


Εισαγωγή

 Από το 2007 η LUKOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL εγκαινίασε τη σειρά λιπαντικών κινητήρα 
Lukoil Avantgarde για να εξασφαλίσει χαμηλό κόστος συντήρησης για τα παλαιότερα εμπορικά οχήματα, 
με κινητήρες που υποβάλλονται σε λιγότερο αυστηρές συνθήκες λειτουργίας. Παράλληλα η LUKOIL
LUBRICANTS ANΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ συνεχώς εισάγει και προωθεί σύγχρονα λιπαντικά που συμβαδίζουν 
με τις νέες απαιτήσεις υψηλής τεχνολογίας των κατασκευαστών κινητήρων και τις τελευταίες Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων .

Έτσι σήμερα τα LUKOIL AVANTAGRDE PROFESSIONAL λιπαντικά κινητήρων της γραμμής  LUKOIL 
AVANTGARDE εμφανίζουν βελτιωμένα επίπεδα απόδοσης που επιβάλλονται από τις υψηλές θερμό - 
μηχανικές κρούσεις και τις απαιτήσεις εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης .

Η σειρά LUKOIL AVANTGARDE καλύπτει όλο το φάσμα των ομάδων και των προδιαγραφών που ισχύουν 
για τους κινητήρες πετρελαίου (ελαφρών, μεσαίων και βαρέων οχημάτων), πληρεί τις απαιτήσεις των 
κορυφαίων κατασκευαστών στον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων και συμμορφώνεταιμε τα πρότυπα 
API και τις επιδόσεις ACEA .

Σύγχρονες τεχνολογίες παρασκευής αυτών των λιπαντικών προσφέρουν επίσης οικονομικά οφέλη όπως : 
μείωση επισκευής και κόστους συντήρησης , μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του λιπαντικού μέσα στον  κινητήρα 
και συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που γίνονται όλο και πιο αυστηρά κάθε χρόνο .
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LukoiL AVANTGARDE
ΥΨήΛΕσ αΝΤισΤασΕισ για σΟΒαΡΕσ σΥΝΘήΚΕσ

Σταθερή αξία καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του λιπαντικού

Λειτουργίες Προστασίας

1. Υψηλά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών (γκρούπ 
ΙΙΙ και γκρούπ Ι βασικών ελαίων) εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο απόδοσης.
2. Χρήση σαλικυλικών (σύγχρονα πολυλειτουργικά 
πρόσθετα) στην τεχνολογία παραγωγής 
εξασφαλίζούν ουδετέρες και με διασπορά ιδιότητες 
κρατώντας τις ακαθαρσίες σε αναστολή και 
αποφεύγοντας την συσσώρευση από κατάλοιπα.
3. Υψηλός συνολικός αριθμός βάσης (TBN) εγγυάται 
αντι-οξειδωτική προστασία. Η αλκαλικότητα του 
ελαίου εξασφαλίζει την εξουδετέρωση των όξινων 
ενώσεων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του 
κινητήρα.
4. Παρουσία  πολυλειτουργικών πακέτων πρόσθετων 
στην φόρμουλα του λιπαντικού εξασφαλίζει υψηλή 
αντοχή στη φθορά.
5. Βελτιωτικό του δείκτη ιξώδους, ένα από τα 
πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία 
παρασκευής του λιπαντικού εξασφαλίζει ένα μόνιμο
επίπεδο λίπανσης τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές 
θερμοκρασίες.

1. Αποκλειστική τεχνολογία σαλικυλικών (σύγχρονα πολυλειτουργικά πρόσθετα) εξασφαλίζουν ιδιότητες 
απορρυπαντικού μέσου διασποράς, διατηρώντας τις ακαθαρσίες σε αναστολή και την πρόληψη συσσώρευσης 
καταθέσεων.
2. Εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία όλων των συνιστώσων του κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση.
3. Συμβατότητα με τα υλικά από τα οποία οι φλάντζες, τσιμούχες και άλλα τεχνικά είδη που είναι φτιαγμένα από
καουτσούκ. 

