


Πιστοποιηµένο Κέντρο Μετατροπής
Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης &
Εκπαίδευσης
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Η εταιρεία µας είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εταιρειών  και LOVATO
 στην Ελλάδα. Έχει προµηθεύσει τα τελευταία 22 χρόνια περίπου 50.000 ELPIGAZ

συσκευές υγραεριοκίνησης και έχει πραγµατοποιήσει στα εξειδικευµένα και 
πιστοποιηµένα κέντρα µετατροπής που διαθέτει πάνω από 7.000 µετατροπές.



Σταθµός ανεφοδιασµού
αυτοκινήτων µε υγραέριο
Πλυντήριο - Λιπαντήριο
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A Αναλαµβάνουµε την συντήρηση, 
έλεγχο & επισκευή όλων των 
συσκευών υγραεριοκίνησης
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Προσθετικό Βελτιωτικό καύσεων που βοηθά - συντηρεί
και λιπαίνει τον κινητήρα των αυτοκινήτων.
Προσθετικό Βελτιωτικό καύσεων που βοηθά - συντηρεί
και λιπαίνει τον κινητήρα των αυτοκινήτων.
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Κύρια Χαρακτηριστικά:

Μειώνει την κατανάλωση του καυσίµου

Μειώνει τις εκποµπές καυσαερίων

Αποµακρύνει ιζήµατα που εµποδίζουν την απόδοση της µηχανής

Καθαρίζει τα µπεκ - ρυθµιστές - φίλτρα για µέγιστη απόδοση 
του κινητήρα

Εξασφαλίζει την λίπανση των βαλβίδων - δακτυλίων και του άνω
µέρους του κυλίνδρου

Εξαφανίζει προβλήµατα που προκαλούνται από βρωµιά στα καύσιµα

Αποµακρύνει τα σταγονίδια νερού που περιέχονται στη δεξαµενή
και στο σύστηµα καυσίµου

Εγγυάται την µέγιστη απόδοση σε µικρές και µεγάλες µηχανές

Διατηρεί καθαρό το σύστηµα καυσίµου και αποδοτική την λειτουργία
του, µε αποτέλεσµα την µακροβιότητα του κινητήρα

Μειώνει την κατανάλωση καυσίµου έως και 10%

Τελικώς το SUPER V L.P. GAS POWER βελτιωτικό σας βοηθά 
να πετύχετε το καλύτερο για το αυτοκίνητο όχηµά σας
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Προβλήµατα L.P.G.

Σχηµατισµός ιζηµάτων

Έλειψη λίπανσης κινητήρα

Συγκέντρωση νερού
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!

Έλεγχος ιζηµάτων

Λίπανσης κινητήρα

Εξάλειψη υγρασίας

Βελτίωση της ανάφλεξης

Εµείς δεν πουλάµε απλώς υγραέριο...
...πουλάµε υγραέριο µε ονοµατεπώνυµο

Η λύση...



Προτιµώ SUPER  L.P. GAS POWERV
γιατί είµαι  και επιπλέον επειδή:µαGAS
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Προµηθευόµαστε σταθερή ποιότητα από τον ίδιο προµηθευτή

Ελέγχουµε την ποιότητα που παραλαµβάνουµε στο Γ.Χ.Κ.
(Γενικό Χηµείο του Κράτους)

Χρησιµοποιούµε βελτιωτικό καύσης για L.P.G.-C.N.G.
καύσιµα 

Ελέγχουµε την παραδιδόµενη ποσότητα από τους λιτροµετρητές
µας σε τακτά χρονικά διαστήµατα
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Προτιµάτε σας συµφέρει!
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Γενικές πληροφορίες
για το Υγραέριο

Βασικά Χαρακτηριστικά του υγραερίου L.P.G.
(Liquefied Petroleum Gas)
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Κατά την παραγωγή του είναι άοσµο. Συµπληρώνονται συγκεκριµένες
προσθετικές ουσίες και λαµβάνει την ιδιαίτερη οσµή του έτσι ώστε να
γίνεται αντιληπτή πιθανή διαρροή του

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια

Η χηµική του σύνθεση αποτελείται από δύο υδρογονάνθρακες 
α) Προπάνιο (C3H8) περιεκτικότητα περίπου 20% κατά βάρος
β) Βουτάνιο (C4H10) περιεκτικότητα περίπου 80% κατά βάρος

o oΗ θερµοκρασία αυτανάφλεξης είναι υψηλή 490 C - 550 C (πολύ µεγαλύτερη
oαπό αυτή της βενζίνης που είναι 250 C)

