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Genel Bilgiler
LUKOIL, dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketle-
rinden biri olup, dünya petrol üretiminin %2,2’sini gerçekleştirmektedir. Şirket 20 
yıl boyunca rezervlerini arttırarak ve stratejik bağlantılar kurup iş alanlarını geniş-
leterek bugünkü güçlü konumuna ulaşmıştır.

LUKOIL, petrol üretimi, rafinerileri ve petrol ürünlerinin toptan ve perakende satı-
şında diğer bir deyişle petrol kuyusundan nihai tüketiciye ulaşan benzin istasyo-
nuna kadar aktif faaliyet göstermektedir.

LUKOIL, Batı Sibirya şehirleri Langpas, Urai ve Kogalym’de bulunan petrol ve 
gaz üretim şirketlerinin birleşmesiyle 1991’de kurulmuştur. Bu şehirlerin baş harf-
leri LUK kısaltmasını oluşturmuştur.

Kanıtlanmış petrol ve gaz rezervleri açısından özel şirketler arasında dünya birinci-
sidir. Dünya petrol üretimi açısından dünya’ nın dördüncü özel şirketidir. Rusya pet-
rol üretiminin % 17,8’ni, dünya petrol üretiminin %18,2’sini gerçekleştirmektedir.

Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden bi-
ri olan LUKOIL’ in gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör 
olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısın-
dan özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır. 

LUKOIL Grubu dünyanın 12 ülkesinde petrol ve gaz arama ve üretim projeleri-
ni gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2011 itibari ile kanıtlanmış rezerv hacmi 17,3 
milyar varil petrol teşkil etmektedir. Şirketin kanıtlanmış rezervlerinin %90,5’i 
ve pazarlanabilen hidrokarbon üretiminin %90,5’i Rusya’da bulunmaktadır. 
Bunun dışında LUKOIL, Rusya dışında gerçekleşen 5 projede de yer almaktadır.

Şirketin ana faaliyetleri Rusya Federasyonun dört federal bölgesinde merkez-
leşmiştir: Kuzey-Batı, Volga, Urallar ve Güney. 

Uluslararası projeler şirketin kanıtlanmış hidrokarbon rezervlerinin ve pazar-
lanabilen hidrokarbon üretiminin %9,5’ine tekabül etmektedir;

Rafineri ve Pazarlama LUKOIL’ in ikinci büyük faaliyet segmentidir.

LUKOIL, dünyanın 6 ülkesinde bulunan rafinerilerine sahiptir (buraya ISAB 
rafineri kompleksinde ve Zeeland rafinerisindeki payı da dahildir)

LUKOIL Grup Rafinerilerinin toplam kapasitesi 2011 sonu itibari ile 73,5 mln 
ton ham petrole tekabül etmektedir. 

Şirket Rusyada, 4 adet rafineri ve 2 adet mini-rafineriye ve 4 gaz üretim te-
sisine sahiptir. Şirketin Rusya varlıkları arasında 2 petrokimyasal üretim tesisi 
de yer almaktadır. 

LUKOIL Grubuna ait Rusya rafinerilerin toplam kapasitesi 2011 sonu itibari 
ile 45,3 mln tona ulaşmıştır (senelik 332 mln varil).

Hali hazırda LUKOIL yüksek kaliteli petrol ve gaz ürünleri, petrokimyasal ve 
madeni yağ ürünlerinin geniş paletini üretmekte olup, onları hem toptan hem 
perakende olarak dünyanın 30’dan çok ülkesine pazarlamaktadır.