Mack T-12 τεστ
(δείχνει την μείωση της αλκαλικότητας του 
λιπαντικού καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του)
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Mack T12 τεστ διάβρωσης
(παρουσιάζει περιεκτικότητα μόλυβδου στο λιπαντικό)

(χαμηλότερη τιμή είναι καλύτερη)

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40
Προϊόν ανταγωνισμού 10W-40
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Daimler OM441LA τεστ
(Δείχνει την καθαρότητα των εμβόλων)

(όσο πιο ψηλός ο δείκτης τόσο καλύτερα)

LukoiL
AVANTGARDE

PRoFESSioNAL
10W-40

Προϊόν 
ανταγωνισμού

10W-40



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ACEA E9-08, Caterpillar CAT ECF-3,
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.

LukoiL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40 API CJ-4

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

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 API CJ-4 (SAE 15W-40).

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA συνιστάται 
για τη λίπανση των κινητήρων ντίζελ τελευταίας γενιάς 
που πληρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων Euro 
3, Euro 4 και Euro 5 και συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις της ACEA Ε9-08 καθώς και εκείνων από τους 
κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων.

LukoiL AVANTGARDE PRoFESSioNAL LA είναι ένα 
πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που λαμβάνεται 
από συνθετικά έλαια βάσης και πρόσθετα υψηλής 
απόδοσης. Προορίζεται για χρήση σε σύγχρονους 
κινητήρες ντίζελ υψηλών ταχύτητών φορτηγών και 
λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
είναι υπερτροφοδοτούμενα και εξοπλισμένα με φίλτρα 
σωματιδίων (DPF), ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) 
και NOx επιλεκτικό συστήμα. καταλυτικής αναγωγής 
(SCR NOx).

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών που ορίζονται από τους κατασκευαστές 
κινητήρων.
• Προστασία των συστημάτων ελέγχου ρύπων.
• Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.
• Αποτρέπει τη δημιουργία κατάλοιπων κάτω 
από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας (υψηλές 
θερμοκρασίες).
• Οικονομία καυσίμου.

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA 

ACEA
Όριο

3 φορές καλύτερη προστασία των 
εκκεντροφόρων

(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
2-5 φορές πιο καθαρά πιστόνια

(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)

2 φορές χαμηλότερη κατανάλωση 
λιπαντικού

(δοκιμή που έγινε σε κινητήρα της 
Mercedes-Benz)
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Το τεστ μετρά το επίπεδο φθοράς των εκκεντροφόρων. Όσο 
χαμηλότερη η τιμή του δείκτη σε σύγκριση με το όριο που 
επιβάλλεται από την ACEA τόσο καλύτερη είναι η συμπεριφορά 
του λιπαντικού.

μm

Αναφορά για καθαρά έμβολα με βάση δοκιμές που έγιναν 
σε Mercedes-Benz κινητήρες με άψογα καθαρά έμβολα σε 
σύγκριση με τα ελάχιστα επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ACEA E7.

3 φορές λιγότερη φθορά 2-5 φορές πιο καθαρά πιστόνια

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA εξασφαλίζει 2 
φορές μείωση στην κατανάλωση λιπαντικού σε σύγκριση με 
λιπαντικά του ιδίου επίπεδου απόδοσης (ACEA Ε9).



LukoiL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LS SAE 5W-30, 10W-40 API CI-4

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ
API CI-4, MB-Approval 228.51, MAN M3477/M3271-1, 
Volvo VDS-3/CNG, Renault RLD/ RLD-2/ RGD,
Mack EO-N/EO-M Plus, Deutz DQCIV-10LA

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ACEA E4/E6/E7-08, JASO DH-2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA συνιστάται 
για τη λίπανση των κινητήρων ντίζελ τελευταίας γενιάς 
που πληρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων Euro 
3, Euro 4 και Euro 5 και συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων.

