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Γενικές πληροφορίες για την Lukoil
H LUKOIL είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς καθετοποιημένες 
εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιπροσωπεύοντας 
το 2,2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.
Iδρύθηκε το 1991 με την ενσωμάτωση ενός ομίλου παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στα δυτικά της 
Σιβηρίας στις πόλεις Langepas, Urai και Kogalym. Τα αρχικά 
γράμματα των πόλεων αυτών προήλθαν για να σχηματίσουν το 
ακρωνύμιο LUK.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, 
δραστηριοποιείται βάση της αρχής “Από την πετρελαιοπηγή 
στο βενζινάδικο”  που σημαίνει ότι είναι ενεργή στην παραγωγή 
πετρελαίου, διύλιση, χονδρική και λιανική πώληση των 
προϊόντων πετρελαίου.
Το δίκτυο μάρκετινγκ της εταιρείας καλύπτει 22 χώρες 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, των χωρών 
της CIS (Ουκρανία, Λευκορωσία,  Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, 
Μολδαβία), οι χώρες της Ε.Ε (Φινλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Λετονία, 
Κροατία , Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος), την Τουρκία, τη Σερβία, 
την Π.Γ.Δ.Μ, το Μαυροβούνιο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
εταιρεία αντιπροσωπεύει το 1,0% των παγκόσμιων αποθεμάτων 
πετρελαίου και το 2,2% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.
Η LUKOIL είναι οργανωμένη στους εξής επιχειρηματικούς 
τομείς: εξερεύνηση και παραγωγή (E & P), διύλιση, μάρκετινγκ 
και διανομή πετροχημικών.
Το τμήμα Ε & P περιλαμβάνει την εξερεύνηση, ανάπτυξη και 
παραγωγή που αφορά το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι 
δραστηριότητες αυτές είναι κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας, με 
πρόσθετες δραστηριότητες που βασίζονται στο Αζερμπαϊτζάν, το 
Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, τη Μέση Ανατολή, την Κολομβία 
και τη Βόρεια και Δυτική Αφρική.
Το τμήμα της διύλισης, εμπορίας και διανομής περιλαμβάνει 
την διύλιση και τις δραστηριότητες μεταφορών καθώς και το 
μάρκετινγκ, την εμπορία αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου 
και προϊόντων διύλισης. Η LUKOIL λειτουργεί τέσσερα κύρια 
διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία με συνολική παραγωγική 
ικανότητα διύλισης  περίπου 45,1 εκατ. τόνων, καθώς και 
διυλιστήρια εκτός Ρωσίας (Οδησσός (Ουκρανία), Μπουργκάς 
(Βουλγαρία), Πλοέστι (Ρουμανία), Ελσίνκι (Φινλανδία) και 
Σμύρνη (Τουρκία ).
Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αύξηση του όγκου των προϊόντων 
που εξάγονται, καθώς και στη διεύρυνση της γεωγραφικής 
ποικιλομορφίας. Το δίκτυο καταστημάτων της LUKOIL εκτείνεται 
σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, των χωρών 
της Βαλτικής, της CIS  και της Ευρώπης. Τον Δεκέμβριο του 2010 
ανατέθηκε μια καταλυτική μονάδα πυρόλυσης στο διυλιστήριο 
της Nizhny Novgorod, η μεγαλύτερη καταλυτικής πυρόλυσης 
εγκατάσταση που χτίστηκε στη Ρωσία τα τελευταία 25 χρόνια και 
επιτρέπει την παραγωγή βενζίνης που είναι πλήρως συμβατή με 
τα πρότυπα Euro-5.
Οι πετροχημικές επιχειρήσεις της LUKOIL είναι οι μεγαλύτερες 
στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Έχει τέσσερις μεγάλες 
πετροχημικές εγκαταστάσεις που παράγουν διάφορα πυρόλυσης 
και οργανικής σύνθεσης προϊόντα, κλάσματα καυσίμων, και 
πολυμερών 
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Επιβατικά 
αυτοκίνητα

Πληροφορίες για την Lukoil Lubricants East Europe 

Η παραγωγή και πώληση πετρελαίου και λιπαντικών παίζει σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση. 
Το 2005 η LLK-International (τα λιπαντικά της LUKOIL), μια αποκλειστικά ελεγχόμενη θυγατρική 
της LUKOIL διαμορφώθηκε και τα λιπαντικά αναδύθηκαν ως αυτόνομη μονάδα. Τα λιπαντικά 
της LLK  έχουνε γίνει ένα ενιαίο κέντρο ευθύνης γι’ αυτό το επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο 
επιτρέπει στη LUKOIL την εδραίωση της λογιστικής ώστε να εξασφαλίζει αμερόληπτη αξιολόγηση 
των οικονομικών επιδόσεων, να αντιδρά στις διακυμάνσεις της αγοράς, να βελτιώνει και να 
αναπτύσσει την παραγωγή λιπαντικών, να διεξάγει έρευνα και να φροντίζει για τη βελτιστοποίηση 
του μάρκετινγκ.

Η LLK παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που πληρούν τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές 
τόσο στα ρώσικα όσο και στα ξένα οχήματα  και σε κατασκευαστές εξοπλισμού. Αυτή η γκάμα 
περιλαμβάνει βασικά έλαια (που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των έτοιμων προς χρήση 
πετρελαίων και λιπαντικών) και τα βιομηχανικά έλαια για χρήση σε εξοπλισμό βιομηχανιών, καθώς 
και με κινητήρα και συστήματα μετάδοσης για όλους τους τύπους μεταφορών.
Σήμερα η LLK  ελέγχει την παραγωγή για πάνω από το 40% του συνόλου των λιπαντικών που  
παράγονται στη Ρωσία και ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατ. τόνους και εμπορεύεται αυτά τα 
προϊόντα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η LLK ελέγχει εκτενείς πόρους έτσι ώστε να αναπτύσσει προχωρημένες τεχνολογίες για την 
παραγωγή λιπαντικών και προσθέτων. Στην εκκίνηση της σύστησε  το τμήμα Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών αρμόδιο για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των διαφόρων τύπων 
λιπαντικών υψηλής ποιότητας που απαιτεί η προηγμένη μηχανική. Το έργο αυτό εκτελείται από 
ειδικούς της εταιρείας, σε στενή συνεργασία με ρωσικούς και σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως 
επιστημονικούς οργανισμούς. Επενδύοντας στην επιστήμη ο στόχος είναι  να βελτιώσει την 
ποιότητα της σειράς  των προϊόντων της και να ενισχύσει τη ζήτηση των καταναλωτών για τα 
προϊόντα αυτά.
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API SN/CF
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 229.51, VW 502 00 /  
505 00, BMW LL-04, GM dexos2 

Άδεια: API SN
Πληροί 

προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4-08, С3-08, Renault 
RN 0700 / 0710

Συσκευασίες (L): 1, 4, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υπερυψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. Είναι 
σχεδιασμένο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων με συστήματα μείωσης ρύπων.
Εμπλουτισμένο με συνθετικά αποθέματα βάσης και με προηγμένη τεχνολογία προσθέτων, 
το LUKOIL GENESIS PREMIUM έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει σε μειωμένο επίπεδο 
θειϊκής τέφρας, φώσφορου και θείου (χαμηλό SAPS) στην διάρκεια του.
Η σειρά LUKOIL GENESIS PREMIUM έχει ανεπτυγμένη προστασία κατά της φθοράς, 
διάβρωσης και καταλοίπων με εξαιρετική καθαρότητα στα πιστόνια και δαχτυλίδια. 
Προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
χρήση ως συμβατό λιπαντικό καταλύτη σε οχήματα με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) 
και τριοδικούς καταλύτες (TWC), σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και ελαφρά βαν με 
κινητήρες ντίζελ και βενζίνης που απαιτούν χαμηλής τριβής, χαμηλού ιξώδους, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε SAPS λιπαντικά.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL GENESIS PREMIUM συνιστάται για χρήση όλο το χρόνο σε υψηλών 
επιδόσεων βενζίνης και άμεσου ψεκασμού κινητήρες ντίζελ που λειτουργούν κάτω 
από αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, όπως ορίζεται από 
τον κατασκευαστή του κινητήρα. Συμβάλλει στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής και την 
απόδοση των συστημάτων μείωσης ρύπων των αυτοκινήτων χωρίς να διακυβεύεται η 
αντοχή του κινητήρα. Η τεχνολογία με χαμηλά SAPS βοηθά στη μείωση της επιβλαβούς 
κατάθεσης και συσσώρευσης στα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF) και την αύξηση της 
απόδοσης και διάρκειας των συστημάτων μείωσης ρύπων.

LUKOIL GENESIS PREMIUM

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων

API SN/CF
SAE 5W-40

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 229.51, VW 502 00 /  
505 00 / 505 01, BMW LL-04, Renault 
RN 0700 / 0710, Ford WSS-M2C917-A, 
Porsche A 40, GM dexos2

Άδεια: API SN
Πληροί 

προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4-08, С3-08

Συσκευασίες (L): 1, 4, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υπερυψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. Είναι 
σχεδιασμένο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων με συστήματα μείωσης ρύπων.
Εμπλουτισμένο με συνθετικά αποθέματα βάσης και με προηγμένη τεχνολογία προσθέτων, 
το LUKOIL GENESIS PREMIUM έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει σε μειωμένο επίπεδο 
θειϊκής τέφρας, φώσφορου και θείου (χαμηλό SAPS) στην διάρκεια του.
Η σειρά LUKOIL GENESIS PREMIUM έχει ανεπτυγμένη προστασία κατά της φθοράς, 
διάβρωσης και καταλοίπων με εξαιρετική καθαρότητα στα πιστόνια και δαχτυλίδια. 
Προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για χρήση ως συμβατό λάδι καταλύτη σε οχήματα με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) 
και τριοδικούς καταλύτες (TWC) σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και ελαφρά βαν με 
κινητήρες ντίζελ και βενζίνης που απαιτούν χαμηλής τριβής, χαμηλού ιξώδους, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε SAPS λιπαντικά.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL GENESIS PREMIUM συνιστάται για χρήση όλο το χρόνο σε υψηλών 
επιδόσεων βενζίνης και άμεσου ψεκασμού κινητήρες ντίζελ που λειτουργούν κάτω 
από αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, όπως ορίζεται από 
τον κατασκευαστή του κινητήρα. Συμβάλλει στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής και την 
απόδοση των συστημάτων μείωσης ρύπων των αυτοκινήτων χωρίς να διακυβεύεται η 
αντοχή του κινητήρα. Η τεχνολογία με χαμηλά SAPS βοηθά στη μείωση της επιβλαβούς 
κατάθεσης και συσσώρευσης στα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF) και την αύξηση της 
απόδοσης και διάρκειας των συστημάτων μείωσης ρύπων.