Η πίεση αποθήκευσής του στην δεξαµενή του αυτοκινήτου είναι µεταξύ
2 και 5 Bar και αυτή εξαρτάται από την θερµοκρασία περιβάλοντος
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Table 1 (Metric) PROPANE BUTANE

Formula
o

Initial Boiling Point, C

Specific Gravity of Liquid
o(Water = 1.0) at 15.56 C

Weight per Cubic Meter of 
o

Liquid at 15.56 C, kg

Specific Heat of Liquid,
oKilojoule/Kilogram at 15.56 C

Cubic Meter of Vapor per
o

Liter at 15.56 C

Specific Gravity of Vapor
o

(Air = 1.0) at 15.56 C
oIgnition Temperature in Air,  C

C H 3 8

-42

0.504

504

1.464

0.271

1.50

Cubic Meter of Vapor per
oKilogram at 15.56 C

493-549

0.539

C H4 10

-1

0.582

582

1.276

0.235

2.01

482-538

0.410

Table 1 (Metric) PROPANE BUTANE

Cubic Meters of Air Required
to Burn 1 Cubic Meter of Gas

Limits of Flammability in Air,
% of Vapor in Air-Gas Mix:
    (a) Lower
    (b) Upper

0.676

2.15
9.60

0.678

1.55
8.60

Maximum Flame Temperature
oin Air,  C 1,980 2,008

Latent Heat of Vaporization at
Boiling Point:
    (a) Kilojoule per Kilogram
    (b) Kilojoule per Liter

Total Heating Values After
Vaporization:
    (a) Kilojoule per Cubic Meter
    (b) Kilojoule per Kilogram
    (c) Kilojoule per Liter 

428
216

388
226

92,430
49,920
25,140

121,280
49,140
28,100
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Πλεονεκτήµατα
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Η συσκευή υγραεριοκίνησης τοποθετείται σε όλους τους τύπους 
βενζινοκίνητων οχηµάτων

Ασφάλεια 100% όσον αναφορά σύγκριση µε την βενζίνη
(µεγάλο σηµείο ανάφλεξης, ασφαλιστικές δικλείδες δεξαµενής κλπ)

Οικονοµία στην τσέπη και µέγιστη απόδοση

Μεγαλύτερη αυτονοµία λόγω της ύπαρξης δύο καυσίµων

Γρήγορη απόσβεση του κόστους µετατροπής (περίπου 8-10 µήνες
ή 12000-15000km)

Μειωµένη ρύπανση του περιβάλλοντος σε σύγκριση µε την βενζίνη και
το πετρέλαιο. Οικολογικό καύσιµο: Το υγραέριο καιόµενο παράγει 
καυσαέρια µε περιεκτικότητα 12% µικρότερη σε Co2 διοξείδιο του άνθρακα
και µέχρι και 80% λιγότερα οξείδια του αζώτου NO. Επίσης 20%-40%
λιγότερους υδρογονάνθρακες και αντίστοιχα µειωµένη ποσότητα 
µονοξειδίου του άνθρακα CO, σε σύγκριση µε το αν η καύση γίνεται µε 
βενζίνη. Έναντι των πετρελαιοκινητήρων πλεονεκτεί διότι αυτοί 
επιπροσθέτως εκπέµπουν έως και 95% µεγαλύτερη ποσότητα σωµατιδίων

Μειωµένη φθορά του κινητήρα. Αυξηµένος χρόνος αντικατάστασης λαδιού
και φίλτρου ελαίου κινητήρα

Μικρότερο κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου λόγω αύξησης του χρόνου
πραγµατοποίησης

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής καταλύτη
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APPROXIMATE PROPERTIES OF LP-GASES

Προτιµάτε σας συµφέρει!
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Πού γίνεται η µετατροπή;

Η διασκευή ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται στα
εξειδικευµένα κέντρα µετατροπών και τα χρησιµοποιούµενα υλικά 
πρέπει να είναι εξίσου πιστοποιηµένα. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου
µεταφορών υπάρχουν αναρτηµένες λίστες µε τα επίσηµα πιστοποιηµένα
υλικά για την Ελληνική επικράτεια. (www.yme.gr)
Όλες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν γραµµή παραγωγής και παράγουν
αυτοκίνητα διπλού καυσίµου κυρίως βενζίνης - υγραερίου ή βενζίνης -
φυσικού αερίου. Στην Ελλάδα αρκετές από αυτές πρόσφατα έχουν
αρχίσει την διάθεσή των.