LukoiL AVANTGARDE PRoFESSioNAL LS είναι ένα 
πλήρες συνθετικό “χαμηλών SAPS” λιπαντικό κινητήρα 
με χαμηλή θειική τέφρα, φώσφορο και θείο.

Προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες 
τελευταίας γενιάς με δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας 
που χρησιμοποιούν χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
πετρέλαιο. Συνιστάται για τη λίπανση των κινητήρων 
με ή χωρίς φίλτρο σωματιδίων (DPF), με σύστημα 
ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) και NOx επιλεκτικό 
σύστημα καταλυτικής αναγωγής (SCR NOx).

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών που ορίζονται από τον κατασκευαστή του 
κινητήρα.
• Αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και της 
διάβρωσης.
• Μείωση των κόστων συντήρησης.
• Αποτρέπει τη δημιουργία καταλοίπων κάτω 
από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας (υψηλές 
θερμοκρασίες).
• Οικονομία καυσίμου.
• Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LS 
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2 φορές χαμηλότερη κατανάλωση 
λιπαντικού

(δοκιμή που έγινε σε κινητήρα της 
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Η κατανάλωση λιπαντικού (kg / δοκιμή), που καταγράφεται 
σε ένα Mercedes-Benz κινητήρα είναι τουλάχιστον 50% 
χαμηλότερη από τα επίπεδο που καθορίζεται από τα πρότυπα 
ACEA E4/E6 για ένα τυπικό λιπαντικό με αυτό το επίπεδο 
απόδοσης.

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LS 
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Όριο

2 φορές πιο καθαρά πιστόνια
(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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Αναφορά για καθαρά έμβολα με βάση δοκιμές που έγιναν 
σε Mercedes-Benz κινητήρες με άψογα καθαρά έμβολα σε
σύγκριση με το ελάχιστα επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ACEA E7.

2 φορές καλύτερη προστασία των 
εκκεντροφόρων

(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LS 

ACEA 
Όριο

155*
78

Το λιπαντικό εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις όσον αφορά την 
εξουδετέρωση και διασπορά όξινων ενώσεων που προκύπτουν  
κατά τη λειτουργία του κινητήρα, καθιστά ουδέτερες αντιδράσεις 
οξείδωσης, προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη φθορά τους.
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2 φορές λιγότερη φθορά

Αποτελέσματα δοκιμής φθοράς μέσο εξάτμισης και  
εκκεντροφόρου (μm) που εκτελέστηκαν σε κινητήρα
Mercedes-Benz δείχνουν μια δυο φορές αύξηση της προστασίας 
σε σύγκριση με τις μέγιστα επιτρεπόμενες μέσες τιμές σύμφωνα 
με τα πρότυπα ACEA.
* σύμφωνα με ACEA E4/E6 = max. 140 (max. 155 για ACEA E7)
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Το LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL είναι ένα πολύ 
σταθερό λιπαντικό που διατηρεί τις ιδιότητές του κάτω από τις 
πιο σοβαρές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.
Βασισμένο στου API CI-4 ακολουθία III-F δοκιμών του 
κινητήρα, οι τις τιμές ελέγχου δείχνουν μια εξαιρετική 
σταθερότητα για αυτό το λιπαντικό (τουλάχιστον δυο φορές 
πιο σταθερό συγκριτικά με πρότυπο λιπαντικό του ίδιου 
επιπέδου απόδοσης).

μm

2 φορές χαμηλότερο !!!



LukoiL AVANTGARDE
PROFESSIONAL SAE 5W-30 API CI-4, 10W-40 API CF

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ SAE 5W-30 API CI-4

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ SAE 10W-40 API CF

SAE 5W-30 APi Ci-4 MEETS REQuiREMENTS

SAE 10W-40 APi CF MEETS REQuiREMENTS

API CI-4, MB-Approval 228.5, MAN M3277, MTU
Category 3, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack 
EO-N/EO-M Plus, DeutzDQC IV-10.

