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LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 
 

vysoce účinný syntetický motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela 
speciálně vyvinutý pro VOLVO 
 

SCHVÁLENÍ 

VOLVO VCC RBS0-2AE 

PLNÍ NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY 

ACEA C2 
ACEA A1/B1 
Fiat 9.55535 DSX 

 

POPIS VÝROBKU 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je 

syntetický, vysoce účinný motorový olej s nízkým 
obsahem popela, speciálně vyvinutý pro "vozidla s 
nízkou spotřebou pohonných hmot" od automobilky 
VOLVO. Kombinuje hladkou charakteristiku chodu 
motoru s maximální úsporou paliva a nejvyšším 
možným výkonem motoru 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 se 

vyznačuje ideálními vlastnostmi z hlediska viskozity pro 
hladký chod motoru a co nejnižší spotřebu pohonných 
hmot 

Technologie midSAPS u oleje LUKOIL 

GENESIS SPECIAL VL 0W-20 zajišťuje minimální 

zanášení a dlouhou životnost filtru pevných částic. 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 díky 

využití nejmodernějších technologií aditiv zaručuje 
intenzivní čisticí efekt u součástí motoru, snižuje tření v 
motoru, a tak zajišťuje vysokou hospodárnost provozu, 
optimální úsporu využité energie a dlouhou životnost. 

Vynikající vlastnosti oleje LUKOIL GENESIS 

SPECIAL VL 0W-20 z hlediska tekutosti za studena 

zaručují rychlé promazání celého motoru a snižují 
opotřebení zvláště během fáze zahřívání. 

 POUŽITÍ 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je speciálně 

vyvinutý výrobek pro vozy VOLVO s požadovaným 
schválením VOLVO VCC RBS0-2AE. Výstraha! Tento olej 
může být nevhodný k použití v některých typech motorů. V 
případě pochybností vyhledejte příslušné údaje v návodu k 
obsluze nebo v uživatelské příručce. 

 

TYPICKÉ ÚDAJE ZE ZKOUŠEK 

VLASTNOST Jednotky 
Zkušební 

metody 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 

Hustota/15 °C kg/m3 DIN 51575 843 

Bod vznícení COC °C ISO 2592 230 

Viskozitní třída SAE  0W-20 

Viskozita/40 °C mm²/s DIN 51562/T1 48,2 

Viskozita/100 °C mm²/s DIN 51562/T1 9,2 

Index viskozity --- DIN ISO 2909 177 

Teplota tečení   °C DIN ISO 3016 <-40 
Informace uvedené v rámci typických údajů nepředstavují technickou specifikaci, ale směrné hodnoty na základě aktuální výroby, a 
mohou být ovlivněny v důsledku přípustných výrobních tolerancí. Společnost "LLK-International" si vyhrazuje výlučné právo na provádění 
změn. 
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