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Maziva patří k nejdůležitějším technickým součástem 
každodenního života, a přitom si je téměř neuvědomujeme. 
A to je také ideální stav, protože pouze vysoce kvalitní 
produkty s dlouhou životností, které, ač bez povšimnutí, 
dbají o to, aby se nás stále dynamičtější svět i nadále 
hladce otáčel, jsou zárukou bezpečnosti a pokroku. 
LUKOIL Lubricants bere svoji odpovědnost jakožto 
výrobce prvotřídních a spolehlivých maziv velice vážně. 
LUKOIL je dodavatel malých i velkých průmyslových 
podniků a naše maziva se obzvláště v přepravní oblasti, 
ale i v lodních a zemědělských strojích starají o to, aby 
vše běželo hladce. 

LUKOIL přispívá k tomu, aby se v dnešních vysoce 
komplexních logistických sítích nic nezastavilo – pro 
naši ultra mobilní společnost nemyslitelné. Ani v 
podniku nesmí nic zůstat stát. Stabilní růst, zabezpečení 
zdrojů a nepřetržitý další vývoj produktů a procesů 
jsou alfou a omegou maximálně se pohybujícího 
trhu.LUKOIL si proto stanovil úkol stát se absolutní 
špičkou v nejnáročnějším segmentu plně syntetických 
maximálně výkonných olejů pro moderní automobilové 
oleje. Což se také vývojem produktů LUKOIL GENESIS 
skutečně podařilo. Snažíme se však dosáhnout ještě 
vyšších cílů.

LUKOIL byl založen v roce 1991 a sloučením 
regionálních těžařských podniků na ropu a zemní 
plyn v západosibiřských městech Langepas, Uraj a 
Kogalym (LUK) se stal největším soukromým naftovým 
koncernem Ruska. LUKOIL se řídí krédem vertikální 
integrace, což pod jednou střechou znamená těžbu 
surovin, výrobu, další vývoj a prodej vysoce hodnotných 
produktů a v centru veškerého snažení společnosti 
LUKOIL se vždy nachází dokonalá služba zákazníkovi. 
V posledních letech se do centra pozornosti dostal 

LUKOIL LUBRICANTS UMOŽŇUJÍ KAŽDODENNÍ MOBILITU 
PRO MILIONY LIDÍ A DNES A DENNĚ SE OSVĚDČUJÍ VE VŠECH 
OBLASTECH POUŽITÍ.

především obchod s mazivy. Zásluhou nepřetržitého 
vývoje v sedmi rafinériích a výrobních závodech v 
Evropě, mimo jiné také v novém výrobním a plnícím 
závodě v ropném terminálu v Lobau ve Vídni se 
produktům společnosti LUKOIL Lubricants podařilo 
přesvědčit již více než 300 výrobců v automobilovém 
průmyslu. Zájem je především o vysoce kvalitní oleje 
pro kritický evropský trh.

Také rakouský trh se stává stále důležitější. Z tohoto 
stanoviště LUKOIL uspokojuje veškerý západoevropský 
trh nejen v oblasti výroby a vývoje, ale také 
prostřednictvím vysoce efektivní distribuční sítě. Nové 
hodnoty se tedy významnou mírou vytvářejí uprostřed 
Evropy v Rakousku. A to je důležitý signál pro stabilitu 
a dlouhodobou udržitelnost. Dlouholetá zkušenost 
rakouských expertů v roli středoevropské točny a zároveň 
rozhraní mezi východem a západem je navíc zárukou 
hladkého provádění všech kritických logistických agend. 
Dunajský přístav Lobau a vídeňské letiště kromě toho 
nabízejí vysoce výkonné přepravní cesty.
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Rozšířením výrobního stanoviště ve Vídni a s tím spo-
jenými přísnými kontrolami kvality společnost LUKOIL 
jednoznačně signalizuje, jaké nároky si klade LUKOIL 
GENESIS. Moderní technologické stanoviště Rakousko 
je zárukou toho, že produkt, který plní přísná zadání co 
do kvality, životního prostředí a etiky v Rakousku, těmto 
kritériím dostojí také v celoevropském měřítku.

