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LUKOIL LUXE VN 5W-30 
 

Syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, přispívající k nižší 
spotřebě paliva, určený pro moderní benzínové a naftové motory s filtrem 
pevných částic (DPF) 

 

SPLŇUJE POŽADAVKY 

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

 

 

POPIS PRODUKTU 

LUKOIL LUXE VN 5W-30 je syntetický motorový olej 

s nízkým obsahem popela, přispívající k nižší spotřebě 
paliva, určený především pro motory s částicovým 
filtrem nebo sdruženými vstřikovacími jednotkami typu 
čerpadlo–tryska. Střední obsah SAPS chrání životní 
prostředí i částicový filtr díky sníženému obsahu 
sulfátového popela, fosforu a síry (nová technologie 
midSAPS). 

LUKOIL LUXE VN 5W-30 nabízí vynikající odolnost 

vůči stárnutí a bezpečný provoz v rámci předepsaných 
intervalů výměny oleje.  

LUKOIL LUXE VN 5W-30 je prvotřídní moderní olej 

s nízkým třením, napomáhající minimalizovat 
opotřebení svojí rychlou cirkulací. Výhodou je zejména 
tolerance vůči maximálnímu zatížení ve fázi zahřívání 
motoru a dále mimořádně vysoká bezpečnostní rezerva.  

 

 APLIKACE 

LUKOIL LUXE VN 5W-30 umožňuje použití v celé řadě 

moderních osobních automobilů. Doporučuje se zejména 
pro vozidla výrobců Audi, BMW, Mercedes Benz, Seat, 
Škoda a Volkswagen. 

 

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE 

VLASTNOST Jednotky Testovací metody LUKOIL LUXE VN 5W-30 

Hustota / 15 °C kg/m3 DIN 51575 848 

Bod vzplanutí (COC) °C ISO 2592 > 235 

Třída viskozity --- SAE J 300 5W-30 

Viskozita / 40 °C mm²/s DIN 51562/T1 64,9 

Viskozita / 100 °C mm²/s DIN 51562/T1 11,4 

Viskozitní index --- DIN ISO 2909 171 
CCS -30 °C mPa.s ASTM D 5293 5156 
Alkalická rezerva oleje 

(TBN) 
mgKOH/g ASTM D 2896 

8,6 

Bod tuhnutí   °C DIN ISO 3016 <-40 
Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné 
produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny. 
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