 
λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας κορυφαία 
Συστήματα ZAVOLI pure technology τηρώντας συγχρόνως όλες τις προϋποθέσεις 
κάλυψης των προδιαγραφών κάθε Κινητήρα, μπορούμε να εγγυηθούμε το 
τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.   
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Οι Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου T-37 της εταιρίας ZAVOLI συνιστούνται για 
μετατροπές Ατμοσφαιρικών Κινητήρων. Ικανοποιούν τις υψηλότερες 
απαιτήσεις της Αγοράς, λόγω του κορυφαίου σχεδιασμού τους, των υψηλών 
τους επιδόσεων και του ταχύτατου ορίου λειτουργίας τους.  
 
Ο κάθε Εγχυτής αποτελείται από Πιστόνι & Έμβολο, τα οποία ρυθμίζονται να 
λειτουργούν σε ένα ευρή φάσμα στροφών ή φορτίων του Κινητήρα σε 
αντίστοιχες ταχύτητες με την ταχύτητα των Εγχυτών βενζίνης. 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των 
Εγχυτών T-37 είναι πως προσφέρονται 
σε εκδόσεις και 3-4cyl σειράς αλλά και 
σε 2cyl για καλύτερη τοποθέτηση, 
αναλόγως τον Κινητήρα έκαστου 
οχήματος. 

  
Οι Εγχυτές T-37 καλύπτουν τις απαιτήσεις λειτουργίας των περισσοτέρων 
ατμοσφαιρικών Κινητήρων, προσφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση στο 
αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα το πολύ προσιτό κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης, το καθιστά την πλέον αξιόπιστη πρόταση Εγχυτών 
Αεριοκίνησης όσο αφορά την σχέση Κόστους-Ωφέλειας. 
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Επίλεξε τώρα το Σύστημα ZAVOLI pure technology 

 * υπάρχει Λίστα Κωδικών Κινητήρων  Άμεσου Ψεκασμού που εγκρίνει η ZAVOLI 
για μετατροπής σε Υγραεριοκίνηση (LPG) ή Φυσικό Αέριο (CNG). 

Ο Κορυφαίος Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure 
technology, διαθέτει μια σειρά Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης για κάθε τύπο Κινητήρα, αλλά κυρίως 
και για κάθε…τσέπη. 
Ως επί το πλείστον, τα Συστήματα Αεριοκίνησης της 
εταιρίας ZAVOLI, διαχωρίζονται στις εξής σειρές: 

 Σειρά Bora PANJET by Zavoli 
 Σειρά Bora LINEA by Zavoli 
 Σειρά Alisei Direct by Zavoli 
 Σειρά Bora Direct by Zavoli 

 Alfa Romeo – σειρά 159 
 Audi – σειρές Α1, Α3, Α4, ΤΤ , Α6 , Q5 , Q6 , S3 
 Chevrolet – σειρά Camaro V6 
 Ford – σειρές Fiesta, Ford, S-Max 
 ΚΑΙ-HYUNDAI - σειρές ΙΧ, Ι30, Ι40, Veloster, Sportage, Soul 
 Lancia – σειρά Delta 
 Mazda – σειρά CX-7 
 Opel – σειρές Signum , Vectraευές,  
 Peugeot – σειρά 3008 
 Porsche – Cayenne 3.6 V6 
 Seat – σειρές Ibiza, Altea, Leon 
 Skoda – σειρές Roomster, Yeti, Octavia 
 VW – σειρές Golf, Passat, Touran, Eos, Tiguan, Jetta, Caggy 

Οι σειρές Συστημάτων Alisei Direci & Bora Direct, 
αφορούν τους Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (direct 
engines) τους γνωστούς μας δηλαδή TSi-FSi-TFSi. 
Καλύπτουν μια ευρύ Λίστα Κινητήρων των 
περισσοτέρων Κατασκευαστών αυτοκινήτων με 
κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού όπως*: 



7 
που ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο !!!! 

Για MultiPoint Injection Κινητήρες, ατομοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους, 
η ZAVOLI διαθέτει τον Νέο Εγκέφαλο Bora 8ης γενεάς, ο οποίος διατίθεται σε δύο 
Σειρές Συστημάτων: 

Σειρά Συστημάτων Bora PANJET by Zavoli: 
Με τον καινοτόμο Εγκέφαλο Bora και τους νέους Εγχυτές PANJET. Διατίθεται για 
Κινητήρες 3-4κύλινδρους, 5κύλινδρους, 6κύλινδρους και 8κύλινδρους, 
ατμοσφαιρικούς & υπερτροφοδοτούμενους. 
 
Σειρά Συσκευών Bora LINEA by Zavoli : 
Με τον καινοτόμο Εγκέφαλο Bora και τους κορυφαίους Εγχυτές Τ-37. Διατίθεται 
για Κινητήρες ατμοσφαιρικούς 3-4κύλινρους.  

Bora PANJET by Zavoli 
Προτείνεται σε αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού ή με 
υπερτροφοδοτούμενους 
(Turbo) Κινητήρες αλλά και σε 
μικρού κυβισμού οχήματα τα 
οποία διανύουν άνω των 
15.000χλμ ετησίως, λόγω της 
μεγαλύτερης κατά 5%-8% 
εξοικονόμησης που παρέχουν 
οι νέοι Εγχυτές PANJET. 