LUKOIL GENESIS jakožto plně syntetický motorový 
olej splňuje všechny požadavky moderních olejových 
a naftových motorů. Především s ohledem na stále 

PRÉMIOVÝ MOTOROVÝ OLEJ FIRMY LUKOIL SE Z VÍDNĚ 
VYDÁVÁ DOBÝT EVROPSKÝ TRH – CO DO KVALITY A JAKO 
UDRŽITELNÝ OBCHODNÍ MODEL

LUKOIL GENESIS ENGINE OIL

vyšší výkonnost, úspornou spotřebu a v neposlední 
řadě také maximálně přísné ekologické normy dnes 
volba správného motorového oleje představuje kriti-
ckou část. A to nejen u výrobců původního zařízení, 
zde především u osobních vozů střední a luxusní 
třídy, ale i v oblasti údržby a servisu.

LUKOIL pracuje na tom, aby oleje GENESIS byly 
již v nejbližší době spolehlivě k dispozici jak v 
maloobchodě, tak i v servisních závodech, odborných 
dílnách a na čerpacích stanicích.
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KVALITA Z RAKOUSKA

V moderních výrobních závodech v Lobau ve Vídni a ve Finsku a v Rumunsku každý rok vyrábíme za použití prvotřídních 
výchozích materiálů více než 40 000 tun maziv. Zároveň experti z oblasti vědy a výzkumu nepřetržitě pracují na dalším 
vývoji produktů, abychom v maximální míře učinili zadost otázkám bezpečnosti a pokroku. 

Tímto způsobem může LUKOIL zákazníkům na celém světě nabídnout i v nanejvýš náročném segmentu plně syntetických 
vysoce výkonných maziv spolehlivá a individuální řešení pro jejich specifické potřeby a problémy.

KVALITA JE NAŠE SILNÁ STRÁNKA.
MOTORY JSOU NAŠE VÁŠEŇ.

JDE O DŮVĚRU.



MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZY
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LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20
Výr. čís.: 563117 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   plně syntetický olej pro lehký běh motoru do vysoce 
výkonných benzinových a naftových motorů (s filtrem pevných 
částic a bez filtru) 

■   nejnovější produkt speciálně pro vozy skupiny VW (LongLife IV)
■   pro motory, které sníženou viskozitou dosahují maximální 

úspory pohonných látek (BLUE OIL)
■   snížené opotřebení z důvodu rychlého promazání, vynikající 

vlastnosti za nízkých teplot
■   nejsou zpětně kompatibilní se staršími normami VW 

Porsche C20
VW 508 00/ 509 00

ACEA A1/ B1, C5

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Výr. čís.: 563113 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motor s nízkým podílem 
popela pro maximální nároky na výkon 

■   výborně se hodí pro moderní motory osobních vozů značek 
BMW, Mercedes, Porsche a skupiny VW (LongLife III)

■   sofistikovaná aditivní technologie garantuje maximální 
intervaly výměny oleje a mimořádně dobře chrání motor a 
filtr pevných částic 

API SN
BMW LL-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

ACEA C3
Fiat 9.55535-S3
MB 229.31

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30
Výr. čís.: 563106 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický motorový olej pro lehký běh motoru s extrémně 
nízkým podílem popela garantuje maximální úsporu 
pohonných látek

■   maximální kvalita základového oleje a sofistikované 
aditivní technologie jsou zárukou maximální životnosti 
filtru pevných částic

■   je zárukou maximální čistoty jednotlivých částí motoru

Jaguar Land Rover 
ST JLR.03.5005

ACEA C1

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30
Výr. čís.: 563108  HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický vysoce výkonný motor s nízkým podílem popela, 
vyvinut pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem 
pevných částic – speciálně pro nejnovější modely značek 
PEUGEOT a CITROEN

■   maximální ochrana životního prostředí a snížené olejové 
emise

■   extrémně dobré vlastnosti za nízkých teplot díky rychlému 
promazání ve studeném stavu

■   úspora pohonných látek

PSA B71 2312 ACEA C2

GENESIS
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LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Výr. čís.: 563104 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela 
pro maximální požadavky na výkon

■   speciálně vyvinutý pro moderní motory do osobních vozidel, 
vhodný především pro vozidla s naftovým filtrem pevných částic

■   vynikající ochrana proti opotřebení a výborná čistota pístů jsou 
zárukou dlouhé životnosti motoru

