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LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 

10W-30 
 

Syntetický motorový olej pro moderní motory užitkových vozidel 
 

SCHVÁLENÍ 

API CJ-4/ SN 
Deutz DQC III-10 LA 
Mack EO-O Premium Plus 
MAN M 3575 
MB-Approval 228.31 
MTU Oil Category 2.1 
Renault VI RLD-3 
Volvo VDS-4 

SPLŇUJE 

ACEA E9 
API SM 
Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1-a 
Cummins CES 20081 
ZF TE-ML 05K/ 07D/ 21K 

 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 

10W-30 je syntetický motorový olej pro moderní 

motory užitkových vozidel,  speciálně pak pro motory 

vozidel splňujících emisní limity EURO V a EURO VI 

vybavených filtry pevných částic a/nebo s technologií 

EGR (recirkulace spalin) / SCR (selektivní katalytická 

redukce). 

 

Kombinace vysoce kvalitních základových olejů a aditiv 

s nízkým obsahem popela řadí LUKOIL 

AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 

mezi špičkové moderní motorové oleje pro užitková 

vozidla vybavená dodatečnými systémy na úpravu 

výfukových plynů. LUKOIL AVANTGARDE 

PROFESSIONAL LA 10W-30 snižuje emise 

pevných částic a zabraňuje deaktivaci filtru pevných 

částic. 

 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 

10W-30 zajišťuje díky nízkému obsahu popela 

extrémně nízké emise výfukových plynů pro maximální 

ochranu životního prostředí, prodlužuje životnost filtrů 

pevných částic a je speciálně vyladěn pro bezsirné 

motorové nafty. 

 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 

10W-30 umožňuje dlouhé výměnné intervaly oleje 

podle předpisu výrobce vozidla o údržbě, efektivní 

celoroční spolehlivost i za nepříznivých podmínek a 

zůstává po celou dobu použití ve viskozitní třídě SAE 

10W-30 („stay in grade“). 

 

 

 POUŽITÍ 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-

30 byl vyvinut obzvláště pro moderní motory užitkových 

vozidel VOLVO. Speciální složení obsahující aditiva 

s nízkým obsahem popela a vysoce kvalitní základové oleje 

umožňuje použití v motorech splňujících  nejpřísnější emisní 

limity EURO V a EURO VI s filtry pevných částic a/nebo 

s technologií EGR/SCR. 

 

Podle předpisů výrobce může být LUKOIL 

AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 rovněž 

použit v konvenčních motorech EURO III a EURO IV s filtry 

pevných částic a/nebo technologií EGR/SCR. V každém 

případě vždy dbejte údajů v provozní příručce Vašeho 

vozidla. Dbejte také, že do vozidel vybavených filtry 

pevných částic může být tankována pouze bezsirná 

motorová nafta. 

 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-

30 by neměl být na základě formulace obzvlášť chudé na 

popel, především při použití v užitkových vozidlech s filtry 

pevných částic, míchán s ostatními motorovými oleji. 

Zbytková množství při výměně oleje jsou nezávadná. 
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TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 

Hustota při 15°С kg/m3 DIN 51757 862 

Bod vzplanutí °C ISO 2592 210 

Viskozitní třída --- SAE J300 10W-30 

Kin. viskozita při 40°С mm²/s DIN 51562/T1 85 

Kin. viskozita při 100°С mm²/s DIN 51562/T1 12,0 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-36 

Sulfátový popel % hm. DIN 51575 <1,0 

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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