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LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 
 

Syntetický lehkoběžný motorový olej s redukovaným obsahem popela 
 

SCHVÁLENÍ 

BMW LL-04 
MB-Approval 229.51 
VW 504 00/ 507 00 
PORSCHE C30 

SPLŇUJE 

ACEA C3 
MB 229.31 
Fiat 9.55535 S3 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 je 

syntetický lehkoběžný motorový olej s redukovaným 

obsahem popela, vhodný pro moderní motory 

benzínových a dieselových vozidel s filtrem pevných 

částic. Velká výkonová rezerva umožňuje dlouhé 

výměnné intervaly. Nová technologie chrání životní 

prostředí i filtr částic.  

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 nabízí 

základové oleje nejvyšší kvality, maximální ochranu 

životního prostředí a minimalizaci emisí podmíněných 

olejem. Receptura s nízkým obsahem popela  garantuje 

dlouhou životnost filtru pevných částic. Je použita 

nejnovější technologie aditiv pro nejvyšší čistotu motoru, 

snížení tření pohyblivých dílů a dlouhou životnost 

motoru. Tento moderní olej pro lehký chod zajišťuje 

rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení 

a to zejména ve fázi zahřívání motoru, dovoluje 

maximální zátěž a poskytuje mimořádně vysoké 

bezpečnostní rezervy. Olej rovněž vykazuje vynikající 

nízkoteplotní chování, čímž zajišťuje rychlý start motoru 

v extrémně nízkých teplotách. 

 

 

 POUŽITÍ 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 se používá ve 

vozidlech značky Audi, BMW, Mercedes, Seat, Škoda, 

Volkswagen a mnoha dalších. 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 

Hustota při 15 °С kg/m3 DIN 51575 850 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 230 

Viskozitní třída --- SAE J 300 5W-30 

Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 65,9 

Kin. viskozita při 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 11,5 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-36 

 
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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