■   maximální intervaly na výměnu oleje, chrání motor a filtr 
pevných částic 

API SN
BMW LL-04
GM dexos2™-licensed 
D20271HC072
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Renault RN0700/ 0710

ACEA C2, C3
Fiat 9.55535-S3
MB 226.5/ 229.31
PSA B71 2290

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40
Výr. čís.: 563105 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   univerzálně použitelný – ideální pro moderní park osobních 
vozů 

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela 
pro maximální požadavky na výkon

■   speciálně vyvinutý pro moderní motory do osobních vozů, 
mimořádně dobře vhodný pro vozidla s filtrem částic a 
vstřikovací systém čerpadlo – tryska

■   maximální intervaly na výměnu oleje, spolehlivě chrání motor 
a filtr pevných částic 

API SN
BMW LL-04
GM dexos2™-licensed 
D20271HC072
Ford WSS-M2C-917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN0700/ 0710
VW 502 00/ 505 00/
505 01

ACEA C3
API CF
Fiat 9.55535-S2
MB 226.5/ 229.31

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Výr. čís.: 563107 SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela, vhodný 
především do benzinových a naftových motorů s filtrem částic vozů značek 
PEUGEOT, CITROEN, HONDA a TOYOTA

■   šetří životní prostředí, chrání motor a filtr pevných částic
■   maximální čistota motoru, menší tření, dlouhá životnost motoru díky 

nejnovější aditivní technologii 

ACEA A1/ B1, A5/ B5, C2
API SN, CF
Fiat 9.55535-S1/ S3
IVECO 18-1811 Classe SC1
PSA B71 2290
Renault RN0700

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30
Výr. čís.: 563111 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   vysoce výkonný syntetický motorový olej s extrémně nízkým 
podílem popela, speciálně vyvinutý pro moderní benzinové a 
naftové motory s filtrem pevných částic značky RENAULT

■   sofistikovaná aditivní technologie garantuje maximální 
intervaly výměny oleje

■   spolehlivě chrání motor a filtr pevných částic

MB-Approval 226.51
MB-Approval 229.51
Renault RN0720

ACEA C4
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LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30
Výr. čís.: 563124 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela 
pro maximální požadavky na výkon

■   speciálně vyvinutý pro nejnovější modely vozů značky 
RENAULT (benzin & nafta), výborně se hodí pro vozidla s 
filtrem pevných částic

■   vynikající ochrana proti opotřebení a výborná čistota pístů 
jsou zárukou dlouhé životnosti motoru

■   maximální intervaly na výměnu oleje, chrání motor a filtr 
pevných částic 

Renault RN17 ACEA C3

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30
Výr. čís.: 563118 HOMOLOGACE

■   syntetický motor pro lehký běh motoru pro nejmodernější benzinové 
motory od GM, které vyžadují olej podle GM dexos1™ Gen2

■   úspěšně zabraňuje LSPI (samovznícení)
■   tento produkt může být použit pouze ve vozidlech s benzinovými motory – 

NENÍ vhodný pro naftové motory
■   aditivní technologie udržuje čisté turbodmychadlo a jeho chladič 
■   je synonymem maximální čistoty motoru, sníženého tření pohybovaných 

částí a dlouhé životnosti 

API SN, SN-RC, SN-Plus
GM dexos1 Gen2-licensed 
D10531HH072 
ILSAC GF-5

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
Výr. čís.: 563114 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   nově vyvinutý, syntetický olej pro lehký běh motorů OTTO od 
EEV-Enviroment Enhanced Vehicle a hybridní vozy nejnovější 
generace

■   spojuje maximální výkon s nejvyšší úsporou paliv
■   garantuje maximální čistotu motoru, prodlužuje životnost
■   díky rychlému promazání minimalizuje opotřebení ve fázi 

zahřívání a při studeném startu v zimě 

API SN, SN-RC
ILSAC GF-5

Fiat 9.55535-CR1

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30
Výr. čís.: 563116 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru, speciálně vyvinutý pro 
nové naftové motory Ford TDCi Duratorq Euro 6