Προτιµάτε σας συµφέρει!
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Περιγραφή του συστήµατος

Η εγκατάσταση και τα απαραίτητα υλικά που χρησιµοποιούνται 
δείχνονται στο ακόλουθο σχήµα.
Η λειτουργία του είναι απλή. Το υγραέριο µε τη βοήθεια της πίεσης 
της δεξαµενής διοχετεύεται µέσω της πολυβαλβίδας της δεξαµενής
στον πνεύµονα η ρύθµιση που βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του 
αυτοκινήτου, εκεί θερµαίνεται, εξαερώνεται και ρυθµίζεται η πίεσή του
ουτώς ώστε αυτή να διατηρείται σταθερή 1 Watt. Από εκεί περνώνται 
δια µέσου του φίλτρου φιλτράρεται και διοχετεύεται στη µπεκιέρα 
ψεκασµού για τροφοδοσία του κινητήρα.
Η ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου του υγραερίου λαµβάνονται τα σήµατα
από την ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου τα διοχετεύει
στα µπεκ του υγραερίου διαµορφωµένα ή στα µπεκ της βενζίνης
αδιαµόρφωτα και έτσι το αυτοκίνητο λειτουργεί ανάλογα είτε µε
υγραέριο είτε µε βενζίνη.
Ο διακόπτης του συστήµατος της υγραεριοκίνησης µας επιτρέπει
την µετάβαση από το ένα καύσιµο στο άλλο απλά µε το πάτηµα ενός
κουµπιού και επιπλέον µας δείχνει την περιεκτικότητα της δεξαµενής
υγραερίου.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Δίνεται εγγύηση του συστήµατος για 2 έτη εφόσον 
πραγµατοποιούνται τα σέρβις προγραµµατισµένα εντός χρόνου και
εφόσον δεν έχει επέµβει αποδεδειγµένα στο σύστηµα συνεργείο
µη εξουσιοδοτηµένο. 

Προτιµάτε σας συµφέρει!
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Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση του συστήµατος πραγµατοποιείται κάθε 
20.000km και εκτός από γενικό έλεγχο, περιλαµβάνει αλλαγή 
φίλτρου και επαναρύθµιση της συσκευής.

Ασφαλής & Νόµιµη µετατροπή

Προτιµάτε σας συµφέρει!
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Προτιµάτε σας συµφέρει!



• Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν2773/99 (ΦΕΚ Α΄ 286/22/12/1999) και την Υ.Α. ΦΕΚ Αρ 411 τεύχος Β του 
2000. Επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των Ι.Χ. επιβατηγών και Δ.Χ. έως 
3.500kg αυτοκινήτων.
•  Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 
διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
•  Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αµιγώς συνεργείο συντήρησης και επισκευής 
και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήµατα. 
•  Ο επιβλέπων µηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του 
Ν.1575/1985 µε ειδικότητα τεχνίτη συστηµάτων υγραερίου. 

Διαδικασία

•  Μετά την εγκατάσταση του συστήµατος υγραερίου το συνεργείο πρέπει να παραδίδει στον κάτοχο του 
αυτοκινήτου υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 προς το ΚΤΕΟ, πως η διασκευή έγινε σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών συνοδευόµενη από τα πιστοποιητικά των εξαρτηµάτων.
•  Το αυτοκίνητο, στη συνέχεια, περνάει από τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ για να διαπιστωθεί πως η εργασία, 
όντως, έγινε µε βάση τους κανόνες του υπουργείου.
•  Στη συνέχεια, στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νοµαρχίας, που είναι αρµόδια για τις άδειες κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων, συµπληρώνεται στην άδεια κυκλοφορίας στον τύπο του καυσίµου «αµόλυβδη-υγραέριο».

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων γίνεται µόνο σε δηµόσιο ΚΤΕΟ όπου τα στοιχεία του 
συνεργείου, του µηχανικού και των εξαρτηµάτων θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί αν είναι 
εγκεκριµένα ή όχι. Οι επόµενοι τεχνικοί έλεγχοι µπορούν να γίνουν είτε σε δηµόσιο είτε σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ. 

