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LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 
 

Alacsony/közepes hamutartalmú (SAPS), nagyteljesítményű motorolaj 
PEUGEOT, CITROËN (PSA) gépkocsikhoz 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 

 

SPECIFIKÁCIÓ & 
TELJESÍTMÉNYSZINT  

ACEA C2 
PSA B71 2312 

 

TERMÉKISMERTETŐ 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 

szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj a 

legnagyobb teljesítmény követelményekhez. Extrém jó 

hidegüzemi tulajdonságok (a motor gyors átolajozása 

hidegben) és üzemanyag megtakarítás jellemzik. 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 

alacsony/közepes hamutartalmú (szulfáthamu, foszfor 

és kén) személygépkocsi motorolaj. Nagymértékű 

üzemanyag megtakarítási potenciállal rendelkezik és 

tökéletesen alkalmas a kipufogógáz utókezelő 

rendszerekhez és az EURO 6 motorokhoz. 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 a 

legújabb adaléktechnológia következtében a 

legnagyobb motortisztaságot, a mozgó alkatrészek 

csökkentett súrlódását és a motor hosszú élettartamát 

biztosítja a környezet kímélése mellett. A motor 

tisztasága fontos szempont. A lerakódásokat az olaj 

veszi föl ahelyett, hogy eltömődéseket okoznának a 

motorban. Ez tovább növeli a teljesítményt és az 

üzemanyag hatékonyságot. 

 ALKALMAZÁS 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 kifejezetten 

a PSA (Peugeot és Citroën) csoport legújabb motorjaihoz 

(„Blue HDI“ SCR–rel = szelektív katalitikus redukció 

AdBlue-val) lett kifejlesztve, de számos egyéb járműben is 

használható. Az üzemi körülményektől függetlenül (városi 

elindulás-megállás vagy országúti és autópálya üzemmód) 

kiválóan bizonyított és a motor hosszú élettartamát 

garantálja. 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 olyan 

járművekben is alkalmazható, ahol ACEA C2 az előírás. 

A gyártói előírásokra figyelni!  

MŰSZAKI ADATOK 

Tulajdonság Mértékegység Vizsgálati módszer LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 

Sűrűség 15 °С kg/m
3
 DIN 51575 846 

Lobbanáspont COC °C ISO 2592 >220 

Viszkozitás osztály --- SAE J 300 0W-30 

Viszkozitás 40°C mm²/s DIN 51562/1 51,5 

Viszkozitás 100°C mm²/s DIN 51562/1 9,6 

Viszkozitás index --- DIN ISO 2909 174 

Folyáspont °C DIN ISO 3016 <-42 

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés 
szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát. 
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