■  nejlepší možná ochrana proti opotřebení všech částí motoru 
■   snižuje tření pohybovaných částí a prodlužuje životnost 

motoru
■  vynikající teplotní vlastnosti a dlouhé intervaly nasazení

Ford WSS-M2C950-A ACEA C2
Fiat 9.55535-GS1/ DS1

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZY
GENESIS
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LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
Výr. čís.: 563115 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh pro moderní motory FORD 
ECOBOOST

■   je zárukou maximální čistoty motoru, optimální kompatibilita s 
ozubeným řetězem běžícím v oleji, prodlužuje životnost motoru 

■  maximální úspora pohonných látek
■   rychlé promazání ve fázi zahřívání motoru, garantuje rychlý 

start při extrémně studených teplotách

API SN, SN-RC
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover 
ST JLR.03.5004

ACEA A1/ B1
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C948-A
ILSAC GF-5

LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20
Výr. čís.: 563119 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   plně syntetický olej pro lehký běh pro benzinové a naftové 
vysoce výkonnostní motory s naftovým filtrem pevných 
částic a bez filtru, speciálně vyvinutý pro značky Jaguar a 
Land Rover

■   speciálně pro motory, které díky snížené viskozitě dosahují 
maximální úspory paliva a jsou kompatibilní se systémy 
následného zpracování výfukových plynů

■   minimalizuje opotřebení motoru ve fázi zahřívání

Jaguar Land Rover 
ST JLR.51.5122

ACEA A1/ B1, C5
MB 229.71

LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20
Výr. čís.: 563021 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   speciálně vyvinutý pro použití v moderních naftových a 
benzinových motorech MB/Daimler, které mají předepsaný 
motorový olej s viskozitou 0W-20 a specifikací MB 229.71

■   plně syntetický motorový olej pro lehký běh motoru, speciálně 
vyvinutý pro použití v moderních naftových a benzinových 
motorech

■   extrémně úsporná spotřeba pohonných látek díky sníženému 
tření a dlouhá životnost zásluhou vysoce kvalitních 
syntetických základových olejů

■   minimální opotřebení díky rychlému promazání a vynikající 
vlastnosti za nízkých teplot jsou zárukou bezpečného startu 
při studených teplotách 

MB-Approval 229.71 ACEA C5

LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30
Výr. čís.: 563031 HOMOLOGACE

■   speciálně vyvinutý pro použití v moderních naftových a benzinových 
motorech MB/Daimler, které mají předepsaný motorový olej s viskozitou 
0W-30 a specifikací MB 229.61

■   plně syntetický motorový olej pro lehký běh motoru, speciálně vyvinutý pro 
použití v moderních naftových a benzinových motorech

■   extrémně úsporná spotřeba pohonných látek díky sníženému tření a 
dlouhá životnost zásluhou vysoce kvalitních syntetických základových 
olejů

■   minimální opotřebení díky rychlému promazání a vynikající vlastnosti za 
nízkých teplot jsou zárukou bezpečného startu při studených teplotách

MB-Approval 229.61



11

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Výr. čís.: 563112 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   plně syntetický motorový olej pro lehký běh pro maximální 
požadavky na výkon

■   prodloužené údržbové intervaly, maximální provozní bezpečnost 
a výkonnostní rezervy

■   maximální úspora paliv díky snížené viskozitě za vysokých 
teplot

■   vynikající vlastnosti za nízkých teplot garantují bezpečné 
nastartování ve studeném stavu

■   speciálně doporučený pro starší osobní vozy VOLVO

VOLVO 95200377 ACEA A1/ B1, A5/ B5
API SL
Renault RN0700

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30
Výr. čís.: 563100 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický motor pro lehký běh motoru splňují nejvyšší 
požadavky na výkon

■   optimální použití v moderních motorech osobních vozů
■   20% překračuje standardní požadavek na úsporu paliv, vysoká 

stabilita co do stárnutí, maximální čistota motoru garantují 
dlouhé intervaly na výměnu oleje a vysokou ekonomičnost

■   výborně se hodí pro vozy značky Ford S výjimkou: Ford KA od 
roku výroby 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI a Ford Focus RS od 
roku výroby březen 2009

API SL
Ford WSS-
M2C913-D
Jaguar Land Rover 
ST JLR.03.5003
Renault RN0700

ACEA A1/ B1, A5/ B5
API CF
Ford WSS-
M2C913-A/ B/ C
Iveco 18-1811 
Classe S1

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
Výr. čís.: 563102 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   plně syntetický olej pro lehký běh motoru pro maximální 
požadavky na výkon – pro osobní vozy Volvo

