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LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30 
Cikkszám: 563031 

 

Teljesen szintetikus, többfokozatú motorolaj, különösen a Mercedes-Benz / 
Daimler motorok számára 

 

JÓVÁHAGYÁSOK 

MB-Approval 229.61, 227.61 

AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK 
MEGFELEL 
 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A LUKOIL GENESIS MD 0W-30 egy rendkívül nagy 

teljesítményű, négyévszakos, teljesen szintetikus, 
többfokozatú motorolaj. 

A LUKOIL GENESIS MD 0W-30 csúcsminőségű 

szintetikus alapolajokkal és a legújabb 
adaléktechnológiával készült. 

A LUKOIL GENESIS MD 0W-30, mint 

négyévszakos motorolaj, erősen ajánlott a nagy 
teljesítményű benzin- és dízelmotorokhoz (DPF-fel vagy 
anélkül), beleértve a kompresszoros, turbófeltöltős és a 
nagy erővel hajtott sportautó-motorokat, különösen ott, 
ahol alacsony viszkozitású, kimagaslóan üzemanyag-
takarékos és utókezelő rendszerekkel kompatibilis 
motorolajokra van szükség. 

A LUKOIL GENESIS MD 0W-30 egy modern nagy 

teljesítményű, kis súrlódású olaj, amely a gyors 
olajáramlásnak köszönhetően minimálisra csökkenti a 
kopást. Különösen a motor bemelegedési fázisában 
lehetővé teszi a maximális terhelést, emellett rendkívül 
magas biztonsági tartalékokat biztosít. Ezenkívül az 
alacsony SAPS-szint garantálja a részecskeszűrő 
hosszú élettartamát. 

 FELHASZNÁLÁS 

A LUKOIL GENESIS MD 0W-30 egy speciálisan 

kifejlesztett termék a legújabb MB/Daimler dízel- és 
benzinmotorokhoz, amelyek 0W-30 kenőanyagot 
igényelnek. 
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JELLEMZŐ TESZTADATOK 

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

Sűrűség @ 15°С  kg/m3 DIN 51757 842 

Lobbanáspont (COC) °C ISO 2592 ≥220 

Viszkozitási osztály --- SAE J300 0W-30 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 47 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 9,5 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 190 

Dermedéspont °C DIN ISO 3016 ≤-42 

Teljes bázisszám (TBN) mg KOH / g ASTM D2896 7,8 

Szulfát hamu % tömeg DIN 51575 ≤0,8 

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációnak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a 

megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja 

 

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS 

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 

60 hónap, a gyártástól számítva. 

 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. A termék tárolása, szállítása és alkalmazása során be kell tartani 

az ásványi kenőanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat és környezetvédelmi előírásokat. 

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot: 

http://www.lukoil-lubricants.eu/ 
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