MB-Approval 228.5, MAN M3277, MTU Category 3, 
Volvo VDS-3, Renault RLD-2/RXD, Mack EO-N,
Deutz DQC III-10, Scania LDF-3, MTU Category 3.

ACEA E4/E7-08, ZF TE-ML 04C

API CF, ACEA E4/E7, Cummins CES 20072, 
DAF Extended Drain, ZF TE-ML 04C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL συνιστάται για 
τη λίπανση των κινητήρων ντίζελ τελευταίας γενιάς που 
πληρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων Euro 3, 
Euro 4 και Euro 5 και συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων.

LukoiL AVANTGARDE PRoFESSioNAL είναι ένα 
πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που λαμβάνεται 
από συνθετικά έλαια βάσης και πρόσθετα υψηλής 
απόδοσης.

Προορίζεται για χρήση σε τελευταίας γενιάς τετράχρονους 
κινητήρες ντίζελ με δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας 
(βαρέα φορτηγά και λεωφορεία), εξοπλισμένα με 
σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) και NOx 
επιλεκτικό συστήμα καταλυτικής αναγωγής (SCR NOx) 
και χωρίς φίλτρο σωματιδίων diesel (DPF).

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Βέλτιστη προστασία ενάντια στη φθορά και τη 
διάβρωση.
• Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών που ορίζονται από τους κατασκευαστές των 
κινητήρων.
• Αποτρέπει τη δημιουργία καταλοίπων κάτω από 
αντίξοες λειτουργικές συνθήκες (χαμηλές / υψηλές 
θερμοκρασίες).
• Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL

ACEA
Όριο

5 φορές αυξάνει την προστασία των 
εκκεντροφόρων

(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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Λιπαντικό που εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά 
την εξουδετέρωση και τη διασπορά των όξινων ενώσεων που 
προκύπτουν κατά τη λειτουργία του κινητήρα, εξουδετερώνει 
αντιδράσεις οξείδωσης και προστατεύει τα μεταλλικά μέρη 
από την φθορά.

Αποτελέσματα δοκιμής φθοράς μέσο εξάτμισης και  
εκκεντροφόρου (μm) που εκτελέστηκαν σε κινητήρα Mer-
cedes-Benz δείχνουν 5 φορές αύξηση της προστασίας σε 
σύγκριση με τις μέγιστα επιτρεπόμενες μέσες τιμές σύμφωνα 
με τα πρότυπα ACEA

μm

5 φορές λιγότερη φθορά

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL

ACEA
Όριο

1.7 φορές πιο καθαρά πιστόνια
(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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Αναφορά για καθαρά έμβολα με βάση δοκιμές που έγιναν 
σε Mercedes-Benz κινητήρες με άψογα καθαρά έμβολα σε 
σύγκριση με το ελάχιστα επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ACEA E7.

1.7 φορές πιο καθαρά πιστόνια

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL

ACEA
Όριο

2 φορές χαμηλότερη κατανάλωση 
λιπαντικού

(δοκιμή που έγινε σε κινητήρα της 
Mercedes-Benz)
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Η κατανάλωση λιπαντικού (kg / δοκιμή), που καταγράφεται 
σε ένα Mercedes-Benz κινητήρα είναι τουλάχιστον 50% 
χαμηλότερη από το επίπεδο που καθορίζεται από τα 
πρότυπα ACEA για ένα τυπικό λιπαντικό με αυτό το επίπεδο 
απόδοσης.



LukoiL AVANTGARDE
PROFESSIONAL M5 10W-40 API CI-4

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ
MAN M3277, MTU Cat. 3.