LUKOIL GENESIS PREMIUM

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων
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API SL/CF
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 229.5, VW 502 00 /  
505 00, BMW LL-01

Άδεια: API SL
Πληροί 

προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4-10

Συσκευασίες (L): 1, 4, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. 
Παρέχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής, αποτελεσματική ψυχρή εκκίνηση μηχανής, αξιόπιστη 
προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης σε δύσκολες συνθήκες αστικού κύκλου.

ΕΦΑΡΜΟΓη
Το LUKOIL GENESIS προορίζεται για χρήση σε βενζινοκινητήρες υψηλής απόδοσης 
και άμεσου ψεκασμού κινητήρες ντίζελ σύγχρονων επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, υπερτροφοδοτούμενα και σπορ αυτοκίνητα υψηλής 
απόδοσης.

API SN/CF
SAE 5W-20 / 5W-30

Εγκρίθηκε από: GM dexos1
Άδεια: API SN, ILSAC GF-5

Πληροί 
προδιαγραφές:

API CF, Ford WSS-M2C-930-A (SAE 
5W-20),
Ford WSS-M2C-929-A (SAE 5W-30)

Συσκευασίες (L): 1, 4, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που παρέχει 
αξιόλογες επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται ιδιαίτερα  για οχήματα που 
καλύπτονται από εγγύηση αλλά και γι’ αυτά που την έχουν ξεπεράσει. Το LUKOIL 
GENESIS FE παρέχει εξαιρετική ικανότητα λίπανσης σε χαμηλή θερμοκρασία και 
εκκίνηση του κινητήρα σε κρύο ξεκίνημα με αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και 
της διάβρωσης σε ακραίες συνθήκες αστικού κύκλου.
 Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ιδιότητες  διασποράς και αντί-οξείδωσης. Δεν υπάρχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στον καταλυτικό μετατροπέα του αυτοκινήτου. Τα χαρακτηριστικά 
και οι απαιτήσεις για χαμηλό δείκτη ιξώδους και ενεργειακής απόδοσης από τον 
κατασκευαστή αυτοκινήτων λαμβάνονται υπόψη. Εξοικονομεί καύσιμα μειώνοντας τις 
εκπομπές ρύπων και έχει αδειοδοτηθεί από την API ως προς την εξοικονόμηση πόρων. 
Προσαρμοσμένο ώστε να λειτουργεί σε υψηλότερες στροφές.

ΕΦΑΡΜΟΓη
Συνιστάται για σύγχρονα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής απόδοσης με 
υπερτροφοδοτούμενο - τούρμπο, κομπρέσορα βενζίνης με πολλαπλές βαλβίδες και 
ψεκασμό καυσίμου που συναντώνται σε επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, τα ελαφρά βαν και 
φορτηγά.

LUKOIL GENESIS FE

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων

LUKOIL GENESIS

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων



8 9

API SN / CF
SAE 5W-40

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 229.5, VW 502 00 /  
505 00, BMW LL-01, Renault RN 0700 / 
0710, Porsche A40

Άδεια: API SN
Πληροί 

προδιαγραφές:
API CF, ACEA A3/B4-10 

Συσκευασίες (L): 1, 4, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. Το 
LUKOIL GENESIS παρέχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής, ψυχρή εκκίνηση μηχανής, 
αξιόπιστη προστασία ενάντια στη φθορά και τη διάβρωση και εξαιρετική απόδοση κατά 
της οξείδωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓη
Προορίζεται για χρήση σε βενζινοκινητήρες υψηλής απόδοσης και άμεσου ψεκασμού 
κινητήρες ντίζελ των σύγχρονων υπερτροφοδοτούμενων και υψηλών επιδόσεων 
επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρά εμπορικά οχήματα και σπορ αυτοκίνητα. Συνιστάται 
για χρήση σε σταθμούς εξυπηρέτησης.

LUKOIL GENESIS

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων

API SL/CF
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: Ford WSS-M2C913-C, Renault  RN 
0700

Πληροί 
προδιαγραφές:

API SL/CF, ACEA A5/B5-08, ILSAC 
GF-4, Ford WSS-M2C913-А, WSS-
M2C913-В

Συσκευασίες (L): 1, 4, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα με 
εξαιρετικές επιδόσεις στην οικονομία καυσίμου.
Το  GENESIS A5/B5 παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και των κατάλοιπων 
από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασιές, παρατεταμένη διάρκεια ζωής με εξαιρετικό 
ξεκίνημα σε κρύο κινητήρα, προηγμένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αντιδιαβρωτική 
προστασία. Πληροί Renault και Ford απαιτήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓη
Προορίζεται για χρήση σε υπερτροφοδοτούμενους - τούρμπο κινητήρες και κομπρέσορες 
των σύγχρονων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, που 
λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. 
Συνιστάται για χρήση σε σταθμούς εξυπηρέτησης.

LUKOIL GENESIS A5/B5

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων



10 11

API SN
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: PSA B71 2290
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA A1/B1-10, A5/B5-10, C2-10,
API SN 

Συσκευασίες (L): 1, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30  είναι εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πλήρως συνθετικό 
πολύτυπο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα και 
ελαφρά εμπορικά οχήματα, συμβατό με καταλύτες που έχουν συστήματα μείωσης ρύπων 
όπως τα φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF) σε υψηλής απόδοσης υπερτροφοδοτούμενα, 
οχήματα με κομπρέσορες  και ελαφρά βαν με κινητήρες ντίζελ και βενζίνης που απαιτούν 
χαμηλή τριβή, χαμηλό ιξώδες και χαμηλά σε περιεκτικότητα SAPS λιπαντικά.
LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30  είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε 
Peugeot-Citroen PSA B71 2290 απαιτήσεις.
Εμπλουτισμένο με συνθετικά αποθέματα βάσης και την προηγμένη τεχνολογία 
προσθέτων, LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 έχει αναπτυχθεί για να συμβάλει σε 
μειωμένο επίπεδο θειικής τέφρας, φώσφορου και θείου (χαμηλής περιεκτικότητας σε 
SAPS) στην διάρκεια λειτουργίας του.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 συνιστάται για χρήση όλο το χρόνο σε υψηλών 
επιδόσεων βενζίνης και άμεσου ψεκασμού κινητήρες ντίζελ που λειτουργούν κάτω από 
αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, όπως ορίζεται από τον 
κατασκευαστή του κινητήρα.
LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 συμβάλλει στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής και 
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μείωσης των εκπομπών ρύπων του κινητήρα 
χωρίς να διακυβεύεται η αντοχή του. Η τεχνολογία με χαμηλά SAPS βοηθά στη μείωση 
της επιβλαβούς κατάθεσης και συσσώρευσης στα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF) και 
αύξηση στην διάρκεια ζωής του συστήματος επεξεργασίας ρύπων.

LUKOIL GENESIS PS

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων

ACeA C4
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: Renault RN 0720,  
MB-Approval  229.51

Πληροί 
προδιαγραφές:

ACEA C4

Συσκευασίες (L): 1, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
LUKOIL Genesis RT είναι συνθετικό πολύ υψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό 
κινητήρα.  Συνιστάται ιδιαίτερα για τους κινητήρες ντίζελ RENAULT εφοδιασμένους 
με φίλτρα σωματιδίων ντίζελ και αναπτύχθηκε ειδικά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
προδιαγραφή RENAULT RN 0720.

 › Παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα που τοποθετείται με DPF και TWC 
συστήματα.

 › Αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης σε αντίξοες συνθήκες 
αστικού κύκλου.

 › Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις ιδιότητες του απορρυπαντικού διασποράς.
 › Λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής απόδοσης και οι απαιτήσεις 
των κατασκευαστών αυτοκινήτων για λιπαντικά χαμηλού ιξώδους.

 › Εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση ρύπων. 
 › Εύκολη εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα.
 › Συνιστάται για κινητήρες RENAULT, όπου απαιτούνται RN 0720 προδιαγραφές.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL Genesis RT συνιστάται για σύγχρονους κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων των 
υψηλής απόδοσης τούρμπο, βενζινοκινητήρες με κομπρέσορες  και πετρελαιοκινητήρες 
με συσκευές επεξεργασίας ρύπων όπως φίλτρο σωματιδίων ντίζελ και τριοδικούς 
καταλύτες σε επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και ελαφριά φορτηγά.

LUKOIL GENESIS RT

Επιβατικά αυτοκίνητα Premium λιπαντικά κινητήρων

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
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API SL / CF
SAE 5W-30

Εγκρίθηκε από: Renault RN 0700, Ford WSS-
M2C913-C, AVTOVAZ

Άδεια: API SL, ILSAC GF-4
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA A5/B5-08, Ford WSS-M2C913-A,
WSS-M2C913-B

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Εύκολη εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα.
 › Αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης σε αντίξοες συνθήκες, στα 
κατάλοιπα από χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε συνθήκες  αστικού 
κύκλου.

 › Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα,  ενισχύει την οικονομία καυσίμου και μειώνει το 
θόρυβο.

 ›

LUKOIL LUXE FULLY SYNTHETIC

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη

Για χρήση σε όλους τους σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, βαν και ελαφριών φορτηγών.

API SN / CF
SAE 5W-40

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 229.5, VW 502.00 / 
505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700 / 
0710, Porsche A40, AVTOVAZ

Άδεια: API SN
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA A3/B4-10

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Premium πλήρως συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Παρέχει εύκολη λειτουργία του κινητήρα σε κρύα εκκίνηση λόγω των 
χαρακτηριστικών του σε χαμηλές θερμοκρασίες.

 › Παρέχει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση κάτω από 
τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.

 › Αποτρέπει το σχηματισμό καταθέσεων από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες στον 
κινητήρα.

 › Ουδέτερο στον καταλυτικό μετατροπέα του κινητήρα.
 › Έχει προχωρημένες ιδιότητες αντιοξείδωσης.

