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LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 
Cikkszám: 563124 

 

Szintetikus low SAPS motorolaj, ami megfelel a Renault legújabb 

követelményeinek 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 

RENAULT RN17 

MEGFELEL AZ ALÁBBI 
KÖVETELMÉNYEKNEK 

ACEA C3 

TERMÉKLEÍRÁS 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 egy 

szintetikus low SAPS motorolaj, amit speciálisan a 

Renault dízel- és benzinmotorok legújabb 

generációjához fejlesztettek ki. Ezt az innovatív 

prémium terméket kifejezetten a Renault és Dacia autók 

lehető legjobb teljesítményének kihasználására 

fejlesztették ki. 

A motorolaj kompatibilis az utánkezelő rendszerek 

legújabb generációjával. 

 A legmodernebb adalékanyag-technológia 

tökéletesen tiszta motort és kopásvédelmet 

biztosít 

 

 Biztosítja a motor maximális élettartamát 

  

 Hosszú időközt tesz lehetővé az olajcserék 

között 

 

 Optimális ellenállás az oxidációnak 

 

 Kiváló környezetvédelmi értékek az alacsony 

olajhoz köthető kibocsátás miatt 

 

 Visszamenőlegesen kompatibilis a RENAULT 

RN0700/ 0710 specifikációival 

 
ALKALMAZÁS 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 olajat speciálisan 

az alábbiakra fejlesztették ki: 

 A legújabb RENAULT RN17 specifikáció 

 Benzin- és dízelmotorokban történő használat 

 

A LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 keverhető más 

márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. A teljes 

mértékű teljesítmény azonban csak tisztán történő 

használat esetén garantált. 

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki 

adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói 

kézikönyvében. 
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TIPIKUS TESZTADATOK 

Jellemző Mértékegység Tesztmódszer LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 

Sűrűség @ 15°С kg/m3 DIN 51757 846 

Lobbanáspont (COC) °C ISO 2592 ≥220 

Viszkozitási osztály --- SAE J300 5W-30 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 62,47 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/T1 12,1 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 194 

Dermedéspont °C DIN ISO 3016 ≤-39 

Teljes bázisszám (TBN) mg KOH / g ASTM D2896 7,5 

Szulfáthamu tömeg % DIN 51575 ≤0,8 

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 legalább 

60 hónapig eltartható a gyártástól számítva. 

 

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/ 

mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com
http://www.lukoil-lubricants.eu/