Gelişmiş kaynak altyapısını daha da geliştirmek üzere yeryüzünde potansiyel 
coğrafyalar belirlenerek hammadde kaynaklarının araştırılması ve çıkarılma-
sı yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bu kaynak araştırmalarına paralel 
olarak Türkiye’nin jeopolitik konumu ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye, Doğu’nun enerji tedarikçisi ülkeleri ile Avrupa ve Asya’nın büyümekte 
olan pazarlarını birbirine bağlayan önemli bölgesel merkez rolü üstlenmiştir. Bu 
durum, Türkiye’ye dünya petrol rezervlerinin güvenli bir şekilde taşınması ve dün-
ya genelinde enerji güvenliğinin sağlanması açısından kilit önem kazandırmıştır.
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Yağlar hakkında temel bilgi 

Yağları depolama ve taşıma

Yoğunluk ve özgül ağırlık:
Bir maddenin yoğunluğu, ağırlığı bölü hacmidir [kg/m3]. 
Özgül ağırlık, bir maddenin hacminin ağırlığı ile benzer bir 
su hacminin ağırlığı arasındaki ilişkidir. Yoğunluk ve özgül 
ağırlık, sıcaklığa bağlı değişkenlerdir.

Viskozite
Viskozite, bir sıvının akış özelliklerini ölçen sıcaklığa bağ-
lı bir değişkendir. Basitçe bir sıvının akmaya karşı direnci 
olarak tanımlanabilir. Birkaç viskozite birimi bulunmaktadır. 
Yağlama yağları, SI sisteminde birimi Stoke [St] olan kine-
matik viskozite [m2/s] veya SI sisteminde daha fonksiyonel 
centiStoke [cSt]  ile ölçülmektedir [mm2/s] 

Viskozite indeksi 
VI şeklinde kısaltılan viskozite indeksi yağ viskozitesinin sıcak-
lık değişimine bağımlılığını tanımlar. VI değeri ne kadar yüksek-
se, sıcaklık değişikliklerinde yağın viskozitesi o kadar az değişir. 

parlama noktası
Yağ ısındığında, açık alev ile kısa süreliğine tutuşabilecek 
buharlar üretilir. Buharların tutuşmasının meydana geldiği 
sıcaklığa parlama noktası adı verilir.

akma noktası
Akma noktası, yağın akabildiği en düşük sıcaklık olarak ta-
nımlanır.

Nötralizasyon değeri 
Yağlar, baz petrolden, katı maddelerinden veya kullanı-
ma bağlı oksidasyondan kaynaklanan asit ve/veya al-
kali maddeleri ihtiva ederler  Bu maddeler, laboratuarda 
Toplam Baz Sayısı (TBN) veya Toplam Asit Sayı (TAN) ola-
rak analiz edilmektedir. Nötralizasyon değeri, yağı nötrleş-
tirmek için gerekli olan alkali veya asit maddenin miktarını 
gösterir . Nötrleşme değeri, [mg KOH/g] (potasyum hid-
roksit miligram /gram) olarak gösterilir .

Yağ ambalajları, pislik ve suyun girmesini engelleyecek şekilde depolanmalıdır . Örneğin, fıçılar en iyi yan yatırılarak veya 
baş aşağı çevrilerek saklanır . Bu şekilde, suyun fıçının tepesinde birikmesi engellenir ve su sıcaklık ve basınç dalgalanması 
nedeniyle tıkacın altına geçemez. Metal işleme sıvıları gibi çözünebilir yağlar 0°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda taşınmalı ve 
depolanmalıdır. Ayrıca, yağlama yağlarının 0°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanması önerilmektedir. Yağları taşırken 
ve depolarken, çevre koruma ilkelerine ve yetkililerin talimat /düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.
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 Performans sınıflandırmaları 
Sae Viskozite dereceleri 
Motor yağlarının viskozitesi, SAE (Otomotiv Mühendisleri 
Derneği) kılavuzlarında ifade edilmektedir. SAE derece-
lendirmesinde, motor yağları aşağıdaki sınıflara ayrılmıştır: 
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20,30,40, 50, ve 60. 

Verilen tabloya göre sadece sayısal olarak sınıflanan yağ-
lar için 100 °C’de bir viskozite limiti değeri belirtilmiştir .