LUKOIL LUXE FULLY SYNTHETIC

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους 
βενζινοκινητήρες  και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και επαγγελματικών 
οχημάτων.
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API SL / CF
SAE 5W-30 / 5W-40 / 10W-40

Εγκρίθηκε από: AVTOVAZ
Άδεια: API SL

Πληροί 
προδιαγραφές:

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, MB-Approval  
229.1

Συσκευασίες (L): 1, 4, 5, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Εύκολη εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα.
 › Παρέχει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση κάτω από 
τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.

 › Αποτρέπει το σχηματισμό καταθέσεων από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες στον 
κινητήρα.

 › Ουδέτερο στον καταλυτικό μετατροπέα του κινητήρα.
 › Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει το θόρυβο.

LUKOIL LUXE

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για χρήση σε σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών λεωφορείων και ελαφρών 
φορτηγών.

API SL / CF
SAE 15W-40

Άδεια: AVTOVAZ
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, MB-
Approval 229.1

Συσκευασίες (L): 1, 4, 5, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο κινητήρα.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Παρέχει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση κάτω από 
τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.

 › Αποτρέπει το σχηματισμό καταθέσεων από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες στον 
κινητήρα.

 › Ουδέτερο στον καταλυτικό μετατροπέα του κινητήρα.
 › Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει το θόρυβο.

LUKOIL LUXE

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για χρήση σε σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών λεωφορείων και ελαφρών 
φορτηγών
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API SG / CD
SAE 5W-40 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-50

Εγκρίθηκε 
από:

AVTOVAZ

Συσκευασίες 
(L):

1, 4, 5, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας συνθετικά (SAE 10W-40) και ορυκτέλαιά 
(SAE 15W-40, 20W-50) πολύτυπα λιπαντικά κινητήρων.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Διασφάλιζει υψηλές ιδιότητες αντι-οξείδωσης και διασποράς.
 › Αποτρέπει το σχηματισμό καταθέσεων από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες στον 
κινητήρα.

 › SAE 5W-40 and 10W-40 ιξώδους λιπαντικά παρέχουν εύκολη λειτουργία του 
κινητήρα σε κρύο ξεκίνημα.

 › SAE 20W-50 ιξώδους λιπαντικό μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου, τη φθορά και το 
επίπεδο θορύβου (ειδικά σε φθαρμένες μηχανές) υπό εκτεταμένες οδικές συνθήκες 
και σε ζεστά κλίματα.

API CF
SAE 15W-40 / 20W-50

Vyhovuje
požadavkům:

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04 

Συσκευασίες 
(L):

1, 4, 5, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα ντίζελ.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
SAE 15W-40 / SAE 20W-50 
 › Ειδικά προσαρμοσμένο για το πετρέλαιο κίνησης με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.
 › Εύκολη εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα.
 › Προστατεύει αποτελεσματικά τον κινητήρα από τη φθορά, την διάβρωση και 
τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς και τα κατάλοιπα που δημιουργούνται από την 
λειτουργία του κινητήρα στους αστικούς κύκλους. 

 › Εξασφαλίζει άριστες ιδιότητες αντι-οξείδωσης και διασποράς λιπαντικού.
SAE 15W-40
 › Μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με κινητήρες 
ντίζελ.

 › Παρέχει υψηλή προστασία στις τουρμπίνες ντίζελ.
SAE 20W-50
 › Υψηλότερο ιξώδες παρέχει χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου κάτω από 
εκτεταμένες οδικές συνθήκες και σε θερμό κλίμα.

 ›  Ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα με υψηλά χιλιόμετρα.

         LUKOIL LUXE TURBO DIESEL

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για χρήση σε σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες άμεσου ψεκασμού ντίζελ 
επιβατικών αυτοκινήτων, βαν και ελαφριά φορτηγά.

LUKOIL SUPER

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για χρήση σε βενζίνη και χαμηλής πίεσης τούρμπο πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημάτων.
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API SF / CC
SAE 10W-40 / 15W-40 / 20W-50

Πληροί 
προδιαγραφές:

AVTOVAZ

Συσκευασίες (L): 1, 4, 5, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Ορυκτέλαια λιπαντικά κινητήρων.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Εξασφαλίζει άριστες ιδιότητες αντι-οξείδωσης και διασποράς λιπαντικού.
 › Κρατάει τα εξαρτήματα του κινητήρα καθαρά, αποτρέπει το σχηματισμό των 
καταθέσεων από υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.

 › SAE 20W-50 ιξώδους λιπαντικό μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου, τη φθορά και το 
επίπεδο θορύβου (ειδικά σε φθαρμένες μηχανές) υπό εκτεταμένες οδικές συνθήκες 
και σε ζεστά κλίματα.

LUKOIL STANDARD

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για χρήση σε μέτριες και ζεστές (SAE 20W-50) κλιματικές ζώνες ως βασικά λιπαντικά 
για κινητήρες βενζίνης και υπερτροφοδοτούμενους ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων και 
εμπορικών οχημάτων.

API CC / SE
SAE 30 / 40 / 50

Συσκευασίες 
(L):

1, 4, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Μονότυπα λιπαντικά κινητήρων που κατασκευάζονται 
από υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια αναμιγμένα με πακέτα 
προσθέτων. Αντιστοιχούν στο επίπεδο SUPER 2 προσθέτου. 
Εξαιρετική απόδοση όταν χρησιμοποιούνται σε χειμώνα με 
χαμηλές θερμοκρασίες (SAE 30) ή το καλοκαίρι με υψηλές 
θερμοκρασίες (SAE 40). Παρέχουν υψηλή προστασία κατά της 
φθοράς.

LUKOIL DIESEL 

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Χρησιμοποιούνται για τη λίπανση κινητήρων εσωτερικής καύσης τετράχρονης 
ανάφλεξης - συμπίεσης (ντίζελ) και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης των οδικών, 
σιδηροδρομικών και ναυτικής μεταφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας από το 
τεχνικό εγχειρίδιο του κινητήρα.
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Εγκρίθηκε από: AVTOVAZ
Συσκευασίες (L): 4, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Ορυκτέλαιο με μείγμα  εξαιρετικά αποτελεσματικών 
απορρυπαντικών προσθέτων. Γρήγορα και αποτελεσματικά 
αφαιρεί καταθέσεις από το σύστημα λίπανσης του κινητήρα. 
Παροχή υψηλής απορρύπανσης, αντιδιάβρωσης και ιδιότητες 
κατά της φθοράς.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Αποτελεσματικά αφαιρεί καταθέσεις από τα μέρη του συστήματος λίπανσης του 
κινητήρα.

 › Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα υπερθέρμανσης.
 › Ελαχιστοποιεί τη φθορά του κινητήρα σε σημεία που έρχονται σε τριβή.
 › Τακτικές αλλαγές  του συστήματος λίπανσης επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής 
λειτουργίας του κινητήρα

 ›

LUKOIL FLUSH SERVICE OIL

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

ΕΦΑΡΜΟΓη
Για ξέπλυμα των συστημάτων λίπανσης του κινητήρα χωρίς αποσυναρμολόγηση όταν 
το λιπαντικό του κινητήρα έχει αλλάξει.

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

API TC
Πληροί 

προδιαγραφές: 
JASO FB, API TC

Συσκευασίες (L): 1

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας, ορυκτέλαιο πολύτυπο, σχεδιασμένο για 
δίχρονους κινητήρες βενζίνης μοτοσικλετών, για μοτοποδήλατα, σκούτερ και 
snowmobiles.
LUKOIL МОТО 2Т έχει καλή απορρύπανση, αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
κατά της φθοράς, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση του κινητήρα κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.
LUKOIL МОТО 2Т έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας βασικό 
λιπαντικό και ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προηγμένο πρόσθετο με 
σχεδόν μηδενική τέφρα η οποία παρέχει τέλεια προστασία για τον κινητήρα 
ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο των καταθέσεων που αποτελούν το σύστημα 
εξαγωγής, μειώνει την διακοπή των μπουζί και τον κίνδυνο ανάφλεξης της 
επιφάνειας, παρέχει μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα ενώ μειώνει την 
κατανάλωση καυσίμου. Λόγω της εξαιρετικής φόρμουλας το LUKOIL MOTO 
2T είναι σχεδόν άκαπνο και φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL МОТО 2Т συνιστάται για χρήση σε σύγχρονους κινητήρες δίχρονους 
μοτοσικλετών, μοτοποδήλατα, σκούτερ και snowmobiles. Η αναλογία του μίγματος 
πρέπει να είναι σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης, αλλά 
συνηθίζεται η αναλογία καυσίμου λιπαντικού να είναι  50:1.

LUKOIL MOTO 2T
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API TC
Εγκρίθηκε από: JASO FD

Πληροί 
προδιαγραφές: 

API TC, ISO-L-EGD, Husqvarna

Συσκευασίες (L): 1

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
LUKOIL МОТО 2Т GARDEN –Σύγχρονα και υψηλής ποιότητας premium ορυκτέλαια. 
Σχεδιασμένα για δίχρονες μικρές μηχανές βενζίνης σε εξοπλισμούς κήπου. Παρέχουν 
εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία και εμποδίζουν το σχηματισμό καταθέσεων. 
Λόγω της χαμηλής τέφρας που περιέχει είναι άκαπνο και ασφαλές για το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL МОТО 2Т GARDEN συνιστάται για χρήση σε κινητήρες δίχρονους, 
χλοοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα, φρέζες, κλπ. Η αναλογία του καυσίμου 
λιπαντικού είναι 50:1.

LUKOIL MOTO 2T GARDEN

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

API SL
SAE 10W-30

Εγκρίθηκε από: JASO MA2
Συσκευασίες (L): 1.

