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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 
PROCEDURE DURING THE FIRST SERVICE INTERVAL

TA ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΗΕ ΝΕΧΤ STEPS

Πριν την ολική αντικατάσταση του 
λιπαντικού  πάρτε δείγμα ενός λίτρου από 
αυτό που χρησιμοποιείται  ήδη στ’ όχημα.

1Η ΕΠΙΛΟΓΗ / 1st CHOICE
Aν έχει προκαθοριστεί το διάστημα αλλαγής βάση προδιαγραφών 
κατασκευαστή για παράδειγμα σ΄ένα MAN προδιαγραφών 3275 - 60000 χλμ, 
δείγμα 1 λίτρου μπορούμε να πάρουμε σε 3 διαστήματα: αρχή, μέση και τέλος 
(κάθε 20000 χλμ).

2Η ΕΠΙΛΟΓΗ / 2nd CHOICE
Aν δεν είναι γνωστό το διάστημα προτεινόμενης αλλαγής βάση κατασκευαστή, 
δείγμα παίρνουμε κάθε 15000 χλμ σε περίπτωση βαρέων οχημάτων και κάθε 
5000 χλμ σε περίπτωση επιβατικών οχημάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες που χρειαζόμαστε παρακαλούμε συμπληρώστε 
το ερωτηματολόγιο στην τελευταία σελίδα. 

Πάρτε δείγμα ενός λίτρου από το 
λιπαντικό LUKOIL που θα χρησιμοποιηθεί 
για το σέρβις του οχήματος.

Ξεπλύνετε τον κινητήρα από τα 
κατάλοιπα του προηγούμενου λιπαντικού, 
αντικαθιστώντας  την ποσότητα που θ’ 
αφαιρεθεί με το LUKOIL λιπαντικό που έχει 
επιλεχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
κατασκευαστή ή με τύπο λιπαντικού LU-
KOIL που είναι κατάλληλο για  “ξέπλυμα” 
κινητήρα. Ο κινητήρας θα πρέπει να 
λειτουργήσει για 30’ λεπτά ρελαντί 
κι΄έπειτα να πάρετε δείγμα 1 λίτρου από 
το λιπαντικό που έχει χρησιμοποιηθεί τον 
καθαρισμό κινητήρα.

Βefore completely replacing the lubricants 
please take 1 liter sample from the used lu-
bricant in the engine. If the next service interval is scheduled according to OEM recommendations 

for example in MAN with OEM spec 3275 – 60000 kms, sample of 1 liter can be 
taken in 3 intervals: beginning, middle and at the end (every 20000 kms).

If the service interval is not known from the OEM manufacturer sample is taken 
every 15000 kms in case of heavy vehicles and every 5000 kms for passenger 
vehicles.

For further information we need, please fill out the questionnaire on the last 
page.

Take 1 liter sample from the LUKOIL lubri-
cant you will use for the service interval.

Rinse the engine from the residues of the 
previous lubricant, by replacing the quantity 
to be removed with LUKOIL lubricant select-
ed according to the manufacturer’s specifi-
cations or LUKOIL lubricant type suitable for 
“engine rinsing”. The engine should operate 
for 30 minutes in idle, then take a 1 liter 
sample of the lubricant used for rinsing.