Derecelendirme sayısıyla bağlantılı W harfi, yağın düşük sı-
caklıklara uygun olduğunu gösterir. Bu sınıflardaki yağlar, 
verilen tabloya göre, 100 °C’de minimum viskoziteye ek 
olarak soğuk şartlarda pompalama limiti sıcaklığı ve visko-
zite ile derecelendirilir. Günümüzde satışta olan motor yağ-
larının çoğu, çok dereceli yağlardır ; örneğin, hem düşük 
hem de yüksek sıcaklıklarda derecelerinin viskozite gerekli-
liklerini yerine getirmektedirler.

Nominal sıcaklıkta maksimum viskozite, her SAE derecesi için 
belirtilmiştir (tabloya bakınız). Viskozite ölçümü, Soğuk Krank 
Simülatörü (CCS) testine dayanmaktadır. Pompalama limiti sı-
caklığı, motorun yağ pompasının yağlama sisteminde yağı ak-
tarabildiği en düşük sıcaklığı tanımlar. Aracınızı soğukta çalış-
tırma için en düşük güvenlik sıcaklığı olarak değerlendirilebilir.

Tablodaki HTHS değeri, High Temperature High Shear 
(Yüksek Sıcaklık Yüksek Kesme  Gerilimi) kısaltmasıdır. Bu, 
yağın aşırı sıcak şartlardaki viskozitesinin stabilitesini ölçen 
testtir.

Sae 
sınıfı 

CCS 
viskozite  

cp/oC

pompalama 
limiti sıcaklığı, 

°C

Viskozite  
cSt/1 GOt

hthS 
Cp***

min max

0W 6.200/-35 -40 3.8 -

5W 6.600/-30 -35 3.8 —

10W 7.000/-25 -30 4.1 -

15W 7.000/-20 -25 5.6 -

20W 9.500/-15 -20 5.6 -

25W 13.0007-10 -15 9.3 -

20 5.6 <9.3 2.6

30 9.3 < 12.5 2.9

40 12.5 < 16.3 2.9*

40 12.5 < 16.3 3.7**

50 16.3 < 21.9 3.7

60 21.9 < 26.1 3.7

*) Viskozite sınıfları SAE 0W-40,5W-40 ve 10W-40.
**) Viskozite sınıfları SAE 15W-40,20W-40, 25W-40 ve 40.
***) 150°C’de HTHS testinde minimum viskozite.
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Motor yağları

Benzin motoru yağları 

SC, Sd ve Se daha eski araçlarda karşılaşılabilecek eski sınıf-
landırmalardır.

SF 1981 ile 1988 arasında üretilen araçların benzinli motorla-
rının tipik gereksinimidir.

SG Bu sınıf, daha önceki sınıflara kıyasla daha iyi temizlik, tor-
tu önleme, hizmet ömrü ve aşınma önleyici özellikler gerektir-
mektedir. 1989 yılından beri çoğu motor üreticisinin kalite ge-
rekliliğidir.

Sh 1993 yılında ortaya çıkan bir sınıf. Testler ve limitler bakı-
mından SG ile aynıdır ancak test yöntemleri daha zorlayıcıdır.

SJ 1996 yılında ortaya çıkan bu sınıf motorlar için belirlenen 
daha katı egzoz  emisyon ve performans gerekliliklerini yerine 
getirmek için geliştirildi. 2001 ve öncesi otomobilleri kapsar.

Sl 2001 yılında ortaya çıkan sınıf aşağıdaki gereklilikleri ye-
rine getirmek için geliştirildi: Daha iyi yakıt tasarrufu, katalitik 
konvertörler ve diğer egzoz emisyonu azaltıcı bileşenler için 
daha iyi koruma  ve uzun yağ ömrü. Yeni testler ve test limitleri, 
SJ sınıfına kıyasla çok daha zorlayıcıdır. 2004 ve öncesi oto-
mobilleri kapsar.