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας, συνθετικό, πολύτυπο premium λιπαντικό 
πετρελαίου, σχεδιασμένο για τετράχρονους κινητήρες βενζίνης 
μοτοσικλετών, για μοτοποδήλατα, σκούτερ και snowmobiles.
LUKOIL МОТО 4Т παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία για 
τον κινητήρα, τέλεια λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων και βέλτιστη 
απόδοση συμπλέκτη, έχει εξαιρετική απορρυπανση και αντιοξειδωτική 
απόδοση, βελτιωμένο κατά της φθοράς, αντιδιαβρωτικό με ιδιότητες κατά 
του σχηματισμού αφρού. Έχει εξαιρετικά  αποτελέσματα όταν λειτουργεί 
σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και υψηλή απόδοση τριβής κάτι που 
εγγυάται εξαιρετική απόδοση συμπλέκτη, ακόμη και κάτω από τις πιο 
αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.
LUKOIL МОТО 4Т έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας βασικό 
λιπαντικό , συνθετικά μέρη και υψηλά πακέτα που παράγονται από 
έναν από τους καλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως. Παρέχει τέλεια 
προστασία για τον κινητήρα και την μετάδοση κάτω από τις πιο αντίξοες 
συνθήκες λειτουργίας και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του το όχηματος 
σας.
LUKOIL МОТО 4Т πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις όλων των 
ιαπωνικών και αμερικανικών κατασκευαστών μοτοσικλετών.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL МОТО 4Т συνιστάται για χρήση σε σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες 
υψηλής και μεσαίας απόδοσης μοτοσικλετών, για μοτοποδήλατα, σκούτερ και 
οχήματα χιονιού. Είναι ένα ιδανικό λιπαντικό για αγωνιστικές μοτοσικλέτες και 
μοτοσικλετών εντούρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων. 
Χρησιμοποιείται για μεταδόσεις και συμπλέκτες των σύγχρονων μοτοσικλετών όπου 
απαιτείται.

LUKOIL MOTO 4T

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων
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API SG
SAE 30

Πληροί 
προδιαγραφές: 

API SG

Συσκευασίες (L): 1

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
LUKOIL MOTO 4T Garden - Σύγχρονα και υψηλής ποιότητας premium ορυκτέλαια. 
Σχεδιασμένα για τετράχρονες μικρές μηχανές βενζίνης σε εξοπλισμούς κήπων. 
Παρέχουν τέλεια προστασία στον κινητήρα κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες 
λειτουργίας και επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας. Βελτιώνουν την 
λίπανση σε όλες τις συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓη
Συνιστάται για χρήση σε κινητήρες τετράχρονους, χλοοκοπτικές μηχανές, φρέζες, κλπ.

LUKOIL MOTO 4T GARDEN

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων

Πληροί 
προδιαγραφές: 

NMMA TC-W3

Συσκευασίες (L): 1

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Σύγχρονα και υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια premium λιπαντικά, έχουν 
σχεδιαστεί ως ένα συστατικό του μείγματος καυσίμου / λιπαντικού 
για δίχρονους βενζίνης εξωλέμβιους κινητήρες σκαφών, γιότ, τζετ-
σκι, εξωλέμβιες και προσωπικής χρήσης μηχανές με υδρόψυκτους ή 
αερόψυκτους κινητήρες.

LUKOIL MOTO 2T Outboard έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας βασικό λιπαντικό 
και άκρως αποτελεσματικό προηγμένο πακέτο προσθέτων χωρίς τέφρα από έναν 
από τους καλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο 
σχηματισμού αποθέσεων στις εσωτερικές επιφάνειες και στο σύστημα εξαγωγής του 
κινητήρα, μειώνει τη διάσπαση των μπουζί και τον κίνδυνο ανάφλεξης επιφάνειας, 
παρέχει μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Λόγω της προσεκτικής φόρμουλας είναι άκαπνο και ασφαλή για το περιβάλλον.
LUKOIL MOTO 2T Outboard παρέχει εξαιρετική απορρύπανση, κατά της φθοράς 
και άψογη απόδοση λίπανσης με χαμηλό συντελεστή σχηματισμού τζελ, παρέχει μια 
εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία του κινητήρα κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες 
λειτουργίας και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των μέσων μεταφοράς σας.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL MOTO 2T Outboard συνιστάται για χρήση σε σύγχρονους δίχρονους υψηλής 
και μεσαίας απόδοσης υδρόψυκτους ή αερόψυκτους κινητήρες σε εξωλέμβιες μηχανές 
σκαφών, γιότ, τζετ σκι και προσωπικής χρήσης μηχανές, καθώς και για όλους τους 
κινητήρες, όπου NMMA TC-W, TC-W2 , TC-W3 προδιαγραφές προτιμούνται. Αναλογία 
ανάμιξης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το  εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης, αλλά 
συνήθης αναλογία καύσιμου πετρέλαιου είναι 50:1.

LUKOIL MOTO 2T OUTBOARD

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων
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API SL
SAE 10W-30 / 10W-40

Πληροί 
προδιαγραφές:

NMMA FC-W

Συσκευασίες (L): 1

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Σύγχρονο και υψηλής ποιότητας συνθετικό premium λιπαντικό, 
σχεδιασμένο για τετράχρονους κινητήρες βενζίνης εξωλέμβιων μηχανών, 
γιότ, τζετ σκι και εξωλέμβιες μηχανές προσωπικής χρήσης.

LUKOIL MOTO 4T Outboard έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας βασικό 
λιπαντικό, συνθετικά μέρη και πρόσθετα που παράγονται από έναν από τους 
καλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως. 
LUKOIL MOTO 4T Outboard παρέχει εξαιρετική απορρύπανση, κατά της φθοράς και 
άψογη απόδοση λίπανσης με αυξημένη αντίσταση κατά της σκουριάς. Επίσης έχει 
μια εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία του κινητήρα κάτω από τις πιο αντίξοες 
συνθήκες λειτουργίας και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της εξωλέμβιας μηχανής σας.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL MOTO 4T Outboard συνιστάται για χρήση σε σύγχρονο τετράχρονο υψηλής 
και μεσαίας απόδοσης αερόψυκτο ή υδρόψυκτο εξωλέμβιο κινητήρα σε σκάφη, γιότ, 
τζετ σκι και εξωλέμβιες μηχανές προσωπικής χρήσης καθώς και για όλες τις μηχανές 
όπου συνιστώνται NMMA FC-W προδιαγραφές.

LUKOIL MOTO 4T OUTBOARD

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά κινητήρων Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά μετάδοσης

API GL-4
SAE 75W-80 / 75W-90 / 80W-90 

Εγκρίθηκε από: AVTOVAZ (SAE 75W-90), ZF TE-ML 02L, 
16K, MAN 341 Type Z4/E3 (SAE 75W-
90), 
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A (SAE 
80W-90)

Πληροί 
προδιαγραφές: 

ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A (SAE 
75W-90), MB-Approval 235.1, MAN 341 
Z2 (SAE 80W-90)

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Yγρά κιβωτίου ταχυτήτων που κατασκευάζονται με τη χρήση εξαιρετικά 
ραφιναρισμένων ορυκτέλαιων και καινοτόμων συνθετικών βασικών ελαίων αναμειγνένα 
με προηγμένα πακέτα προσθέτων που βελτίωνουν τις επιδόσεις του λιπαντικού. 
Εξαιρετικά για τις μηχανικές μεταδόσεις όλων των τύπων επιβατικών αυτοκινήτων, 
επαγγελματικών οχημάτων και άλλων μηχανημάτων, όπου η χρήση του API GL-4 (TM-
4) λιπαντικού συνιστάται. 

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Παρέχει πολύ καλή προστασία κατά της φθοράς, της τριβής, αντιδιαβρωτικό με 
ιδιότητες αντι-οξείδωσης. 

 › SAE 75W-90 ιξώδους λιπαντικό εγγυάται την σταθερή λειτουργία του συστήματος 
μετάδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

 › Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. 
 › Εξασφαλίζει απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής. 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4
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Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά μετάδοσης

API GL-5
SAE 75W-90 / 85W-90 / 80W-90 

Εγκρίθηκε από: AVTOVAZ, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
(SAE 80W-90, 85W-90), GAZ (SAE 85W-
90)

Πληροί 
προδιαγραφές:

MB-Approval 235.0, MAN 342 M1. 
MIL-L2105D (SAE 80W-90)

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υγρά ταχυτήτων πρόσθετα που κατασκευάζονται με τη χρήση εξαιρετικά 
ραφιναρισμένων ορυκτέλαιων και καινοτόμών συνθετικών λιπαντικών αναμειγμένα με 
προηγμένα πρόσθετα  που συμβάλλουν στην βελτίωση των επιδόσεων του λιπαντικού.

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη
 › Παρέχει  προστασία στην τριβή με αντι-οξειδωτικές και αντι-διαβρωτικές ιδιότητες 
κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας κάτω από βαρύ φορτίο και συνθήκες 
υψηλής θερμοκρασίας.

 › 75W-90 ιξώδες λιπαντικού εγγυάται την σταθερή λειτουργία της μετάδοσης σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. 

 › Παρέχει εξαιρετική απόδοση του κινητήρα μέσα από ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας. 
 › Εξασφαλίζει απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής.

LUKOIL TRANSMISSION TM-5

ΕΦΑΡΜΟΓη
Εξαιρετικό για τις μηχανικές μεταδόσεις όλων των τύπων (συμπεριλαμβανομένων 
υποειδών συστημάτων) επιβατικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και άλλων 
μηχανημάτων που λειτουργούν υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες, όπου η χρήση του API 
GL-5 (TM-5) λιπαντικού συνιστάται. 

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά μετάδοσης

API GL-5
SAE 85W-140

Πληροί 
προδιαγραφές: 

API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 
16C, 21A

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο κιβωτίου ταχυτήτων για τις πιο δύσκολες συνθήκες 
οδήγησης. Περιέχει ένα πακέτο πρόσθετων από παγκοσμίως καταξιωμένο 
κατασκευαστή. Παρέχει άριστη  προστασία κατά της φθοράς, της τριβής, 
αντιδιαβρωτικό και με ιδιότητες αντι-οξείδωσης. Σημαντικά βελτιώνει στο μέγιστο τη 
διάρκεια ζωής της μετάδοσης. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140 είναι κατάλληλο για μηχανικές 
μεταδόσεις όλων των τύπων των οχημάτων.

LUKOIL TRANSMISSION TM-5



30 31

Επαγγελματικά 
οχήματα

API GL-4/5, MT-1
SAE 75W-90

Εγκρίθηκε από: ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 
MAN 3343 Type S, 341 Type E3

Vyhovuje
požadavkům: 

MB-Approval 235.8, ArvinMeritor 076N, MACK 
GO-J, 
MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, 
Scania STO 1:0

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Πλήρως συνθετικό, υψηλής απόδοσης λιπαντικό μετάδοσης συνιστάται για κιβώτια 
ταχυτήτων και άξονες επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών, όπου  λιπαντικά κιβωτίου 
ταχυτήτων API GL-4 ή API GL-5 (TDL-Total Drive Line) συνιστώνται. 

