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LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 
 

Syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzinové motory tzv. ”Fuel Efficient 
Vehicles” a hybridních vozidel 

 

SCHVÁLENÍ 

API SN/ SN-RC 
ILSAC GF-5 

SPLŇUJE 

Fiat 9.55535 CR1 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je nově 

vyvinutý syntetický lehkoběžný motorový olej pro 

benzinové motory tzv. ”Fuel Efficient Vehicles” a 

hybridních vozidel. Spojuje nejvyšší výkonnost motoru s 

maximální úsporou paliva. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zajišťuje 

maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při 

vysokých teplotách. Díky moderní aditivaci a vysoce 

výkonným čisticím aditivům udržuje vysokou čistotu 

motoru, zabraňuje tvorbě úsad, minimalizuje tření 

pohyblivých částí a tím maximalizuje úspornost, 

energetickou účinnost a životnost motoru. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 

zabezpečuje rychlé promazání motoru, čímž 

minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání 

motoru a usnadňuje studené starty v zimě. Garantuje 

maximální oxidační stabilitu oleje díky použitým 

vybraným plně syntetickým základovým olejům. 

 

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zaručuje 

stálost viskozity a kvalitativních vlastností po dobu 

životnosti oleje díky excelentní střihové stabilitě. 

 

 

 POUŽITÍ 
LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je vhodný pro 

motory vozidel Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki a 

Toyota. 

 

Před použitím motorových olejů s viskozitní třídou SAE 0W-

20 bezpodmínečně prosím dbejte předpisů výrobce vozidla! 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20   

Hustota při 15 °С kg/m3 DIN 51575 849 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 210 

Viskozitní třída --- SAE J 300 0W-20 

Kin. viskozita při 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 45,2 

Kin. viskozita při 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 8,5 

Viskozitní index --- DIN ISO 2909 168 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-45 

 
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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