Sm Motor için aşınmayı önleyici koruma, servis ömrü boyun-
ca soğuğa dirençli özelliklerin korunması ve SL sınıfına kıyasla 
daha iyi oksidasyon direnci sunmak üzere tasarlanan, 2005 
yılında ortaya çıkan en yeni sınıf. 2010 ve öncesi otomobille-
ri kapsar. 

SN 2011 ve öncesi otomobilleri kapsayan en yeni ve gelişmiş 
API sınıfı. Piston tepelerinde oluşan yüksek sıcaklık kurumları ile 
motordaki çamur oluşumuna karşı daha yüksek koruma ve con-
ta uyumluluğunu tanımlar.

dizel motoru yağları 

CB, CC ve Cd daha eski araçlarda karşılaşılabilecek eski sınıf-
landırmalardır.

Ce 1985 yılında ortaya çıkan, ağır yüklerde çalışan aşırı bes-
lemeli dizel motorların tipik sınıfıdır .

CF 1994 yılında ön yanma odalı dizel motorlar için  geliştiril-
miştir. CF-4 1990 yılında geliştirilmiş, CE sınıfının yerini alan iyi-
leştirilmiş bir yağ sınıfıdır.

CF-2 Temelde CF-4 ile aynıdır ancak iki zamanlı dizel motor-
lar içindir.

CG-4 1995 yılında geliştirilmiş, Amerikan ağır hizmet tipi dizel 
motorlar için belirlenmiş olan gereklilikleri karşılayan bir sınıftır.

Cm-4  Ağır hizmet ekipman, 1998 emisyon standartlarını kar-
şılamak, sülfürsüz veya düşük kükürtlü dizel yakıt ile çalışmak 
üzere tasarlanmış motorlara yönelik bir sınıf.

Cı-4  2004 egzoz emisyon standartlarını karşılamak üzere ta-
sarlanmış düşük emisyonlu motorlara yönelik 2002 yılında ge-
liştirilmiş bir sınıf . Özellikle egzoz gazı yeniden dolaşımlı mo-
torlara yöneliktir  (EGR).

CJ-4   2006 yılında geliştirilen ve 2007 yılında çıkan ve ka-
ra taşımacılığı için kullanılan düşük emisyonlu dizel motorla-
rın (genelde Amerikan) bazılarının ihtiyaçlarına uygun bir sınıf. 
Özellikle, düşük kükürtlü yakıtla çalışan ve yeni egzoz gazı iş-
leme sistemleri ile donatılmış  motorlara yöneliktir .

apı  Servis Sınıflandırması 
Motor yağlarının API servis derecesi, API (Amerikan Petrol Enstitüsü ), ASTM (Amerikan Test ve Malzeme Derneği ) ve SAE 
arasındaki işbirliğiyle belirlenmiş ve geliştirilmiştir. Eşit test motorlarını kullanarak birkaç farklı parametrenin limit değerlerini 
belirler (örneğin: piston temizliği, segman  aşınması v.s..).

Motor yağlarının API servis sınıflandırması, iki kategoriye ayrılır:

1) Benzinli motor yağ kategorileri : SE, SF, SG, SH, SJ, SL , SM ve SN 
2) Dizel motor yağ kategorileri : CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI ve CJ
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Performans sınıflandırmaları 
Motor yağları

Binek araç benzinli ve dizel motor yağları  

a1/B1 Hafif araçların dizel ve benzinli motorlarına yönelik  düşük 
viskozite ve sürtünme değerleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlayan 
yağlardır. A1/B1 yağlarının kullanımına bazı motorlarda izin ve-
rilmemektedir. 

a2/B2 normal kullanım ve normal değiştirme aralıklarına yönelik-
tir. Bu sınıflandırmaya genelde eski araçlarda rastlanır . A3/B3 sını-
fı yağlar ile değiştirilebilir.

a3/B3 Motor üreticilerinin daha uzun yağ değiştirme aralığı be-
lirttiği binek araçların benzinli ve dizel motorlarına yönelik yağlar .

a3/B4 A3/B3 sınıfına benzerdir ancak doğrudan enjeksiyonlu 
dizel motorların ek gereklilikleri de değerlendirilmiştir. Ayrıca, A3/
B3’ün altında tanımlı uygulamalara uygundur.

a5/B5  Uzun yağ değiştirme aralıkları için düşük sürtünmeli ve dü-
şük viskoziteli yağlar. 