Bora LINEA by Zavoli 
Η πλέον οικονομική πρόταση 
της παγκόσμιας αγοράς, σε 
σχέση Ποιότητας-Τιμής. Η 
υψηλή Ποιότητα του νέου 
Εγκεφάλου 8ης γενεάς Bora by 
Zavoli στην καλύτερη τιμή της 
Αγοράς, με το κόστος να 
ξεκινάει από 599,00€ + ΦΠΑ 
για 4κύλινδρους κινητήρες. 
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Τι περιλαμβάνει η Συντήρηση των Συστημάτων Αεριοκίνησης: 
Κάθε Σύστημα Αεριοκίνησης, αναλόγως των τεχνικών 
οδηγιών των κατασκευαστών έχει συγκεκριμένους 
περιοδικούς και τεχνικούς Ελέγχους Συντήρησης. 
Γενικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε πως η κλασική 
Συντήρηση ενός Συστήματος Αεριοκίνησης, 
περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών που διασφαλίζουν 
τη σωστή λειτουργία της Συσκευής.  

Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι: 
• Έλεγχος Rakor Σύνδεσης, Σωληνώσεων Νερού & Υγραερίου 
• Έλεγχος Πίεσης Ρυθμιστή και Ηλεκτρικών Επαφών 
• Έλεγχος Εγχυτών και Ρυθμιστή & Έλεγχος Παραμέτρων Συστήματος 
• Αλλαγή Φίλτρων Υγρής & Αέριας Φάσης 
• Έλεγχος στήριξης Δεξαμενής. 
 
 
Η περίοδος (χρονική ή χιλιομετρική) των Ελέγχων μπορεί να ποικίλει αλλά 
γενικά μπορούμε να πούμε πως μία φορά ετησίως ή κάθε 20.000χλμ θα πρέπει 
να ελέγχουμε και να συντηρούμε το Σύστημα Αεριοκίνησης. Το κόστος 
Συντήρησης συνήθως δεν είναι μεγάλο (περίπου 50-60€) ούτε χρονοβόρο (από 
45’ έως 60’) αλλά όπως σε οτιδήποτε πάνω στο αυτοκίνητο, η Πρόληψη είναι 
αυτή που θα μας διασφαλίσει την αποφυγή Επισκευής.  
Το Δίκτυο Συνεργείο GAS SERVICE σας εγγυάται την Σωστή και Πιστή Τήρηση των 
Εργασιών Συντήρησης κάθε τύπου Συστήματος Αεριοκίνησης. 

γνωρίζουν όλοι οι κάτοχοι 
Αεριοκίνητων Οχημάτων, πως θα 
πρέπει να εντάξουν στη 
προγραμματισμένη Συντήρηση των 
οχημάτων τους και την Συντήρηση 
του Συστήματος Αεριοκίνησης. Η 
σωστή Συντήρηση του Συστήματος 
Αεριοκίνησης, διασφαλίζει τη 
σωστή λειτουργία της, και άρα τη 
σωστή λειτουργία του Κινητήρα μας 
με το Αέριο. 

Η Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση στο χώρο Καύσης του 
Κινητήρα μας, δηλαδή στην ‘’καρδιά’’ του οχήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να  
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Διαθέτω ένα αυτοκίνητο με 
turbo πρόγραμμα. Με το Υγραέριο, θα έχω τις ίδιες 
επιδόσεις και τελικές; 
Απάντηση: Η εταιρία ZAVOLI s.r.l. διαθέτει, μέσω του 
τοπικού αντιπροσώπου του, σε κάθε Αγορά, για κάθε 
τύπο Κινητήρα μια συγκεκριμένη Συσκευή 
Αεριοκίνησης, η οποία καλύπτει πλήρως και ευ όλου, 
τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και απαιτήσεις του κάθε 
κινητήρα ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε 
πως το αυτοκίνητο, μετά την Εγκατάσταση της 
κατάλληλης Συσκευής ZAVOLI pure technology, θα 
μπορεί να διατηρεί τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες 
Επιταχύνσεις, τις ίδιες Τελικές και την ίδια 
Κατανάλωση, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του 
Κινητήρα, τόσο στο Αέριο, όσο και εργοστασιακά στη 
βενζίνη. Για αυτό το λόγο, η εταιρία μας, διαθέτει μια 
πλειάδα Συσκευών Αεριοκίνησης, ώστε να μπορεί να 
καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του 
κάθε κινητήρα. Υπάρχει η σειρά Ghibli by Zavoli, με 
συσκευές για Full Group Κινητήρων, η σειρά Bora by 
ZAVOLI και GAS SERVICE by ZAVOLI για Κινητήρες Full 
Injection και βεβαίως η σειρά Alisei by ZAVOLI για 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού. 
Ιδίως για τους Turbo Κινητήρες, διαθέτουμε τις 
αναβαθμισμένες Συσκευές SUPER, με τον 
αναγνωρισμένο παγκοσμίως Υποβιβαστή-Ρυθμιστή 
Πίεσης ZETA/S, με τον οποίο διασφαλίζουμε την 
απόλυτη ταύτιση των Επιδόσεων με το Αέριο. 
Άλλωστε, το slogan της εταιρίας μας παραμένει εδώ 
και χρόνια ‘’ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές’’!!! 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής 
της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 

Αποκλειστικά από 
το Δίκτυο 
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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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 Τα Αέρια Καύσιμα (LPG/LPG & CNG/CNG) 
είναι απολύτως φιλικά για το περιβάλλον. Η χρήση τους 
συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Αεριοκίνηση: Φιλική Προς το Περιβάλλον 

 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. 

 Πρόσφατες 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. 



GASTHEODOROU gastheodorou-autogas.gr 
GasTheodorou  Gas Theodorou autogas 