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40 
συνιστάται για τη λίπανση των κινητήρων ντίζελ που 
πληρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων Euro 
3, Euro 4 και Euro 5 και συμμορφώνονται πλήρως με 
τις απαιτήσεις των κατασκευαστών κινητήρων ΜΑΝ,
Μercedes-Benz και ΜTU κατασκευαστών κινητήρων. 

LukoiL AVANTGARDE PRoFESSioNAL M5
είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα που 
λαμβάνεται από συνθετικά έλαια βάσης και πρόσθετα 
υψηλής απόδοσης.

Προορίζεται για χρήση σε κινητήρες ντίζελ χωρίς φίλτρο 
σωματιδίων (DPF) με δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας και 
τους περισσότερους κινητήρες που είναι εξοπλισμένοι με 
σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) και NOx 
επιλεκτικό συστήμα καταλυτικής αναγωγής (SCR NOx).

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Βέλτιστη προστασία ενάντια στη φθορά και τη 
διάβρωση.
• Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών που ορίζονται από τους κατασκευαστές των 
κινητήρων.
• Αποτρέπει τη δημιουργία καταλοίπων κάτω από 
αντίξοες λειτουργικές συνθήκες (χαμηλές / υψηλές 
θερμοκρασίες).
• Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL M5 

API
Όριο

1,15 φορές πιο καθαρός κινητήρας
(Cummins τέστ)
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8,0
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7,0

7,8
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Το λιπαντικό εξασφαλίζει την εξουδετέρωση και την διασπορά 
των όξινων ενώσεων που  προκύπτουν κατά τη λειτουργία 
του κινητήρα, εξουδετερώνει αντιδράσεις οξείδωσης, 
προστατεύει τα μεταλλικά μέρη και αποτρέπει την απόφραξη 
του συστήματος λίπανσης. 

Αξιολόγηση των καταθέσεων λάσπης σύμφωνα με 
API CI-4 απαιτήσεις (δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε
Cummins M11-EGR κινητήρα) εμφανίζει χαμηλό επίπεδο των 
καταλοίπων λάσπης (περίπου 15% χαμηλότερο από το όριο 
που καθορίζεται από τις API CI-4 προδιαγραφές).

μm 1,15 φορές πιο καθαρός κινητήρας

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL M5 

API
Όριο

1,4 φορές χαμηλότερη κατανάλωση 
λιπαντικού

(δοκιμή που έγινε σε κινητήρα της 
Mercedes-Benz)

13,1
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Η κατανάλωση λιπαντικού (kg / δοκιμή), που 
καταγράφεται σε ένα κινητήρα Caterpillar είναι 30% 
χαμηλότερη από το επίπεδο που καθορίζεται από τo 
πρότυπo API CI-4 για ένα τυπικό λιπαντικό με αυτό το 
επίπεδο απόδοσης.



LukoiL AVANTGARDE
ULTRA SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50 API CI-4/SL

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

API CI-4/SL, SAE 15W-40: MB-Approval228.3,
Cummins CES 20078, MAN 3275-1, MTU Cat. 2,
KAMA, YaMZ, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3,
Mack EO-N, Deutz DQC III-10.

ACEA E7-08, A3/B4-04
SAE 10W-40: Cummins CES 2007/2/6/7/8
MB-Approval 228.3, MAN 3275-1; 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.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA συνιστάται για τη 
λίπανση των κινητήρων ντίζελ τελευταίας γενιάς που 
πληρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων Euro 3, 
Euro 4 και Euro 5 και συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων.

H LukoiL AVANTGARDE uLTRA σειρά λιπαντικών 
είναι συνθετικά (5W-40 και 10W-40) και ορυκτέλαια
(15W-40 και 20W-50) κατάλληλα για χρήση όλο τον 
χρόνο.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA API CI-4/SL συνιστώνται 
για χρήση σε τετράχρονους κινητήρες ντίζελ με
σοβαρές συνθήκες λειτουργίας. Προορίζονται για χρήση 
σε κινητήρες χωρίς φίλτρο σωματιδίων diesel (DPF) και 
στους περισσότερους σύγχρονους κινητήρες με σύστημα 
ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) συστήματα και NOx 
επιλεκτικό συστήμα καταλυτικής αναγωγής (SCR NOx).