Sülfür, fosfor ve metal bazlı katkı maddelerinin daha yeni teknoloji-
ye göre katkı maddeleriyle değiştirildiği düşük SAPS’li yağlar Cı, 2, 
3 ve 4’tür . Düşük SAPS özellikleri nedeniyle, bu yağların modern 
çevre dostu motorların egzoz gazı sistemlerinin fonksiyonunda za-
rarlı bir etkisi yoktur. İnce C1 ve C2 enerji tasarruflu yağların sade-
ce kullanımının onaylandığı motorlarda kullanılması gerekmektedir.

Cı  Düşük SAPS limitlerine uygun, düşük viskoziteli  yakıt ekonomi-
si yağları.

C2  Düşük SAPS limitlerine uygun, düşük viskoziteli  yakıt ekono-
misi yağları.

C3 Zorlayıcı düşük SAPS limitlerine uyan düşük SAPS yağları. 
C2’deki gibi aynı düşük SAPS seviyesi ancak daha az yakıt eko-
nomisi sağlar.

C4   Özellikle zorlayıcı düşük SAPS limitlerine uygun düşük SAPS 
yağları,. C1’deki ile neredeyse aynı SAPS seviyesi ancak C3’deki 
gibi yakıt ekonomisi gerekliliklerini karşılar.

Genel apı ve aCea sınıflandırmalarına ek olarak, birçok motor 
üreticisi kendi sınıflandırmalarını geliştirir. Audi, BMW, Ford, GM, 
Mercedes-Benz, Opel, Saab ve Volkswagen gibi hafif araç üretici-
leri kendi sınıflandırmalarına uygun yağların kullanılmasını istemek-
tedirler. Kural olarak, kendi sınıflandırmalarını geliştirirken motor 
üreticileri API ve ACEA sınıflandırmalarını baz alırlar . Buna ek ola-
rak, yağların hem laboratuar koşullarında hem de motorlarla üreti-
ciler tarafından belirlenmiş testleri geçmesi gerekmektedir .

ağır hizmet dizel motor yağları 

e2  Normal yağ  değiştirme aralıklı ağır hizmet dizel motorlar için 
tasarlanan yağlar.

e4  Ağırlıklı Euro 3 motorları için Mercedes-Benz ve MAN tarafın-
dan uzun yağ değiştirme aralığı için kullanılan özel yağ.

e5 Çoğu motor üreticisi, eğer uzun yağ değiştirme sürelerine ihtiyaç 
varsa Euro 3 motorlarında E5 yağlarının kullanılmasını istemektedir.  
E5 sınıfı resmen iptal edilmiş ve yerine E7 gelmiştir.

e6 Ağır hizmet motorları için düşük SAPS yağına (bakınız ACEA 
C1-C4) ve uzun yağ değiştirme aralıklarına sahiptir. Özellikle ye-
ni egzoz gazı işleme sistemli Avrupa tipi dizel motorlara yöneliktir.

e7 Uzun yağ değiştirme aralıkları ile Euro 3 ve 4 emisyon gereklilik-
lerine uygun motorlar için özellikle yüksek performanslı dizel motor 
yağı. Ayrıca daha eski motorlara uygundur.

e9 Üst sınıf ağır hizmet dizel motor yağı . Yeni egzoz gazı işleme  
sistemli çoğu motora uygun E7’ye kıyasla iyileştirilmiş performans. 
Ayrıca, ACEA E7 veya E5 ‘in gerekli olduğu araçlarda kullanıma 
uygundur.