Η Υγραεριοκίνηση στο εξωτερικό

Η υγραεριοκίνηση (Autogas) στην Ευρώπη είναι πολύ δηµοφιλής και όλο και περισσότερες εταιρίες 
στρέφονται προς τη χρήση υγραερίου ως καύσιµο κινητήρων ΜΕΚ (µηχανές εσωτερικής καύσης). Από 
ιστορικής πλευράς, φαίνεται ότι η πρώτη χώρα που χρησιµοποίησε το υγραέριο για την κίνηση των 
αυτοκινήτων είναι η Ιταλία, πριν από περίπου 25 χρόνια. Μετά, ακολούθησαν η Ολλανδία, η Δανία, η 
Ιαπωνία και άλλες χώρες. Παγκοσµίως, η υγραεριοκίνηση χρησιµοποιείται σε πάνω από 4 εκατοµµύρια 
αυτοκίνητα. 
Το υψηλότερο ποσοστό υγραεριοκίνησης υπάρχει στην Αυστραλία, όπου 1 στα 40 οχήµατα, µια πολύ 
υψηλή αναλογία, λειτουργούν µε υγραέριο από την Gogas. 
Πολλές αυτοκινητοβιοµηχανίες προσφέρουν τα µοντέλα τους µε υγραεριοκίνηση. Η Fiat, η Volvo, η 
Renault, η Ford, η Opel, η VW και άλλοι κατασκευαστές δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά. Οι 
κατασκευαστές χρησιµοποιούν και αυτοί κιτ εξοπλισµού, αλλά αυτός ο εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για τοποθέτηση και µέγιστη απόδοση στα συγκεκριµένα µοντέλα αυτοκινήτων, παρέχοντας αξιόπιστες 
επιδόσεις. Αρκετοί κατασκευαστές δεν παράγουν κατευθείαν αυτοκίνητα µε υγραέριο, αλλά δέχονται 
παραγγελίες για τη µετατροπή των µοντέλων τους µετά από τη διάθεσή τους στην αγορά (όπως η Lancia, η 
Alfa Romeo, η Fiat και η Nissan). Η Ford και άλλες εταιρίες παράγουν κλειστά ηµιφορτηγά που 
λειτουργούν µε υγραέριο και βενζίνη και τα διαθέτουν στην αγορά για επαγγελµατική χρήση. Σε διεθνές 
επίπεδο, προσφέρεται ένας αριθµός προγραµµάτων που ως στόχο έχουν την ενθάρρυνση των 
αυτοκινητιστών να πραγµατοποιήσουν τη µετατροπή για την υγραεριοκίνηση. 
Στη Βρετανία, για παράδειγµα, υπάρχει το πρόγραµµα Powershist Scheme. Στο πλαίσιο αυτού του 
προγράµµατος προσφέρεται έκπτωση που φτάνει έως και το 75% του κόστους της µετατροπής, µε την 
προϋπόθεση το όχηµα να έχει ηλικία κάτω του ενός έτους. 
Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον το 90% των ταξί λειτουργούν µε υγραέριο. Η Nissan και η Toyota 
κατασκευάζουν κατευθείαν οχήµατα µε υγραεριοκίνηση, µε ρυθµό 45.000 το χρόνο, για την 
αντικατάσταση των ταξί που ήδη κυκλοφορούν. 
Στη Γαλλία παρέχονται φοροαπαλλαγές για τα ταξί και τα λεωφορεία που κινούνται µε υγραέριο. Από το 
1998, το 100% του ΦΠΑ που καταβάλλεται για την αγορά υγραερίου µπορεί να επιστραφεί. Τα ταξί που 
κινούνται µε υγραέριο επιτρέπεται να κυκλοφορούν όλες τις µέρες του χρόνου, καθώς εξαιρούνται από 
τους κανονισµούς για την εκ περιτροπής κυκλοφορία των υπόλοιπων οχηµάτων όταν οι τιµές των 
ατµοσφαιρικών ρύπων φτάνουν σε υψηλά επίπεδα. [Πηγή: World LPGAS Association «Autogas Incentive 
Policies» (menecon Consulting)] 

Νοµοθεσία - Κανονισµοί
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Υγραεριοκίνηση - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πώς παράγεται το υγραέριο που χρησιµοποιείται για κίνηση οχηµάτων;1

2

3

4

5

Το υγραέριο παράγεται από την κλασµατική απόσταξη του αργού 
πετρελαίου. Αποτελείται από τα 2 τελευταία προϊόντα της κλασµατικής 
απόσταξης ήτοι το βουτάνιο και το προπάνιο. Επίσης παράγεται από τον 
διαχωρισµό του Φ.Α. (Φυσικό Αερίο) επειδή συµπεριλαµβάνεται 
σ΄αυτό κατά την εξόρυξή του.