ΠΡΟηΓΜΕΝη ΑΠΟΔΟΣη 
 › Παρέχει υψηλή προστασία κατά της φθοράς, άριστη οξείδωση και θερμική 
σταθερότητα, καλή συμβατότητα με τσιμούχες, αυξημένο διάστημα αλλαγής λιπαντικών. 

 › SAE 75W-90 ιξώδους λιπαντικό εγγυάται την σταθερή λειτουργία του συστήματος 
μετάδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

                                 LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5

Επιβατικά αυτοκίνητα Λιπαντικά μετάδοσης
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Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ

32

API CJ-4
SAE 10W-30 / 15W-40

Εγκρίθηκε από: SAE 10W-30: Cummins CES 20081
SAE 15W-40: Volvo VDS-4, Mack EO-O 
Premium Plus, Renault RLD-3, MB-Approval 
228.31, Cummins CES 20081

Άδεια: API CJ-4 (SAE 15W-40)
Πληροί 

προδιαγραφές:
SAE 10W-30: ACEA E9-08, API CJ-4, M 3575, 
Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31, Mack 
EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3
SAE 15W-40: ACEA E9-08, CAT ECF-3

Συσκευασίες (L): 1, 5 , 18, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 – σύγχρονο βαρέου τύπου 
λιπαντικό κινητήρα ντίζελ,  ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές 
ACEA Ε9-08, API CJ-4 και τις συστάσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών στον κόσμο.
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 είναι κατασκευασμένο με 
ραφιναρισμένα υδροσυνθετικά αποθέματα βασικού λιπαντικού και την προηγμένη 
τεχνολογία προσθέτων ξένης παραγωγής.
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 συνιστάται για υψηλού τύπου 
κινητήρες ντίζελ που πληρούν τις προδιαγραφές Euro I, Euro II, Euro III, IV και Euro 
V απαιτήσεις εκπομπών ρύπων και λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, π.χ. 
εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 συνιστάται για υψηλού τύπου 
κινητήρες ντίζελ φορτηγών και λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων 
με υπερσυμπιεστές - τούρμπο και για κινητήρες με συστήματα EGR (ανακυκλοφορίας 
καυσαερίου) καθώς και τις περισσότερες μηχανές που είναι εξοπλισμένες με συστήματα 
μείωσης SCR NOx με ή χωρίς εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Ωστόσο, οι 
συστάσεις μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των κατασκευαστών κινητήρων, έτσι θα πρέπει 
να ζητείται η γνώμη από εγχειρίδια σέρβις ή κατασκευαστών σε περίπτωση αμφιβολίας. 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40, ACEA πληροί E9 προδιαγραφές, 
συνιστάται έντονα για κινητήρες με φίλτρο σωματιδίων (DPF) και έχει σχεδιαστεί για 
χρήση σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ντίζελ (ULSD).

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA

API CI-4
SAE 5W-30 / 10W-40 

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 228.51, MTU Cat. 3.1, 
SAE 5W-30: MAN M3477/M3271-1,Volvo 
VDS-3/CNG, Renault RLD / RLD-2 / RGD, 
Mack EO-N/EO-M Plus, Deutz DQC IV-10LA,
SAE 10W-40: Scania LA, Renault RLD / 
RLD-2 / RXD, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-
05, MAN M3477, Cummins CES 20078

Άδεια: API CI-4
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA E4/E6/E7-08, JASO DH-2

Συσκευασίες (L): 1, 5 , 18, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες ντίζελ συναντά τις ACEA E4/E6/E7-08 και 
API CI-4 απαιτήσεις, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή 
για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Προορίζεται για χρήση σε υψηλού τύπου 
σύγχρονων κινητήρων ντίζελ και πληροί τις προδιαγραφές Euro 3, 4 και 5 σε συνδυασμό 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο του ντίζελ.
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS –λιπαντικό με χαμηλό SAPS, χαμηλό 
επίπεδο θειικής τέφρας, φώσφορου και θείο. Είναι, κατασκευασμένο με ραφιναρισμένα 
συνθετικά αποθέματα βασικού λιπαντικού και την προηγμένη τεχνολογία προσθέτων 
ξένης παραγωγής.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS συνιστάται για υψηλού τύπου κινητήρες 
ντίζελ που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λιπαντικών σύμφωνα με τον κατασκευαστή.  Κατάλληλο για  οχήματα με συστήματα EGR 
(επανακυκλοφορίας καυσαερίου) και τις περισσότερες μηχανές που είναι εξοπλισμένες με 
συστήματα μείωσης ρύπων SCR & NOx που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό 
με τα εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ντίζελ (ULSD). Είναι κατάλληλο για 
οχήματα με φίλτρο σωματιδίων (DPF).

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ
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API CI-4 (SAE 5W-30) / CF (SAE 10W-40)
SAE 5W-30 / 10W-40

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 228.5, MAN M3277, MTU
Cat. 3, Volvo VDS-3, Renault RLD-2 / 
RXD,
SAE 5W-30: Mack EO-N/EO-M Plus, 
Deutz
DQC IV-10, SAE 10W-40: Scania LDF-
3,
Deutz DQC III-05

Πληροί 
προδιαγραφές:

API CF (SAE 10W-40), ACEA E4/E7-
08, ZF
TE-ML 04C

Συσκευασίες (L): 1, 5 , 18, 20, 60, 216.5, 1000 

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, πληροί τις απαιτήσεις ACEA E4/E7-08 
σχεδιασμένο για κινητήρες ντίζελ που λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα 
διαστήματα αλλαγής λαδιών σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL είναι σχεδιασμένο για κινητήρες ντίζελ που 
πληρούν τις απαιτήσεις Euro-3, 4 και 5.
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL είναι παρασκευασμένο με ραφιναρισμένα 
συνθετικά λιπαντικά βάσης και την προηγμένη τεχνολογία προσθέτων των κορυφαίων 
παγκόσμιων παραγωγών.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL συνιστάται για βαρέου τύπου κινητήρες ντίζελ 
με τούρμπο που λειτουργούν κάτω από πλήθος συνθηκών. Κατάλληλο για  οχήματα με 
συστήματα EGR (επανακυκλοφορίας καυσαερίου) και τις περισσότερες μηχανές που 
είναι εξοπλισμένες με συστήματα μείωσης SCR Nox. Τα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών 
γίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL
API CI-4

SAE 10W-40
Εγκρίθηκε από: MAN M3277, MTU Cat. 3

Πληροί 
προδιαγραφές:

ACEA E4-08, MB-Approval 228.5, Volvo VDS-
3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N

Συσκευασίες (L): 1, 5 , 18, 20, 50, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Σύγχρονο λιπαντικό κινητήρα σχεδιασμένο για MAN, Mercedes Benz και MTU 
πετρελαιοκινητήρες βαρέως τύπου. Παρασκευασμένο με αποθέματα συνθετικής βάσης 
και προηγμένα πρόσθετα. 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 είναι σχεδιασμένο για τους κινητήρες 
ντίζελ που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες ή και εκτεταμένα διαστήματα 
αλλαγής λαδιών, έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις κορυφαίων OEM 
προδιαγραφών.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 είναι κατάλληλο για οχήματα χωρίς φίλτρα 
σωματιδίων (DPF), συμπεριλαμβανομένων υπερτροφοδοτούμενων τούρμπο κινητήρων 
και για τους περισσότερους κινητήρες που είναι εξοπλισμένοι με συστήματα μείωσης 
ρύπων SCR & NOx. 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ
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API CI-4/SL
SAE 5W-40 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-50

Εγκρίθηκε 
από:

KAMAZ, YaMZ, SAE 15W-40: MB-Approval 
228.3, Cummins CES 20078, MAN M3275-
1, MTU Cat. 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo 
VDS-3, Mack EO-N,Deutz DQC III-10

Άδεια: API CI-4/SL (15W-40)
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA E7-08, A3/B4-04.
SAE 10W-40: Cummins CES 20071/2/6/7/8, MB-Approval 
228.3, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2/
RLD, MTU Cat. 2, Mack EO-M Plus, CAT ECF-1-a / ECF-2, 
Global DHD-1.
SAE 15W-40: Cummins CES 20071/2/6/7, Mack EO-M Plus, 
CAT ECF-1-a / ECF-2, ZF TE-ML 04, 07C, Global DHD-1, 
SAE 20W-50: MB-Approval 228.3, MAN M3275-1, MTU Cat. 
2.

Συσκευασίες (L): 1, 5 , 18, 20, 60, 216.5, 1000

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Premium ποιότητας λιπαντικό για  πετρελαίου κινητήρες με  τούρμπο που λειτουργούν 
υπό αντίξοες συνθήκες με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας 
ορυκτή και συνθετική βάση λιπαντικού και με προηγμένη τεχνολογία προσθέτων. 
Παρέχουν αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά την καθαρότητα στα πιστόνια και τα 
έμβολα.  Μπορούν επίσης να παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο κατά της φθοράς, αποφυγή 
δημιουργίας αιθάλης και να σιγουρέψουν την σταθερότητα του λιπαντικού.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 5W-40 and 10W-40 βαθμοί ιξώδους είναι 
συνθετικά λιπαντικά που παρέχουν άριστη απόδοση σε κρύα εκκίνηση. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 20W-40 and 20W-50 συνιστώνται  ιδιαίτερα για 
οχήματα που εργάζονται σε θερμότερες κλιματολογικές συνθήκες. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA συνιστάται για χρήση σε ατμοσφαιρικούς και 
υπερτροφοδοτούμενους τούρμπο βαρέου τυπου τετράχρονους κινητήρες που 
λειτουργούν κάτω από μια ποικιλία συνθηκών όπου απαιτούνται εκτεταμένες περιόδοι 
αλλαγής λιπαντικών. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες σύγχρονες μηχανές που 
είναι εφοδιασμένες με EGR και συστήματα SCR NOx. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA σειρά πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας API CI-
4 υπηρεσίας και ισχύει για κινητήρες ντίζελ, όπου API CI-4, CH-4 και CG-4 λιπαντικά 
συνιστώνται. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA λιπαντικά που συνιστώνται για υψηλού τύπου 
κινητήρες ντίζελ με προδιαγραφές ρύπων Euro-3, 4 και 5 που λειτουργούν κάτω 
από αντίξοες συνθήκες π.χ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. Είναι κατάλληλο για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων 
και για τους περισσότερους κινητήρες EGR και μηχανές εξοπλισμένες με συστήματα 
μείωσης SCR & NOx. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA λιπαντικά που προορίζονται επίσης για χρήση σε 
κινητήρες βενζίνης υψηλής απόδοσης και αμέσου ψεκασμού κινητήρες ντίζελ των 
αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων, για χρήση όλο το χρόνο. Είναι κατάλληλα για 
μικτό στόλο.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά για βαρέως χρήσεως κινητήρες ντίζελ