aCea Servis Sınıflandırması 
AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) modern araçlar ve Avrupa’da yaygın olan işletme koşullarına daha uygun mo-
tor yağları için sınıflandırmalar geliştirmiştir. ACEA sınıflandırması, motor yağlarını motor tipine göre üç kategoriye ayırmak-
tadır: Benzinli  motor yağları (A), hafif araç dizel motor yağları (B), ve ağır hizmet dizel motor yağları (E). 2004 yılında, 
A ve B sınıfları tek A/B sınıfında birleştirildi . Ayrıca, çeşitli egzoz yeniden dolaşım ve arıtma sistemleriyle donatılmış hafif 
benzinli ve dizel motorlarlu araçlara yönelik olan yeni C sınıfı geliştirildi. C sınıfı yağlar, geleneksel motor yağlarına göre 
daha az sülfür, fosfor ve sülfat külü içeren düşük SAPS yağlarıdır.
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Şanzıman ve dişli yağı
Sae viskozite dereceleri  
Şanzıman ve dişli yağlarının SAE dereceleri  70W, 75W, 
80W, 85W, 80, 85, 90, 110, 140, 190 ve 250’dir. 

W harfi, yağ viskozitesinin düşük sıcaklıklarda kararlı oldu-
ğunu gösterir. W ile sınıflandırılmış yağlarda dinamik visko-
zite, verilen tablodaki sıcaklıklarda 150,000 centipoise ‘un 
altında kalmalıdır ve 100 °C’de belirli asgari gereklilikleri 
yerine getirmesi gerekmektedir .

Diğer SAE dereceleri için 100 °C’de viskozite seviyeleri be-
lirlenmiştir.

Sae şanzıman ve 
dişli yağları sınıfı: 
Sae sınıfı 

150,000 cp 
viskoziteye tekabül 
eden azami sıcaklık 

cSt 100 oC min/
maksimumda 
viskozite 

70 W -55 4.1 /-

75W - 0 4.1/-

80W -26 7.0/-

85W -12 11.0/-

80 7.0/<11.0

85 11.0/<13.5

90 13.5/<18.5

110 18.5/<24.0

140 24.0 / <32.5

190 32.5/<41.0

250 41.0/-

apı servis sınıflandırması  
Gl-1 Aşırı basınç (EP) katkı maddesiz şanzıman yağı. Yüzey 
basınçlarının ve hızlarının düşük olduğu yerlerde şanzımanlar-
da kullanılır. 

Gl-4  Manüel şanzımanlı arabaların çoğunda kullanılan EP 
katkı maddeli yağlar .

Gl-5  Ağır hizmet uygulamaları için yüksek miktarda EP kat-
kı maddeli yağlar . Yüksek hızların, yüksek sıcaklıkların ve şok 
benzeri yüklerin bulunduğu hipoid dişliler ile donatılmış çoğu 
modern araçta ve inşaat makinesinde kullanılmaktadır .

NOt: Her zaman önerilen API GL sınıfını kullanın.

Sınırlı kaymalı diferansiyel ile donatılmış araçlar, genelde üni-
tenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel katkı maddeleri 
ihtiva eden yağlara ihtiyaç duyar . Bu türden katkı maddeli diş-
li yağları, genelde LS veya Sınırlı Kaymalı şeklinde işaretlenir 
(Teboil Hypoid LS gibi ).

Şanzıman yağlarının normal özelliklerine ek olarak, otomatik 
şanzıman sıvıları (ATF) güç aktarım ortamı olarak hareket etme-
li ve farklı malzemeler tarafından sürtünme özelliklerine getirilen  
şartları yerine getirebilmelidir .