Τί ποσοστό της Ελληνικής αγοράς αφορά σήµερα η υγραεριοκίνηση;

Σήµερα αρχές του 2013 επίσηµα έχουν διασκευασθεί και ταξινοµηθεί 
µέσω των αντιστοίχων ΚΤΕΟ περίπου 120.000 Ι.Χ. επιβατηγά και µικρά 
έως 3,5 ton Ι.Χ. επαγγελµατικά αυτοκίνητα. Στο σύνολο των περίπου 
4.500.000 των ταξινοµηµένων αυτοκινήτων σε όλη την επικράτεια 
είναι περίπου σε ποσοστό 3%. Η τάση χρήσης της είναι αυξητική 
δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων που παρέχει και των ωφεληµάτων 
που έχει.

Ποιός είναι ο αριθµός των πρατηρίων ανεφοδιασµού που λειτουργούν
σήµερα;

Σήµερα αρχές του 2013 λειτουργούν 350 πρατήρια ανεφοδιασµού σε 
όλη την επικράτεια. Η λίστα µε τα πρατήρια αναφέρεται στις τελευταίες 
σελίδες του εντύπου. Η τάση για επιπλέον κάλυψη της Ελληνικής 
επικράτειας είναι αυξητική και εδώ.

Πόσο ασφαλής είναι η χρήση υγραερίου στα αυτοκίνητα;

Η χρήση του υγραερίου στα Ι.Χ. επιβατικά και επαγγελµατικά 
αυτοκίνητα είναι απόλυτα ασφαλής και νόµιµη (Υ.Α. 18586/618 
20/3/2000). Τα έξαρτήµατα και η συσκευή που χρησιµοποιούνται είναι 
δοκιµασµένα και πιστοποιηµένα, συνοδεύονται από ειδικά 
πιστοποιητικά καταλληλότητας µε ειδικά δελτία κοινοποίησης για την 
Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά. Το κύκλωµα τροφοδοσίας της 
µηχανής και της δεξαµενής είναι κλειστού τύπου και δεν περνάει µέσα 
από την καµπίνα των επιβατών. Είναι δε κατάλληλα εφοδιασµένο µε 
ειδικές διατάξεις ασφαλείας.

Πού αποθηκεύεται το υγραέριο στο αυτοκίνητο;

Η διασκευή του αυτοκινήτου απαιτεί την χρήση κατάλληλης και 
πιστοποιηµένης δεξαµενής αποθήκευσης υγραερίου. Αυτή 
τοποθετείται στο χώρο των αποσκευών και είναι µορφής σαµπρέλλας 
(τοροειδής) ή θερµοσίφωνα (κυλινδρική). Επίσης µπορεί να
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τοποθετηθεί και εξωτερικά στη θέση της ρεζέρβας, εφόσον η ρεζέρβα 
του αυτοκινήτου είναι τοποθετηµένη εξωτερικά. Η πλήρωση της 
δεξαµενής στο αυτοκίνητο γίνεται µέσω της ειδικής αντλίας των 
πρατηρίων AUTOGAS, η οποία συνδέεται µε το στόµιο πλήρωσης που 
είναι ευδιάκριτα τοποθετηµένο πάνω στο αυτοκίνητο.

Τί συµβαίνει στην περίπτωση που ένα αυτοκίνητο ξεµείνει από υγραέριο
µακριά από πρατήριο ανεφοδιασµού;

6

Όταν το υγραέριο τελειώσει από την δεξαµενή η συσκευή 
υγραεριοκίνησης µέσω της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου το 
αντιλαµβάνεται και γυρνάει σε λειτουργία βενζίνης αυτόµατα. Το 
αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται µε βενζίνη χωρίς καµία απολύτως 
διακοπή. Από εκείνη τη στιγµή το αυτοκίνητο λειτουργεί µε βενζίνη και 
ο οδηγός µπορεί να το γυρίσει σε λειτουργία υγραερίου χειροκίνητα 
µόνο µέσω του διακόπτη που υπάρχει στο ταµπλό του αυτοκινήτου 
όταν ανεφοδιαστεί µε υγραέριο.  

