
Τί είναι η σγραεριοκίνηζη; 
Το ςγπαέπιο σπηζιμοποιείηαι εςπέωρ ωρ καύζιμο για ηα οσήμαηα από ηην δεκαεηία 

ηος 40 και ζηην Ελλάδα επιζήμα από ηο 1981 (ηαξί μόνο). Έκηοηε η ηεσνολογία έσει 

βεληιωθεί πολύ και οι μεηαηποπέρ γίνονηαι ζε κάθε είδοςρ όσημα.  

 
Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα αέξηα θαχζηκα έλαληη ηεο 

βελδίλεο, είλαη ν πςειφο αξηζκφο νθηαλίσλ πνπ δηαζέηνπλ ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη εηδηθά πξφζζεηα. Η αληνρή ηνπ πγξαεξίνπ ζηελ 

θξνπζηηθή θαχζε επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο ζρέζεο ζπκπίεζεο 

θηλεηήξα έσο θαη 12 πξνο 1. 

 
Η ρξήζε ηνπ πγξαεξίνπ ζηα απηνθίλεηα επηηξέπεη κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ηέιεηα αλάκημε κε ηνλ αέξα, γηαηί πξφθεηηαη γηα 

αλάκημε δχν αεξίσλ θαη φρη αεξίνπ θαη πγξνχ, φπσο κε ηελ βελδίλε, 

πνπ ζηηο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ 

θαχζε. 

 
Πωρ δοςλεύοςν ηα ςγπαεπιοκίνηηα οσήμαηα; Καηά 

ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο πγξαεξίνπ, ην 

απηνθίλεην κέλεη αλεπηξξέαζην, κε κφλε δηαθνξά έλα 

ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα θαπζίκνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια κε ηελ βελδίλε.  

 

Τν κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ε πξνζζήθε δεμακελήο, 

εγθεθάινπ, ςεθαζηήξσλ θαη ζσιελψζεσλ κεηαμχ 

ηνπο. Σηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δηθαχζηκα νρήκαηα, 

κε ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ 

βελδίλεο/πγξαεξίνπ κε ην πάηεκα ελφο δηαθφπηε. 
 

Αζθάλεια; Μεξηθά απφ ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ 

παξζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε 

είλαη ην ζχζηεκα απηφκαηνπ γεκίζκαηνο πνπ δηαθφπηεη ηελ 

ηξνθνδνζία, φηαλ ε δεμακελή θηάζεη ην 80% ηεο πιεξφηεηάο 

ηεο.  

 

Επίζεο, ππάξρεη βαιβίδα εθηφλσζεο γηα απνθπγή έθξεμεο ζε 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απμεζεί πνιχ ε 

εζσηεξηθή πίεζε. Τα βελδηλνθίλεηα νρήκαηα ΔΕΝ δηαζέηνπλ 

ηέηνην ζχζηεκα.  

 

Άιιν πιενλέθηεκα αζθάιεηαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

δεμακελέο πγξαεξίνπ έρνπλ κεγαιχηεξν πάρνο απφ απηέο 

ηεο βελδίλεο θαη θαηά ζπλέπεηα αληέρνπλ ζε ηζρπξφηεξα 

ρηππήκαηα θαη παξακνξθψζεηο ζε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο. 

 
Ππαηήπια Υγπαεπίος; Πξνο ην παξφλ ζηελ Ειιάδα 

ππάξρνπλ πάλσ απφ 50 πξαηήξηα παξνρήο πγξαεξίνπ, ηα 

κηζά εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή, θαη ν 

αξηζκφο απμάλεηαη ζηαζεξά. Φαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε Coral Gas (πξψελ Shell), ε νπνία ζηαδηαθά πξνζζέηεη πγξαέξην ζε 

θάζε πξαηήξην ηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 
Νομοθεζία; Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα 

δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν κεραληθφο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ θάηνρν ηνπ απηνθηλήηνπ αληίγξαθν ππεχζπλεο δήισζεο, 

ελεκεξψλνληαο ην ΚΤΕΟ πσο ε δηαζθεπή έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Υπ. 

Μεηαθνξψλ θαη Επηθνηλσληψλ. 

 

 
          

        H Εγκαηάζηαζη Σε 9 Απλά Βήμαηα 

 

        1     Μαο παξαδίδεηε ην φρεκά ζαο, θαηά 

πξνηίκεζε πξίλ ηηο 09.00! 

 

        2     Τνπνζεηνχκε ηνλ εγθέθαιν ηνπ 

πγξαεξίνπ ζε αζθαιέο ζεκείν θνληά ζηνλ 

θηλεηήξα. 

         

        3     Τνπνζεηνχκε ειεθηξνβαιβίδεο  ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ θηλεηήξα. 

         

        4     Τνπνζεηνχκε ηνλ ξπζκηζηή πίεζεο ζε 

αζθαιέο ζεκείν θνληά ζηνλ θηλεηήξα. 

         

        5     Τνπνζεηνχκε δεμακελή ζηνλ ρψξν 

απνζθεπψλ, ξεζέξβα ή ζην θάησ κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο, αλάινγα ηελ απηνλνκία πνπ 

επηζπκείηε θαη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν. 

        

        6     Σπλδένπκε ηελ δεμακελή θαη ηνλ 

ξπζκηζηή πίεζεο κέζσ εηδηθψλ 

ζεξκνπιαζηηθψλ ζσιήλσλ. 

         

        7     Τνπνζεηνχκε ηελ βαιβίδα πιήξσζεο 

ζηελ ηάπα ηεο βελδίλεο ή εθ’φζνλ δελ είλαη 

εθηθηφ ζε θάπνην άιιν ζεκείν. 

         

        8     Ξεθηλάκε ηελ δηαδηθαζία 

ραξηνγξάθεζεο θαη δνθηκψλ κέζσ Η/Υ ζην 

δξφκν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. 

 

        9     Τν φρεκα πεξλάεη άκεζα έιεγρν 

ΚΤΕΟ θαη καδί κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

ζαο παξαδίδνπκε ην απηνθίλεηφ ζαο! 

 

Σηο ότεκα δελ γίλεηαη θακία παραηεηακέλε 

αιιαγή! Απιά κεηά ηελ ηοποζέηεζε ηοσ 

ζσζηήκαηος ο θηλεηήρας, παράιιεια κε ηελ 

βελδίλε, ζα κπορεί λα ιεηηοσργεί θαη κε 

σγραέρηο!  

 

Εθηηκώκελος τρόλος παράδοζες: 2 – 3 εκέρες 

Είμαζηε ζηη διάθεζή ζας! Ζηηήζηε μας μια προζθορά για ηο ασηοκίνηηό ζας! 
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