NOt: API sınıflandırması, otomatik  şanzıman yağlarını kap-
samaz çünkü şanzıman üreticileri kullanılacak olan yağlar için 
kendi şartlarını belirlediler . Farklı şanzıman üreticilerinin şartla-
rı sürtünme özelliklerine göre farklılık göstermektedir . Otomatik 
şanzımanların çoğu, Dexron II veya Dexron III tipi yağlar ile 
yağlanabilir ancak şanzıman üreticileri kullanılması gereken 
yağla ilgili kendi şartlarını belirttiyse, şanzımanın doğru işleme-
sini sağlamak için bunlara uyulması gerekmektedir .
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Endüstriyel yağların viskozite sınıflandırması 
Hidrolik ve endüstriyel yağlarda ISO 3448 sınıflandırması 
kullanılmaktadır. Sınıflandırma (derecelendirme) 18 visko-
zite kategorisinden oluşmaktadır. Sayısal değer (2-1500) 
yağın 40°C’de centistokes mm²/s(cSt) cinsinden kinematik 
viskozitesini tanımlar. Viskozitenin izin verilen en düşük de-
ğişiklik limiti her sınıfın nominal değerinin ±%10’udur.

Lukoil’in endüstriyel yağları,  en son teknolojinin gereklilik- 
lerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Ürün geliştirme, 
yağlama teknolojisine yönelik en son verilere dayanmak- 
tadır. Lukoil’in endüstriyel yağları, ürünün ISO VG viskozi- 
te derecesini gösteren bir sayıyı içermektedir. 

ıSO VG sınıfı 40 °C’de mm² cinsinden ortalama 
viskozite, değişiklik limitleri +10%

ISO VG 2 2,2

ISO VG 3 3,2

ISO VG 5 4,6

ISO VG 7 6,8

ISO VG 10

ISO VG 15 15

ISO VG 22 22

ISO VG 32 32

ISO VG 46 46

ISO VG 68 68

ISO VG 100 100

ISO VG 150 150

ISO VG 220 220

ISO VG 320 320

ISO VG 460 460

ISO VG 680 680

ISO VG 1000 1000

ISO VG 1500 1500
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LUKOIL MADENİ YAĞLAR
Madeni yağ üretimi ve satışı LUKOIL faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluştur-
maktadır. 2005 yılında, %100‘ü LUKOIL’ e ait olan LLK-International (LUKOIL 
Madeni Yağlar) şirketi kurulmuştur ve madeni yağ organizasyonu ayrı bir faa-
liyet ünitesi haline gelmiştir. LUKOIL Madeni Yağlar’ ın bu özel organizasyonu, 
LUKOIL’ in finansal anlamda konsolidasyonunu ve değerlendirme yapmasını, 
piyasadaki değişimlere daha hızlı tepki vermesini ve madeni yağ alanında üre-
tim, pazarlama ve teknoloji araştırmalarını arttırmasını sağlamıştır. 

LUKOIL Madeni Yağlar birçok uluslararası araç ve ekipman üreticilerinin en ile-
ri kullanım tanım ve gerekliliklerini karşılayabilen çok çeşitli ürünler sunmakta-
dır. Bu ürünler motor ve transmisyon yağlarını, sanayi kuruluşları için endüstriyel 
yağları, ayrıca madeni yağların üretiminde girdi olarak kullanılan baz yağları 
içermektedir. 

Bugün LUKOIL Madeni Yağlar, yaklaşık 1,3 mln t’ye karşılık gelen Rusya’da üre-
tilen tüm yağlayıcıların %40’ından fazlasının üretimini kontrol eder ve bu ürünleri 
dünya çapında 40’tan fazla ülkeye pazarlar.