38 39

API CH-4/CG-4/SJ
SAE 10W-40 / 15W-40

Εγκρίθηκε από: KAMAZ, YaMZ, SAE 15W-40: Cummins 
CES20077, MAN M3275-1, MTU Cat. 2, 
Deutz DQCII-10, Volvo VDS-3, Renault VI 
RLD-2, Mack EO-N, MB-Approval 228.3

Άδεια: API CH-4/SJ (SAE 15W-40)
Πληροί 

προδιαγραφές:
ACEA E7-08, A3/B4-04, Cummins 
CES20071/2.
SAE 10W-40: MB-Approval 228.1/229.1, 
Volvo VDS/VDS-2, Mack EO-M Plus

Συσκευασίες 
(L):

1, 5 , 18, 20, 60, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Συνθετικά (SAE 10W-40) και ορυκτέλαια (SAE 15W-40) πολύτυπα λιπαντικά 
κινητήρων. Ικανά για εκτεταμένα διαστήματα αντικατάστασης. Συνιστώνται για 
υπερτροφοδοτούμενους τούρμπο βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών 
και επαγγελματικών οχημάτων. Κατάλληλα για λειτουργία με καύσιμα χαμηλής 
ποιότητας. 
Παρέχουν προηγμένες ιδιότητες αντι-οξείδωσης και διασποράς. Αξιόπιστη προστασία 
του κινητήρα από τη φθορά, τη διάβρωση και τον σχηματισμό των υψηλών καταθέσεων 
θερμοκρασίας κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. 
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA SAE 10W-40 έχει εξαιρετικές ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
Κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ιαπωνικών κινητήρων 
ντίζελ, τόσο για ατμοσφαιρικούς όσο και για υπερτροφοδοτούμενους που λειτουργούν 
κάτω από όλες τις συνθήκες οδήγησης, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, όπως και 
για υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημάτων. Εξαιρετικά για βαρέου τύπου τετράχρονους κινητήρες 
ντίζελ υπερτροφοδοτούμενους που πληρούν προδιαγραφές Euro-3. 

Συνιστάται για μεικτούς στόλους.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA

API CF-4/SG
SAE 10W-40 / 15W-40 / 20W-50

Εγκρίθηκε 
από:

KAMAZ (SAE 10W-40, SAE 15W-40)

Συσκευασίες 
(L):

1, 5 , 18, 20, 50, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας πολύτυπα λιπαντικά κινητήρων για 
βαριές εφαρμογές σε οχήματα με διαρκή παρουσία στους 
αυτοκινητόδρομους.

Τα LUKOIL AVANTGARDE λιπαντικά αναμειγνύονται με ειδικά επιλεγμένα ορυκτέλαια 
υψηλής ποιότητας (SAE 15W-40, 20W-50) και συνθετικά (SAE 10W-40) βασικά λιπαντικά 
σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τεχνολογία πρόσθετης ύλης και βελτιωτικά 
του δείκτη ιξώδους, παρέχοντας υψηλή απόδοση και μέγιστη αντοχή στην διάρκεια 
λειτουργίας τους.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL AVANTGARDE συνιστάται για χρήση σε κινητήρες ντίζελ ή μεικτό στόλο 
(πετρέλαιου και βενζίνης) που λειτουργουνε κατά πλειοψηφία σε αυτοκινητοδρόμους. 
Η σειρά αυτή προορίζεται για τη λίπανση των μηχανών ντίζελ βαρέου τύπου 
ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενος τούρμπο που εργάζονται υπό μεταβλητές 
συνθήκες και σε ένα εύρος θερμοκρασιών των οποίων οι κατασκευαστές συνιστούν 
API CF-4 επίπεδο απόδοσης λιπαντικά σε διαφόρους τύπους λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στα βαρέα φορτηγά 
οχήματα, οχήματα κατασκευών, εξόρυξης και γεωργικού εξοπλισμού. 
LUKOIL AVANTGARDE έχει παραχθεί με επιλεγμένη τεχνολογία καθώς και να καλύψει 
τις απαιτήσεις απόδοσεων για κινητήρες βενζίνης του 1993 και παλαιοτέρων κινητήρων 
συμβατούς με την κατηγορία API SG. Αυτό προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία σε 
μικτούς στόλους οχημάτων.

LUKOIL AVANTGARDE
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Εγκρίθηκε από: ZF TE-ML 04D, 14A, Voith 55.6335, MAN 339
Type Z-1, V-1

Πληροί 
προδιαγραφές:  

GM Dexron IIIG, MB-Approval 236.1, 236.5, 
Allison C-4, Caterpillar CAT TO-2

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας που έχει 
σχεδιαστεί τόσο για τα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και για εφαρμογές 
βαρέως τύπου. 

LUKOIL ATF προσφέρει υψηλό δείκτη ιξώδους  και παρέχει ρευστότητα στις χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
LUKOIL ATF με εξαιρετικές ιδιότητες κατά της διάβρωσης και κατά του σχηματισμού αφρού, 
προστασία κατά της φθοράς  με σταθερότητα στις θερμοκρασίες και στην οξείδωση. 
LUKOIL ATF έχει σχεδιαστεί για να  πληροί και να υπερβαίνει τις απαιτήσεις κορυφέων 
κατασκευαστών. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF συνιστάται για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά αυτοκίνητα και 
φορτηγά με χρήση εντός και εκτός αυτοκινητοδρόμων όπου συγκεκριμένα προϊόντα 
Dexron IIIG απαιτούνται. 

LUKOIL ATF

Εγκρίθηκε από: Voith 55.6335, MAN 339 Type V-1, MB-Approval 236.6, ZF TE-
ML 04D, 14B, 16L

Πληροί 
προδιαγραφές:

GM Dexron IIIH, Ford MERCON V, Volvo 97341, MAN 339 Type 
Z-1,
Z-2, Allison C-4, ZF TE-ML 14A

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιασμένο για επιβατικά 
αυτοκίνητα και εφαρμογές βαρέως τύπου. 
Αυτό το υγρό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επιβατικών 
αυτοκινήτων παίρνοντας υπόψη τις απαιτήσεις από τους κορυφαίους παγκοσμίως 
κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού και είναι κατάλληλο για χρήση σε συβατικά και 
σύγχρονες μορφές αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. LUKOIL ATF SYNTH MULTI μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

LUKOIL ATF SYNTH MULTI συνιστάται για γέμισμα σε οχήματα κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά της περιόδους εγγύησης. 
Αποτρέψτε την πιθανότητα συπλήρωσης ακατάλληλου λιπαντικού μέσα στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. 
Επιδεικνύει σταθερές ιδιότητες κατά της τριβής και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χωρίς 
κραδασμούς. Κατέχει άριστη θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και διατηρεί όλες τις 
ιδιότητες σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και στην περίπτωση εκτεταμένων διαστημάτων 
αλλαγών. Παρέχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο συμπλέκτη. Επιδεικνύει βελτιωμένη 
λίπανση και ρευστότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες . Βέλτιστο ιξώδες εξασφαλίζει 
γρήγορη απόκριση από το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου. 
LUKOIL ATF SYNTH MULTI έχει χαμηλή εξάρτηση του ιξώδους από τη θερμοκρασία 
(υψηλό δείκτη ιξώδους) και εξαιρετικές ιδιότητες κατά του χρόνου. Αυτό το υγρό δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τα υλικά στεγανοποίησης και δεν σχηματίζει αφρό. Βελτιωμένες 
ιδιότητες με αντιδιαβρωτική προστασία που υπηρετεί αξιόπιστα όλα τα στοιχεία του 
εξοπλισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH MULTI συνιστάται για βήμα-τύπου αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων σε 
επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, όπου τα προϊόντα Dexron IIIH ορίζονται ως ελάχιστες 
απαιτήσεις. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα υδραυλικά τιμόνια.

LUKOIL ATF SYNTH MULTI

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης
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Πληροί 
προδιαγραφές:

GM DEXRON® TASA, IID/E, IIIG, IIIH, Ford MERCON, JASO 
M315 Type 1A, Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, Type D-2, Nissan 
Matic Fluid C, D, J, Mitsubishi SP-II and SP-III, Subaru ATF, 
Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special, 
Mazda ATF D-III and ATF M-3, Daihatsu Alumix ATF Multi, Honda 
ATF Z-1

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20,216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιασμένο για εφαρμογές 
σε επιβατικά αυτοκινήτα. 
Αυτό το υγρό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα αυτομάτων κιβωτίων 
ασιατικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι εγκατεστημένα 
σε ευρωπαϊκά επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες απαιτήσεις των 
κορυφαίων κατασκευαστών της εκάστοτε χώρας . 
LUKOIL ATF SYNTH ASIA συνιστάται για χρήση σε ξένα οχήματα κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης αλλά και μετά. 
Ειδικά σχεδιασμένο για τα ασιατικής προέλευσης επιβατικά αυτοκίνητα. Επίδεικνύει 
σταθερή θερμική οξείδωση και κρατά όλες τις ιδιότητες σε υψηλό επίπεδο ακόμη και 
σε μακρά χρονικά διαστήματα σέρβις.Παρέχει εκτεταμένη προστασία συμπλέκτη. 
Βελτιωμένη λίπανση και ρευστότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, βέλτιστο ιξώδες 
εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση από το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου. 
LUKOIL ATF SYNTH ASIA  έχει χαμηλή εξάρτηση του ιξώδους με τη θερμοκρασία 
(υψηλός δείκτης ιξώδους), εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς από τον χρόνο. Δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τα υλικά στεγανοποίησης και δεν σχηματίζει αφρό. Βελτιωμένες 
ιδιότητες αντιδιαβρωτικής προστασίας κρατάει αξιόπιστα όλα τα εξαρτήματα εξοπλισμού. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH ASIA συνιστάται για τύπου βήμα αυτόματες μετάδοσεις επιβατικών 
όπου προϊόντα JASO καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί  και σαν υγρό υδραυλικού τιμονιού.