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA

API Όριο

Αύξηση του ιξώδους, 40oC, %
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LUKOIL AVANTGARDE ULTRA είναι ένα πολύ σταθερό 
λιπαντικό που διατηρεί τις ιδιότητές του κάτω από τις πιο 
σοβαρές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.
Βασισμένο σε API CI-4 ακολουθία III-F δοκιμών του κινητήρα, 
οι τις οι τιμές ελέγχου δείχνουν μια εξαιρετική σταθερότητα 
για αυτό το λιπαντικό (τουλάχιστον δυο φορές πιο σταθερό 
συγκριτικά με πρότυπο λιπαντικό του ίδιου επιπέδου 
απόδοσης).

μm

2.4 φορές χαμηλότερο

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA

Όριο
ACEA

1.4 φορές πιο καθαρά πιστόνια
(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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1.4 φορές πιο καθαρά πιστόνια

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA 

API
Όριο

1.8 φορές χαμηλότερη κατανάλωση 
λιπαντικού (δοκιμή που έγινε σε

κινητήρα της Caterpillar)
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Η κατανάλωση λαδιού (g / ώρα) που καταγράφεται σε μια 
μηχανή Caterpillar είναι το ήμισυ της τιμής που καθορίζεται 
από τα API CI-4 πρότυπα για τυπικό λιπαντικό με αυτό το 
επίπεδο απόδοσης.

• Αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και της 
διάβρωσης.
• Εύκολη εκκίνηση του κινητήρα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.
• Αποτρέπει τη δημιουργία καταλοίπων κάτω 
από αντίξοες λειτουργικές συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες).
• Οικονομία καυσίμου.
• Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών που ορίζονται από τους κατασκευαστές των 
κινητήρων.
• Μείωση κόστους συντήρησης.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ

Το λιπαντικό εξασφαλίζει την εξουδετέρωση και διασπορά 
των όξινων ενώσεων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του 
κινητήρα, εξουδετερώνει αντιδράσεις οξείδωσης, προστατεύει 
μεταλλικά μέρη προλαμβάνοντας τη φθορά τους.
Δοκιμή που έγινε σε Mercedes-Benz κινητήρα δείχνει 
πεντακάθαρα έμβολα σε σύγκριση με το ελάχιστο επίπεδο 
κανόνων ACEA E7.



LukoiL AVANTGARDE
EXTRA SAE 10W-40 & 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

API CH-4/SJ (SAE 15W-40), 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

ACEA E7-08, A3/B4-04, Cummins CES 20071/2, 
VDS/VDS-2, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-1-a 
(SAE 15W-40).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA λιπαντικά πληρούν 
τα πρότυπα ρύπων Euro 3 που συνιστώνται για ένα 
ευρύ φάσμα των σύγχρονων κινητήρων ντίζελ που 
κατασκευάζονται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία 
που λειτουργούν υπό διάφορες προϋποθέσεις, τόσο 
εντός όσο και εκτός δρόμου, σύμφωνα με τις συστάσεις 
κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων.

H LukoiL AVANTGARDE EXTRA σειρά λιπαντικών 
είναι συνθετικά (10W-40) και ορυκτέλαια (15W-40) 
κατάλληλα για χρήση όλο τον χρόνο.

Αυτά τα λιπαντικά προορίζονται για χρήση σε 
τετράχρονους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ντίζελ 
και βενζίνης βαρέων φορτηγών με σοβαρές συνθήκες 
λειτουργίας και τους κινητήρες ντίζελ επιβατικών 
αυτοκινήτων, φορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων και 
ελαφρών φορτηγών.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς και της 
διάβρωσης.
• Εξασφαλίζει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μέσο 
διασποράς, έτσι εμποδίζει τη δημιουργία καταλοίπων 
κάτω από αντίξοες λειτουργικές συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες) και επεκτείνει την ζωή του κινητήρα.
• Οικονομία καυσίμου.
• Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.

