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LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 
 

Syntetický, vysoce výkonný motorový olej s extrémně nízkým obsahem 
popela 

 

SCHVÁLENÍ 

 

SPLŇUJE 

ACEA C1/ C2 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 je 

syntetický, vysoce výkonný motorový olej s extrémně 

nízkým obsahem popela, vyvinutý speciálně pro 

moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných 

částic. Nová technologie Low SAPS šetří díky nízkému 

obsahu sulfátového popela, fosforu a síry nejen životní 

prostředí, ale také filtr pevných částic. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 nabízí 

prostřednictvím použitých vysoce kvalitních 

základových olejů maximální ochranu životního 

prostředí stejně jako minimum emisí podmíněných 

olejem. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 garantuje 

díky použité technologii Low SAPS minimální zatížení 

filtru pevných částic. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 zaručuje 

nejmodernější technologií aditiv maximální čistotu 

motoru, snížené tření pohyblivých částí a dlouhou 

životnost motoru. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 zajišťuje 

maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při 

vysokých teplotách. 

 
 

 POUŽITÍ 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 najde využití 

především ve vozidlech značky MAZDA. 

 

Pozor: tento produkt může být na základě extrémně nízkého 

obsahu SAPS nevhodný pro použití v některých motorech. 

Při pochybnostech vyhledejte, prosím, tuto informaci v 

návodu k obsluze vozidla. 

 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30   

Hustota při 15 °С kg/m3 DIN 51575 847 
Bod vzplanutí °C ISO 2592 210 
Viskozitní třída --- SAE J 300 5W-30 
Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 50,7 
Kin. viskozita při 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 9,6 
Viskozitní index --- DIN ISO 2909 177 
Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-39 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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