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LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 
Termék száma: 568371 

 

Szintetikus, univerzális, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj DPF / 

SCR rendszerekhez, a legszigorúbb kibocsátási határértékek mellett 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 

MAN M 3477, 3271-1 
MB-Approval 228.51, 228.52 
MTU Oil Category 3.1  

 

MEGFELEL AZ ALÁBBI 

KÖVETELMÉNYEKNEK 

ACEA E4, E6, E7, E9 
API CK-4, CJ-4 
Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 20081 
DAF 
Deutz DQC IV-10 LA 
Iveco NG2 
JASO DH-2 
Mack EOS-4.5 
MAN M 3575 
Renault VI RLD-3 
Scania LA 
Volvo VDS-4.5 

TERMÉKLEÍRÁS 

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-
40 egy szintetikus, univerzálisan alkalmazható, alacsony 

hamutartalmú, nagy teljesítményű haszongépjármű-
motorolaj a legszigorúbb kibocsátási határértékekhez. 
Innovatív formuláját speciálisan az SCR-rendszerrel és 
dízel-részecskeszűrővel (DPF) rendelkező 
haszongépjármű-motorokhoz alakították ki az EURO V és 
VI kibocsátási normáknak megfelelően. 
 
A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE  
10W-40 az alábbi jellemzőkkel bír: 
 

 Univerzális felső kategóriás haszongépjármű-
olaj a legújabb kipufogógáz-utánkezelő 
rendszerekkel ellátott motorokhoz 
 

 Lehetővé teszi a lehető leghosszabb olajcsere-
időközöket a gyártó utasításai szerint 
 

 Garantálja a motor gyors kenését és a kenőfilm 
maximális terhelhetőségét. 
 

 Stabil viszkozitás a teljes olajcsere-időköz alatt 
(„tartja a formáját”) 
 

 Jelentős csökkenti a részecskekibocsátást, ami 
meghosszabbítja a DPF és SCR egységek 
élettartamát 
 

 Maximális környezetvédelem a rendkívül 
alacsony károsanyag-kibocsátásnak 
köszönhetően 
 

 EURO 0, I, II, III és IV motorokkal is 
alkalmazható a gyártó utasításainak 
megfelelően 

 
ALKALMAZÁS 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 

– ideális megoldás a legtöbb modern teherautó és 
turbófeltöltős, nagy teljesítményű dízelmotorral felszerelt 
könnyű haszongépjármű számára. A lehető legjobb 
üzembiztonság és megfelelő teljesítménytartalék mindig 
garantált, még nehéz üzemi körülmények között is. 
 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 

kifejezetten az alábbiakhoz lett kifejlesztve: 

 

 Vezető gyártók (OEM) általi használat (MAN, 
Mercedes-Benz, MTU, Iveco, CAT, Deutz, stb.) 

 

 Univerzális, egész éves használat vegyes 
flottákban 
 

 Számos más jármű, amelyhez ACEA E4, E6, E7, 
E9 szabványú és SAE 10W-40 viszkozitási 
osztályú motorolaj szükséges 

 
A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 

nem keverhető más haszongépjármű-motorolajokkal a 
speciális, alacsony hamutartalmú összetétele miatt. 
A motorban maradó maradványok ártalmatlanok, ha az 
olajcsere a gyártó utasításainak megfelelően történik. 
 
Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki 
adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói 
kézikönyvében. Kéntartalmú dízelüzemanyag használata 
csökkentheti a motorolaj élettartamát. 
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TIPIKUS TESZTADATOK 

Jellemző Mértékegység Tesztmódszer LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 

Sűrűség 15°C-on kg/m3 DIN 51757 854 

Lobbanáspont COC °C ISO 2592 ≥210 

Viszkozitási osztály --- SAE J300 10W-40 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 84 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 13,9 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 172 

Teljes bázisszám (TBN) mg KOH / g ASTM D2896 ≤-36 

Folyáspont   °C DIN ISO 3016 12,6 

Szulfáthamu tömeg % DIN 51575 ≤1,0 

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; 
az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát. 
 

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS 

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék a gyártástól számított legalább 60 hónapig eltartható. 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi 
kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. 
A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:  
http://www.lukoil-lubricants.eu/ 
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