LUKOIL AVANTGARDE
EXTRA

ACEA 
Όριο

1.3 φορές αυξάνει την προστασία των 
εκκεντροφόρων

(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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Το λιπαντικό εξασφαλίζει την εξουδετέρωση και διασπορά 
των όξινων ενώσεων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία 
του κινητήρα, εξουδετερώνει αντιδράσεις οξείδωσης, 
προστατεύει μεταλλικά μέρη προλαμβάνοντας τη φθορά 
τους.

μm

1.3 φορές λιγότερη φθορά

Αποτελέσματα δοκιμής φθοράς μέσο εξάτμισης και  
εκκεντροφόρου (μm) που εκτελέστηκαν σε κινητήρα Mer-
cedes-Benz δείχνουν 1.3 φορές αύξηση της προστασίας σε 
σύγκριση με τις μέγιστα επιτρεπόμενες μέσες τιμές σύμφωνα 
με τα πρότυπα ACEA.

LUKOIL AVANTGARDE
EXTRA
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Όριο

1,7 φορές πιο καθαρά πιστόνια
(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)

40
30
20
10
0

17
30

1.7 φορές πιο καθαρά πιστόνια

Αναφορά για καθαρά έμβολα με βάση δοκιμές που έγιναν 
σε Mercedes-Benz κινητήρες με άψογα καθαρά έμβολα σε 
σύγκριση με το ελάχιστα επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ACEA E7.

LUKOIL AVANTGARDE
EXTRA

ACEA 
Όριο

3 φορές λιγότερη κατανάλωση λιπαντικού
(τεστ που έγινε σε μηχανές Mercedes-Benz)
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Η κατανάλωση λιπαντικού (kg / δοκιμή), που καταγράφεται σε ένα 
Mercedes-Benz κινητήρα είναι τουλάχιστον 60% χαμηλότερη από 
το επίπεδο που καθορίζεται από τα πρότυπα ACEA για ένα τυπικό 
λιπαντικό με αυτό το επίπεδο απόδοσης.



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

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

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

Τα λιπαντικά LUKOIL AVANTGARDE API CF-4/SG 
συνιστώνται για στόλους οχημάτων με κινητήρες ντίζελ 
ή μεικτούς στόλους οχημάτων με κινητήρες ντίζελ ή 
βενζίνης.

H Lukoil Avantgarde APi CF-4/SG σειρά λιπαντικών 
είναι συνθετικά(10W-40) και ορυκτέλαια (15W-40 και 
20W-50) κατάλληλα για χρήση όλο τον χρόνο.

Τα Lukoil Avantgarde API CF-4/SG  συνιστώνται για 
χρήση σε υψηλής ταχύτητας ντίζελ ατμοσφαιρικούς ή 
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες με αντίξοες συνθήκες 
λειτουργίας. Προορίζονται για χρήση σε τετράχρονους 
κινητήρες ντίζελ φορτηγών και για επιβατικά αυτοκίνητα 
και με κινητήρες βενζίνης χωρίς υπερσυμπιεστή.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
• Αποτρέπει τη δημιουργία καταλοίπων κάτω από 
αντίξοες λειτουργικές συνθήκες (υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες).
• Οικονομία καυσίμου.
• Μείωση κόστους συντήρησης.
• Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού που 
ορίζονται από τους κατασκευαστές κινητήρων.



LukoiL AVANTGARDE
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LA
SAE 5W-40

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL LS
SAE 5W-30

LUKOIL AVANTGARDE
PROFESSIONAL
SAE 5W-30

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA
SAE 5W-40

LUKOIL AVANTGARDE
M5
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE
EXTRA
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE
SAE 10W-40

LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA
SAE 15W-40
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EXTRA
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EXTRA
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