LUKOIL ATF SYNTH ASIA

Εγκρίθηκε από: ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, Volvo 97341, Voith 55.6335, MAN 
339
Type V-1, Z2, MB-Approval 236.6

Πληροί 
προδιαγραφές:

GM Dexron IIIH, Ford MERCON, MERCON V, Allison C-4

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20,216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιασμένο για εφαρμογές 
σε επιβατικά αυτοκινήτα καθώς και βαρέου τύπου οχήματα. 
Αυτό το υγρό έχει σχεδιαστεί για τις αυξημένες απαιτήσεις από τους κορυφαίους 
παγκοσμίως κατασκευαστές και είναι κατάλληλο για χρήση των συμβατικών όσο και 
σύγχρονων τύπων αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων. 
LUKOIL ATFSYNTH HD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα από τη Βόρεια Αμερική 
και την Ευρώπη. 
LUKOIL ATF SYNTH HD συνιστάται για χρήση σε ξένα οχήματα κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης αλλά και μετά. 
Διαθέτει σημαντικές βελτιώσεις τόσο σε θερμές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
συγκριτικά με τα συμβατικά ATF. Παρέχει συνεπής και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. 
Εξασφαλίζει εκτεταμένη διάρκεια ζωής του συμπλέκτη. 
Επιδεικνύει βελτιωμένη συμπεριφορά λίπανσης και ρευστότητας στις χαμηλές 
θερμοκρασίες. Βέλτιστο ιξώδες εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση στο ηλεκτροϋδραυλικό 
σύστημα ελέγχου. 
LUKOIL ATF SYNTH HD  έχει χαμηλή εξάρτηση του ιξώδους με τη θερμοκρασία 
(υψηλός δείκτης ιξώδους), εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς από τον χρόνο. Δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τα υλικά στεγανοποίησης και δεν σχηματίζει αφρό. Βελτιωμένες 
ιδιότητες αντιδιαβρωτικής προστασία κρατάει αξιόπιστα όλα τα εξαρτήματα εξοπλισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH HD  συνιστάται για τύπου βήμα αυτόματες μετάδοσεις επιβατικών 
όπου προϊόντα  Dexron IIIH καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί  και σαν υγρό υδραυλικού τιμονιού.

LUKOIL ATF SYNTH HD 

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης
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Vhodná k 
ΕΦΑΡΜΟΓη u: 

Audi/VW (TL 52180, G 052 180)
Ford (CVT23, CVT30, MERCON C)
Honda (HMMF)
Toyota (TC)
Nissan (NS-2)
Mitsubishi (CVTF-J1/SP-III)
Subaru (NS-2/Lineartronic CVTF)
Mini Cooper (EZL 799)
Hyundai/Kia (SP-III)
Suzuki (TC/NS-2/CVT Green 1)
Dodge/Jeep ( NS-2/CVTF+4)
GM/Saturn (DEX-CVT)
Mercedes Benz-Approval (236.20)

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιασμένο για ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών σε επιβατικά οχήματα. Αντί-αφρώδες λιπαντικό κατά της φθοράς με 
ιδιότητες οι οποίες παρέχονται από το βέλτιστο ιξώδες και από πρόσθετα. 
LUKOIL ATF SYNTH CVT διαθέτει βέλτιστες ιδιότητες αντι-τριβής για υγρούς συμπλέκτες, 
καθώς και για το ζεύγος ιμάντα-τροχαλίας. Η υψηλή θερμο-οξειδωτική σταθερότητα του 
λιπαντικού εγγυάται τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της μακροζωίας 
του λιπαντικού.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH CVT είναι ένα  λιπαντικό υψηλής απόδοσης για επιβατικά 
αυτοκίνητα με συνεχώς μεταβαλλόμενη αυτόματη μετάδοση κίνησης, όπου NS-2 και SP-
III προδιαγραφές καθώς και CVT υγρά απαιτούνται.

LUKOIL ATF SYNTH CVT

Εγκρίθηκε από: MB-Approval 236.14
Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιασμένο για εφαρμογές 
σε επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα. 
LUKOIL ATF SYNTH M14 έχει βελτιωμένη σύνθεση κατά της φθοράς, τριβής και 
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες προστατεύοντας όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού αξιόπιστα. 
LUKOIL ATF SYNTH M14 παρέχει βελτιωμένες αντιοξειδωτικές και κατά του αφρού 
ιδιότητες. Δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα υλικά στεγανοποίησης. 
LUKOIL ATF SYNTH M14 εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία του υγρού συμπλέκτη και των 
ταχυτήτων στο σετ πλανητικών γραναζιών.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH M14 συνιστάται για συντήρηση οχημάτων τόσο στην εγγύηση όσο 
και κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά την εγγύηση λειτουργίας.

LUKOIL ATF SYNTH M14

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης
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Πληροί 
προδιαγραφές:

GM Dexron VI, Dexron IIIG/IIIH JASO Class 1, Ford Mercon LV/
SP, Toyota WS, Hyundai SP-IV, Nissan Matic S  Honda D-W1

Συσκευασίες (L): 1, 4, 20, 216.5

BrieF DeSCriPTiON
Λιπαντικό αυτόματης μετάδοσης με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και πρόσθετα υψηλής 
ποιότητας, παρέχοντας το επίπεδο απόδοσης Dexron VI. 
LUKOIL ATF SYNTH VI παρέχει βέλτιστη ρευστότητα σε χαμηλές και υψηλές 
θερμοκρασίες, υψηλή θερμική σταθερότητα, εξαιρετική αντιοξείδωση, αντιδιάβρωση, κατά 
της φθοράς και ενάντια στον σχηματισμό αφρού. 
Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: μεγάλη διάρκεια ζωής (ανάλογα με τις συνθήκες 
λειτουργίας και τις συστάσεις του κατασκευαστή του συστήματος μετάδοσης), ομαλή 
αλλαγή ταχυτήτων και την εξάλειψη των κραδασμών, την εξοικονόμηση καυσίμων, την 
προστασία όλων των μερών των συστημάτων μεταφοράς (κατασκευασμένα από μέταλλο 
ή καουτσούκ), μεταφορά ισχύος χωρίς απώλειες και γρήγορη αντίδραση του συστήματος 
ελέγχου των ηλεκτρο-υδραυλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL ATF SYNTH VI  είναι ένα χαμηλού ιξώδες λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για 
επιβατικά αυτοκίνητα εξοπλισμένα με 6-τάχυτα Hydra-Matic αυτόματα κιβώτιο ταχυτήτων 
που κατασκευάζονται από την General Motors μετά το 2006, αλλά και πριν από το 2006 
(συμπεριλαμβανομένης της Dexron IIIG καιIIIH ), Chrysler και για άλλα αυτόματα κιβώτια.

LUKOIL ATF SYNTH VI

Βιομηχανικά 
και ειδικών 
εφαρμογών

Επαγγελματικά οχήματα Λιπαντικά μετάδοσης
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Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών Υδραυλικά λιπαντικά Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών Υδραυλικά λιπαντικά

48

Εγκρίθηκε από: Denison HF-0, HF-1, HF-2, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers 
I-286-S,
M-2950-S

Πληροί 
προδιαγραφές:

DIN 51524 Part 3 (HVLP), Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70

Συσκευασίες (L): 20, 216.5, 1000

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Πολύτυπα υδραυλικά λιπαντικά με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής, ιδιαίτερα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
LUKOIL GEYSER LT κατασκευάζεται με τη χρήση υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιου 
και ένα πρόσθετο πακέτο πολλαπλών χρήσεων. Αυτά τα έλαια προσφέρουν υψηλό 
επίπεδο καθαρότητας, βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία, κατά της φθοράς, 
αντιδιαβρωτικά, και ενάντια στον σχηματισμό αφρού.
LUKOIL GEYSER LT  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα υδραυλικά συστήματα, 
όπου μόνο αμελητέες μεταβολές του ιξώδους επιτρέπονται μέσα σε ένα ευρύ φάσμα 
θερμοκρασιών λειτουργίας.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL GEYSER LT συνιστώνται για χρήση στα υδραυλικά συστήματα, μεταξύ άλλων 
με  φίλτρα των 1-5 microns. Αυτά τα λιπαντικά  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γραμμή 
παραγωγής και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία σε 
υδραυλικά συστήματα.

LUKOIL GEYSER LT 22, 32, 46, 68, 100

ΠΕΡιΓΡΑΦη LuKOiL 
GeYSer LT 22

LuKOiL 
GeYSer LT 32

LuKOiL 
GeYSer LT 46

LuKOiL 
GeYSer LT 68

LuKOiL  
GeYSer LT 

100
Kinematic viscosity
at 40°С, mm2/s

19.8-24.2 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 90.0-110.0

Viscosity index, min. 150 160 130

Flash point, COC, °С, 
min. 180 200 205 210 215

Pour point, °С, max -51 -48 -42 -39 -36

Cleanliness levels:
GOST
iSO 4406

8-11
13/10 – 16/13

Εγκρίθηκε από: Denison HF0, HF1, HF2, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, 
Bosch Rexroth 90220, Danieli, PALFINGER, AVTOVAZ, ARBURG 
(ST 46), Severstal (ST 32)

Πληροί 
προδιαγραφές:

DIN 51524 Part 1, 2 (HLP), AFNOR NF E 48-603 (HM), Eaton 
Vickers I-286-S, JCMAS HK

Συσκευασίες (L): 20, 216.5, 1000

BrieF DeSCriPTiON
Βιομηχανικά υδραυλικά λιπαντικά με υψηλό επίπεδο ραφιναρίσματος, άριστο 
φιλτράρισμα και ταχεία απελευθέρωση αέρα. 
LUKOIL GEYSER ST κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ορυκτέλαιο με υψηλό δείκτη 
ιξώδους και ένα προηγμένο πακέτο πρόσθετων. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υδραυλικό 
εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων υπερδιήθησης με βαθμό καθαρισμού 
από 1 έως 5 microns. Είναι κατάλληλα για σοβαρές λειτουργίες με υψηλές απαιτήσεις 
και προστασία του εξοπλισμού από τη φθορά και τη διάβρωση, προσφέρουν εξαιρετικές 
δυνατότητες απόδοσης, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και τα διαστήματα 
αλλαγής λαδιών, πρόληψη στις αστοχίες του συστήματος. Συμβάλει στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους από την εξοικονόμηση χρόνου διακοπής. 
LUKOIL GEYSER ST  πληροί προδιαγραφές πελατών όπως η Severstal OAO, AVTOVAZ 
OAO, κτλ.
Τα έλαια αυτά έχουν σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με κορυφαίους παραγωγούς στον 
κόσμο προσθέτων και υδραυλικού εξοπλισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL GEYSER ST χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα και 
συστήματα μετάδοσης κίνησης. 