■   spojuje maximální výkon a nejvyšší možnou úsporu paliva, 
která o 40% překračuje standard ACEA

■   umožňuje nejdelší intervaly údržby při maximální provozní 
bezpečnosti, 3krát vyšší ochrana proti opotřebení, než 
vyžadováno

■   rychlé promazání – speciálně při studeném startu v zimě – 
způsobí menší opotřebení

VOLVO VCC-RBSO-2AE ACEA A1/ B1, C5
Fiat 9.55535-DSX

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
Výr. čís.: 563109 SPECIFIKACE

■   plně syntetický vysoce výkonný motorový olej, mimořádně vhodný pro 
použití ve 4taktových motorech za extrémních podmínek, jako např. v 
motorovém sportu

■   optimální promazání a ochrana proti opotřebení při extrémních 
otáčkách a teplotách

■   je zárukou maximální čistoty motoru při extrémních závodních 
podmínkách

ACEA A3/ B3, A3/ B4
API SN
Fiat 9.55535-H3

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZY
GENESIS



LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40
Výr. čís.: 563041 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   částečně syntetický motorový olej pro hladký běh motoru u 
osobních vozů na benzin a naftu bez filtru pevných částic

■   dobré vlastnosti při studeném startu a rychlé promazání, 
speciálně ve fázi zahřívání motoru

■   maximální bezpečnost v městském provozu při opakovaném 
zastavování a rozjíždění

■   ideální pro starší modely osobních vozů

API SN
MB-Approval 229.3
VW 502 00/ 505 00

ACEA A3/ B3, A3/ B4
API CF
Fiat 9.55535-H2/ 
M2/ N2
Opel GM-LL-A-025 
Opel GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Renault RN0700/ 0710

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40
Výr. čís.: 563040 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   částečně syntetický motor pro lehký běh motoru pro osobní 
vozy s motorem na benzin a naftu bez filtru pevných částic

■   snižuje tření ve studeném provozu, šetří motor díky rychlému 
promazání, speciální ve fázi zahřívání motoru

■   maximální spolehlivost v městském provozu při opakovaném 
zastavování a rozjíždění

■   dobrá oblast použití pro osobní vozy do roku výroby 2005

API SN
MB-Approval 229.3

ACEA A3/B3, A3/B4
API CF
Fiat 9.55535-G2
PSA B71 2294/ B71 
2300
Renault RN0700/ 0710
VW 502 00/ 505 00
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Výr. čís.: 563002 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh pro benzinové motory osobních 
vozů bez filtru částic

■   optimální pro starší naftové motory bez filtru pevných částic
■   pokroková aditivní technologie nabízí nejlepší jistotu 

promazání, maximální ochranu motoru před opotřebením a 
nejvyšší výkonnostní rezervy

■   maximální hospodárnost, energetická účinnost a úspora 
pohonných látek díky sníženému tření motoru

API SN
BMW LL-01
MB-Approval 226.5 
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700/ 0710
VW 502 00/ 505 00

ACEA A3/ B3, A3/ B4
API CF
Fiat 9.55535-N2/ Z2
MB 229.3
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
PSA B71 2296

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
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KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI PROTO 
NABÍDNĚTE JEDEN LITR NAVÍC

VÝHODY A JAK VŮČI ZÁKAZNÍKŮM 
ARGUMENTOVAT

PŘI VÝMĚNĚ OLEJE

je možné se vyhnout technickým 
problémům – vždy se použije správný olej

servisní dílny znají správnou kvalitu oleje, 
u nevhodných olejů se eventuálně ztrácí 
nárok na záruku

prodloužené intervaly na výměnu oleje 
vyžadují speciální oleje, které často nejsou 
k dostání na čerpacích stanicích

PŘI KOUPI 
NOVÉHO VOZU

v návodu k použití jsou obsažena také 
doporučení ohledně množství, která je 
nutno doplnit

prodloužené intervaly na výměnu oleje 
vyžadují speciální oleje, které často nejsou 
k dostání na čerpacích stanicích

servisní dílny znají správnou kvalitu oleje, 
u nevhodných olejů se eventuálně ztrácí 
nárok na záruku

PŘI KAŽDÉ 
NÁVŠTĚVĚ SERVISU

kontrola stavu oleje je důležitá, protože 32 
% všech vozů jezdí s příliš nízkým stavem 
oleje, což může poškodit motor

bezpečnost na silnici

+ 1 LITR U KAŽDÉHO SERVISU
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LUKOIL GENESIS SPECIAL
Váš vůz si zaslouží nejlepší 
motorový olej, zacházejte s ním 
dobře.