Χρειάζεται συντήρηση το σύστηµα τροφοδοσίας του υγραερίου στον 
κινητήρα;

7

Το σύστηµα υγραεριοκίνησης χρειάζεται τακτική συντήρηση κάθε 
20.000km. Γίνεται έλεγχος για διαρροές, έλεγχος για καλή κατάσταση 
και οπωσδήποτε επαναρύθµιση του συστήµατος.

16

Πόσο είναι η τιµή του υγραερίου κίνησης σήµερα;8

Η τιµή του υγραερίου κίνησης όπως και στα άλλα καύσιµα 
µεταβάλλεται από πρατήριο σε πρατήριο. Η τιµή του υγραερίου 
κίνησης σήµερα είναι 0,75€ - 0,85€ ανά λίτρο καυσίµου.

Για να χρησιµοποιηθεί υγραέριο σαν καύσιµο σε έναν βενζινοκίνητο
αυτοκίνητο πρέπει να αγορασθεί µε προδιαγραφές υγραεριοκίνησης 
από το εργοστάσιο; Ποιός πραγµατοποιεί τέτοιες µετατροπές;

9

Υγραέριο σαν καύσιµο µπορεί να δεχθεί οποιοσδήποτε κινητήρας. Η 
διασκευή του αυτοκινήτου είναι µια απλή διαδικασία. Γίνεται προσθήκη 
του συστήµατος υγραεριοκίνησης και το αυτοκίνητο µπορεί να 
κινηθεί µε δύο καύσιµα είτε µε υγραέριο είτε µε βενζίνη. Η διασκευή 
του αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να γίνεται από πιστοποιηµένα ή 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία διασκευών για να είµαστε σίγουροι για την 
ποιότητα κατασκευής.
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Τα αυτοκίνητα µε σύστηµα υγραερίου πληρώνουν µειωµένα τέλη
κυκλοφορίας;

10

Μολονότι το υγραέριο ρυπαίνει πολύ λιγότερο από αντίστοιχα άλλα 
βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, έως τώρα δεν υπάρχει 
σχετική νοµοθεσία που να επιβάλει µηδενικά ή µειωµένα τέλη 
κυκλοφορίας για οχήµατα που κινούνται µε υγραέριο.

Υπάρχει µυρωδιά στο χώρο της καµπίνας του αυτοκινήτου που κινείται
µε υγραέριο;

11

Εφόσον η διασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους 
κανονισµούς η γραµµή τροφοδοσίας του υγραερίου είναι 
τοποθετηµένη εξολοκλήρου εκτός από το αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου η 
διαρροή µέσα στο χώρο των επιβατών είναι αδύνατη.

Για να τοποθετηθεί η συσκευή υγραεριοκίνησης θα πρέπει να 
αφαιρεθούν κάποια εξαρτήµατα του αυτοκινήτου;

12

Δεν αφαιρείται τίποτα απολύτως από το αυτοκίνητο. Προστίθεται η 
συσκευή υγραεριοκίνησης και λειτουργεί παράλληλα δίνοντας την 
δυνατότητα στο αυτοκίνητο να λειτουργήσει και µε υγραέριο.

Πώς θα ξέρω ότι το υγραέριο τελειώνει για να γεµίσω την δεξαµενή;13

Υπάρχει ένδειξη στάθµης µε τη µορφή φωτεινής ένδειξης (led) επάνω 
στον διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης ελέγχεται από τον οδηγό. Επίσης 
υπάρχει και πάνω στην πολυβαλβίδα της δεξαµενής όργανο ένδειξης 
πληρότητας της δεξαµενής µε υγραέριο.

Πόση είναι η χωρητικότητα της δεξαµενής και πόση η αυτονοµία που
θα έχω;

14

Η χωρητικότητα της δεξαµενής εξαρτάται από τον τύπο της (τοροειδής 
ή κυλινδρικής) και κυµαίνεται από 40Lt - 120Lt. Όσον αφορά την 
αυτονοµία του αυτοκινήτου εξαρτάται από τον κυβισµό και την 
κατανάλωση του αυτοκινήτου, καθώς και από τον τρόπο οδήγησης του 
οδηγού. Η αυτονοµία που συνίσταται και επιλέγεται είναι µεταξύ των 
400 και 500km ανά ανεφοδιασµό.
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Άδεια κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου µε αναγραφή LPG
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