LUKOIL GEYSER ST 32, 46, 68, 100

ΠΕΡιΓΡΑΦη
LuKOiL 

GeYSer ST  
32

LuKOiL 
GeYSer ST 46

LuKOiL 
GeYSer ST 68

LuKOiL 
GeYSer ST 

100
iSO/DiN HM/HLP HM/HLP HM/HLP HM/HLP

Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 90-110

Viscosity index, min. 110 100 100 100

Flash point, COC, °С, min. 200 205 210 215

Pour point, °C, max -30 -27 -25 -21

Cleanliness levels:
GOST
iSO 4406

8-11
13/10 – 16/13
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Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών Λιπαντικά μειωτήρων Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών Λιπαντικά γεωργικών μηχανημάτων

ΠΕΡιΓΡΑΦη LuKOiL  
STeeLO 68

LuKOiL 
STeeLO 100

LuKOiL 
STeeLO 150

LuKOiL 
STeeLO 220

Kinematic viscosity at 40°С, mm2/s 61.2-74.8 90-110 135-150 198-242

Viscosity index, min. 90 90 90 90

Flash point, COC, °С, min. 210 220 220 220

Pour point, °С, max -15 -15 -15 -15

Εγκρίθηκε από: Flender revision 13
Πληροί 

προδιαγραφές:
AGMA 9005-EO2 (EP), DIN 51517 Part 3, SEB 181226, AIST 
224, David Brown 

Συσκευασίες (L): 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για βαρέου τύπου βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. 
LUKOIL STEELO  προσφέρει εξαιρετική απόδοση που οφείλεται σε προσεκτικά 
επιλεγμένα ραφιναρισμένα βασικά έλαια με υψηλό δείκτη ιξώδους και ειδικό πακέτο 
προσθέτων που περιέχουν θείο και φώσφορο. Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς και 
των υψηλών πιέσεων (EP)  επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση LUKOIL STEELO σε 
διάφορα εξαρτήματα και μονάδες του βιομηχανικού εξοπλισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL STEELO συνιστάται για βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και μονάδες με 
ατσάλινα γρανάζια, όπου απαιτούνται λιπαντικά  ΕP. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν 
ρουλεμάν,τροχούς, ελικοειδή γρανάζια σε διάφορους βιομηχανικούς εξοπλισμούς, καθώς 
και τα συστήματα κυκλοφορίας λιπαντικού λίπανσης και ψεκασμού. 

LUKOIL STEELO 68, 100, 150, 220 

ΠΕΡιΓΡΑΦη LuKOiL VerSO 10W-30
Density at 15 °С, kg/m3 870

Kinematic viscosity at 100 °С, mm2/s 10,3

Viscosity index 134

Dynamic viscosity at -35 °C, Pa*s 46

TBN, mg КОН/g 8,2

Flash point, °С 225

Pour Point, °С -48

SAE 10W-30

Εγκρίθηκε από: Massey Ferguson M1145

Πληροί 
προδιαγραφές: 

API GL-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, Massey Ferguson M1135, 
M1143,
John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D, M2C 86B, CNH MAT 
3525,New Holland NH 410B, NH 420A, Fiat AF 87, Denison UTTO 
HF-0, HF-1, HF-2 (Pump only), Sperry Vickers/Eaton I-280-S 
& M2950S (Mobilehydraulic systems – Brochure 694), Sauer 
Sunstran /Danfoss Hydro StaticTrans Fluid

Συσκευασίες (L): 18, 20, 60, 216.5

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό μετάδοσης και υδραυλικών συστημάτων (UTTO) 
κατασκευάζεται με τη χρήση εξαιρετικά ραφιναρισμένου ορυκτέλαιου αναμειγμένο με 
προηγμένο πακέτο προσθέτων για την βελτίωση. 
Παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες στις υψηλές πίεσεις και προστασία κατά της φθοράς. Έχει 
εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα. Επεκτείνει τη λειτουργία των συστημάτων 
μετάδοσης κάτω από υψηλά φορτία και σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σταθεροποιεί την 
λειτουργία και τη σταδιακή εμπλοκή των στοιχείων τριβής.

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL VERSO 10W-30 συνιστάται για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά και σε 
λιπαντικά βυθισμένα φρένα και άλλα βοηθητικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε 
τρακτέρ και off-road εξοπλισμό, που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας.

LUKOIL VERSO 10W-30 (UTTO)
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SAE 15W-40
Εγκρίθηκε από: Massey Ferguson M1145

Πληροί 
προδιαγραφές: 

ZF TE-ML 06B, 07B
Super Tractor Oil universal (STOu) specification:
Massey Ferguson M1144, John Deere J27, Ford M2C 159B/C,  
New Holland NH 82009203, NH 024C
universal Tractor Transmission Oil (uTTO) specification:
Fiat AF 87, Allison C4, API GL-4, ZF TE-ML 07D
Hydraulic systems:
Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S, Sauer Sunstrand/
Danfoss Hydro Static Trans Fluid, Afnor NFE68603E
engines:
API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, CD/SE, MB 227.1, 228.1, ACEA  E3-
02,  CCMС D4

Συσκευασίες (L): 20, 60, 216.5, 1000

LUKOIL VERSO MOTOR 15W-40 (STOU)

ΠΕΡιΓΡΑΦη LuKOiL VerSO mOTOr 15W-40
Density at 15°C, kg/m3 871

Kinematic viscosity at Πυκνότητα στους 100 °С, mm2/s 14,35

Kinematic viscosity at Κινηματικό ιξώδες στους 40 °С, mm2/s 100,41

Viscosity index 147

Dynamic viscosity at -20 °С, CCS, mPa*s 4740

Dynamic viscosity at -25 °С, mrV, mPa*s 16400

TBN, mg KOH/g 9,8

Flash point, °С 205

Pour point, °С -37

ΣυΝΤΟΜη ΠΕΡιΓΡΑΦη
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό τρακτέρ (STOU) κατασκευάζεται με τη χρήση 
ραφιναρισμένου ορυκτέλαιου και καινοτόμων συνθετικών λιπαντικών αναμιγμένα με 
προηγμένα πρόσθετα που αυξάνουν την απόδοση του λιπαντικού. LUKOIL VERSO 
MOTOR συνιστάται για χρήση όλο το χρόνο σε μηχανές υψηλής απόδοσης, κιβώτια 
ταχυτήτων και υδραυλικό εξοπλισμό. 
Παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες σε υψηλές πιέσεις και προστασία κατά της φθοράς. 
Επεκτείνει τη λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης κάτω από υψηλά φορτία και σε 
ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Έχει εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα. 
Σταθεροποιεί την εργασία και την σταδιακή εμπλοκή των στοιχείων τριβής. 

ΕΦΑΡΜΟΓη
LUKOIL VERSO MOTOR συνιστάται για χρήση ως λιπαντικό κινητήρα και κιβωτίου 
ταχυτήτων, σε άξονες, “υγρά” φρένα και υδραυλικό εξοπλισμό που απαιτεί λιπαντικό 
κατηγορίας “Super Tractor Oil Universal” (STOU) . 
Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην κατηγορία “Universal Tractor 
Transmission Oil” (UTTO), αλλά και για την εφαρμογή αυτή σας προτείνουμε υδραυλικό 
λιπαντικό LUKOIL VERSO SAE 10W-30 που να πληροί τις απαιτήσεις αυτές.

LUKOIL VERSO MOTOR 15W-40 (STOU)

Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών Λιπαντικά γεωργικών μηχανημάτων
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Alfabetski Index
LUKOIL ATF
LUKOIL ATF SYNTH ASIA
LUKOIL ATF SYNTH CVT
LUKOIL ATF SYNTH HD
LUKOIL ATF SYNTH M14
LUKOIL ATF SYNTH MULTI
LUKOIL ATF SYNTH VI
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA SAE 10W-40 / SAE 15W-40, API CH-4/CG-4/SJ – Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS SAE 5W-30 / LS SAE 10W-40, API CI-4 - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40 -  Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL SAE 5W-30, API CI-4 / SAE 10W-40, API CF - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL AVANTGARDE SAE 10W-40 / SAE 15W-40 / SAE 20W-40 / SAE 20W-50 API CF-4/SG- Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 5W-40 / SAE 10W-40 / SAE 15W-40, SAE 20W-50 API CI-4/SL -  Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL DIESEL SAE 30 / SAE 40, API CC -– Ορυκτέλαιο
LUKOIL FLUSH SERVICE OIL
LUKOIL GENESIS FE SAE 5W-20 / SAE 5W-30, API SN/CF- Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30, API SN/CF - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-40, API SN/CF - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL GENESIS SAE 5W-30, API SL/CF - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL GENESIS SAE 5W-40, API SL/CF - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL GEYSER LT 22, 32, 46, 68, 100
LUKOIL GEYSER ST 32, 46, 68, 100
LUKOIL LUXE SAE 15W-40, API SL/CF - Ορυκτέλαιο
LUKOIL LUXE SAE 5W-30 / SAE 5W-40 / SAE 10W-40, API SL/CF – Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL LUXE FULLY SYNTHETIC SAE 5W-30, API SL/CF –  Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL LUXE FULLY SYNTHETIC SAE 5W-40, API SN/CF – Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL LUXE TURBO DIESEL API CF SAE 15W-40/ 20W-50 - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL MOTO 2T  - Ορυκτέλαιο
LUKOIL MOTO 2T Garden - Ορυκτέλαιο
LUKOIL MOTO 2T OUTBOARD - Ορυκτέλαιο
LUKOIL MOTO 4T Garden SAE 30 – Ορυκτέλαιο
LUKOIL MOTO 4T OUTBOARD SAE 10W-30 / SAE 10W-40 – Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL MOTO 4T SAE 10W-30, API SL - Ορυκτέλαιο
LUKOIL Standard SAE 15W-40 / 20W-50, API SF/CC – Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL STEELO 68, 100, 150, 220
LUKOIL SUPER SAE 10W-40 / 15W-40 / SAE 20W-50, API SG/CD – Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL TRANSMISSION TM-4 SAE 75W-90 / SAE 80W-90, API GL-4 - Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90, API GL-4/5 - Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-90, API GL-5 - Συνθετικό και ορυκτέλαιο
LUKOIL VERSO 10W-30 (UTTO)
LUKOIL VERSO MOTOR 15W-40 (STOU)
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