LUKOIL ATF

LUKOIL TRANSMISSION
Plně syntetické oleje jsou 
vyvinuty pro převodovky 
vystavované vysokým zátěžím.

LUKOIL COOLANT

Nabízíme velkou paletu prostředků 
na ochranu chladiče proti mrazu pro 
nejrůznější specifikace a potřeby – 
čisté nebo zředěné.

Naše portfolio olejů do 
automatických převodovek 
pokryje všechny potřeby.

Informace o jednotlivých značkách automobilů obdržíte v příručce Lukoil Oilfinder 
na  www.lukoil-lubricants.eu nebo e-mailem: technics.lubes@eu.lukoil.com

JAKÝ MOTOROVÝ OLEJ POTŘEBUJI?

+ 1 LITR U KAŽDÉHO SERVISU
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BALENÍ
TARA 

KARTON 
(KG)

TARA 
BALENÍ 

(KG)

ŠÍŘKA 
(MM)

VÝŠKA 
(MM)

DÉLKA
(MM)

PRŮMĚR
(MM)

KUSŮ NA 
PALETU

VELIKOST 
PALETY

(CM)

KUSŮ NA 
BALENÍ

LÁHEV 1 LITR 0,35 0,08 260 240 380 – 432 120 x 80 12

LÁHEV 5 LITRŮ 0,32 0,3 260 330 380 – 81 120 x 80 3

KANYSTR 20 LITRŮ
BAG IN BOX – 1,0 260 362 300 – 36 120 x 80 –

SUD 60 LITRŮ – 4,0 – 586 – 384 6 120 x 80 –

SUD 205 LITRŮ – 14,5 – 878 – 585 4 120 x 120 –

KONTEJNER IBC 
1000 LITRŮ – 60 1000 1200 1200 – – – –

ÚDAJE K BALENÍ



LUXE
MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZY
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LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30
Výr. čís.: 568107  HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■   syntetický vícerozsahový motorový olej, byl vyvinutý pro 
moderní benzinové a naftové motory včetně turbo-přeplňování

■   doba použití oleje odpovídá intervalům výměny oleje, které 
byly předepsány výrobcem původního zařízení

■   vhodný pro vozy FORD, které mají předepsanou specifikace 
FORD WSS-M2C913-C

API SL
Renault RN0700

ACEA A1/ B1, A5/ B5
API CF
Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C913-
A/ B/ C/ D
IVECO 18-1811
Classe S1

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40
Výr. čís.: 568108 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■    syntetický vícerozshahový motorový olej, který překračuje 
požadavky API SN/CF a ACEA A3/B4

■    produkt je vyroben za použití vysoce hodnotných 
základových olejů pomocí moderní aditivní technologie

■    dobré teplotní vlastnosti viskozity
■    dobré vlastnosti za studeného startu

API SN
MB-Approval 226.5 
MB-Approval 229.5
Renault RN0700/ 0710

ACEA A3/ B3, A3/ B4
API CF
Fiat 9.55535-N2/ Z2
Opel GM-LL-A-025 
Opel GM-LL-B-025 
PSA B71 2296
VW 502 00/ 505 00

LUKOIL LUXE 10W-40
Výr. čís.: 568113 HOMOLOGACE SPECIFIKACE

■     semisyntetický vícerozsahový motorový olej pro celoroční 
provoz benzinových a naftových motorů např. osobních vozidel, 
malých autobusů nebo malých nákladních vozidel

■    velice dobrá odolnost proti stárnutí a vysoká provozní 
bezpečnost uvnitř přípustných intervalů údržby

■    dobré vlastnosti v oblasti viskozity a teploty, dobré vlastnosti 
za studeného startu a vysoká ochrana proti opotřebení a korozi

API SM API SL, CF

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40
Výr. čís.: 568109 SPECIFIKACE

■   částečně syntetický olej pro lehký běh motoru pro naftové a benzinové 
motory do osobních naftových vozidel bez filtru pevných částic

■    vhodný do turba a katalyzátoru, nabízí velké výkonnostní rezervy 
uvnitř přípustných intervalů výměny oleje

■    speciálně vhodný pro starší benzinové a naftové motory bez filtru 
pevných částic

ACEA A3/ B3, A3/ B4
API SN, CF
Fiat 9.55535-G2
MB 229.3
PSA B71 2294/ 2300
Renault RN0700/ 0710
VW 502 00/ 505 00

LUKOIL LUXE C3 5W-40
Výr. čís.:  568110 SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela do 
moderních benzinových a naftových motorů s filtrem pevných částic

■    nová midSAPS technologie šetří životní prostředí a filtr pevných částic
■    velice dobrá odolnost proti stárnutí díky vysoké bezpečnosti provozu
■    maximální čistota motoru, snižuje tření pohybovaných částí a je zárukou 

dlouhé životnosti motoru

ACEA C3
API SN, CF
BMW LL-04 
MB 226.5/ 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN0700/ 0710
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LUKOIL LUXE C3 5W-30
Výr. čís.:  568111  SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela do 
moderních benzinových a naftových motorů s filtrem pevných částic

■   nová midSAPS technologie šetří životní prostředí a filtr pevných částic
■   maximální čistota motoru, snižuje tření pohybovaných částí a je zárukou 

dlouhé životnosti motoru
■   vhodný pro použití v benzinových a naftových motorech s filtrem pevných 

částic značek BMW, Mercedes Benz, Renault a Opel

ACEA C3
API SN, CF
BMW LL-04
MB 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN0700/ 0710

LUKOIL LUXE VN 5W-30
Výr. čís.:  568112 SPECIFIKACE

■   syntetický olej pro lehký běh motoru s nízkým podílem popela pro 
maximální požadavky na výkon

■   výborně se hodí do moderní motorů osobních vozidel, především s 
naftovým filtrem pevných částic a vstřikovacím systémem čerpadlo – 
tryska

■   podporuje dlouhé intervaly na výměnu oleje, chrání motor
■   mimořádně vhodný pro vozidla skupiny VW (LongLife III)

ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

LUKOIL LUXE 15W-40
Výr. čís.:  568114  SPECIFIKACE

■   minerální vícerozsahový motorový olej pro celoroční provoz motorů 
osobních vozidel, který se vyrábí z vysoce hodnotných základových olejů a 
pomocí nových aditivních technologií

■   dobrá odolnost vůči stárnutí a vysoká provozní bezpečnost uvnitř 
přípustných intervalů údržby

■   vysoká ochrana proti opotřebení a korozi, zvyšuje životnost motoru

API SN, CF

LUKOIL LUXE 20W-50
Výr. čís.:  568115 HOMOLOGACE

■   ́minerální vícerozsahový motorový olej pro celoroční provoz motorů 
osobních vozidel, který je vyroben z vysoce hodnotných základových 
olejů a pomocí robustního aditivního balíčku

■   doporučen pro benzinové a naftové motory např. osobních vozidel, 
malých autobusů a malých nákladních aut 

■   chrání motor před usazeninami, které vznikají působením extrémně 
vysokých teplot

■   mimořádně dobře vhodný pro starší vozy vyrobené před rokem 1990

API SL, CF



RAKOUSKO
automobilový: telefon 0810 959 8884
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com
průmysl: telefon 0810 959 8886
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com
prodejce: telefon 0810 959 8885
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

GERMANY
automobilový: Telephone 01806 06 00 004
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com
Industry: Telephone 01806 06 00 006
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com
Dealer: Telephone 01806 06 00 005
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

ČESKÁ REPUBLIKA
telefon 844 900 033
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com 

MAĎARSKO
telefon 0680 980 975
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

SLOVENSKO
telefon 0850 166 670
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

ITÁLIE
telefon +43 1 205 222 8007
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

ŠVÉDSKO
telefon +46 (0)8 466 88 60
order.se@eu.lukoil.com

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH

1220 Vídeň, Uferstrasse 8
www.lukoil-lubricants.eu
Verze: 1.0, října 2019
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