LUKOIL Madeni Yağlar, yağlayıcılar ve katıkların üretimi için ileri seviye teknolo-
jiler geliştirmesini mümkün kılan geniş kapsamlı kaynakları yönetmektedir. Şirket, 
kurulduğunda ileri seviye mühendisliğin gerektirdiği yeni tipteki yüksek kaliteli 
yağlayıcılar için bilgi, teknolojiler ve formüllerin geliştirilmesinden sorumlu Bilim 
ve Yeni Teknoloji Bölümü’nü kurmuştur. Bu çalışma, Rusya’nın ve dünyanın önde 
gelen bilimsel organizasyonlarıyla yakın ilişkideki şirket uzmanları tarafından yü-
rütülür. Bilime yatırım yaparak LUKOIL Madeni Yağlar, ürün hattının kalitesini iyi-
leştirmeyi ve bu ürünler için tüketici talebini canlandırmayı amaçlar.



Binek Araç 
Motor Yağları
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aCea C3

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

VW 504 00/507 00; MB-229.51; 
BMW Longlife-04; Porche C30

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS VN 5W-30 ürünü en son teknoloji katıklar ve sentetik baz yağları ile üretilmiş full sentetik, 
multigrade yüksek performanslı, Low SAPS bir üründür.

LUKOIL GENESIS VN 5W-30 ürünü Volkswagen ve Audi motorları için formülasyonu özel olarak geliştirilmiştir. 
Ayrıca Seat, Skoda gibi VW grubu diğer tüm araçlarda kullanımı uygundur. VW 504 00 ve 507 00 
spesifikasyonlarına sahip olan LUKOIL GENESIS VN 5W-30 Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve üç yollu katalizör (TWC) 
gibi egzoz emisyon sistemlerine sahip yeni nesil benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS VN 5W-30 ürünü Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes-Benz ve BMW araçlarının servis 
dolumu için geliştirilmiştir.

LUKOIL GENESIS VN 5W-30 ürünü yüksek performanslı benzinli ve dizel motorların kullanıldığı en son model 
binek, SUV ve hafif ticari araçlarda kullanılması tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS VN 5W-30 ürünü yüksek yüklerde çalışan motorlarda kullanım için uygundur.

 › Mükemmel soğukta çalışma kabiliyeti, düşük sıcaklıklarda hızlı çalışma kolaylığı

 › Yüksek termal ve oksidasyon stabilitesi

 › Şehir içi trafiğinde kullanım esnasında motoru aşınmalara karşı mükemmel koruma

 › Düşük kül, fosfor ve kükürt içeriği sayesinde DPF ve katalistlerde inorganik çamur oluşumunu azaltma

 › Yüksek devirde ve performans kullanımları esnasında motorun aşınmalara karşı korunmasını sağlayan ileri 
seviye yağlama yeteneği

 › Son teknoloji baz yağları sayesinde düşük yağ eksilmesi

LUKOIL GENESIS VN 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS VN 5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 11,9

Viskozite İndeksi 168

TBN, mg KOH/g 6,7

Sülfatlanmış kül, % kütle 0,7

Parlama noktası, °C 236

Akma Noktası, °C -44
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN 

aCea C2

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

PSA B71 2290, Fiat 9.55535 S1

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 yüksek performanslı full sentetik multigrade motor yağıdır. LUKOIL GENESIS 
PS SAE 5W-30 ürünü düşük sürtünme, düşük sıcaklıklarda yüksek performans ve low SAPS özelliklerinin gerektiği 
yüksek performanslı turboşarjlı veya süperşarjlı binek ve hafifi ticari araçlardın benzinli ve dizel motorlarında 
kullanılmak üzere geliştirilmiş özel formülasyona sahiptir. Ayrıca Dizel Partikül Filtresi (DPF) gibi egzoz emisyonu 
azaltan sistemlerin kullanıldığı binek ve hafifi ticari araçlarda kullanılması uygundur.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 Peugeot-Citroen PSA B71 2290 spesifikasyonuna uygun özel olarak dizayn 
edilmiştir.

LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 ürünü motor üreticileri tarafından belirlenen uzun yağ değişim periyotlarına 
uygun olarak farklı çalışma şartlarında çalışan yüksek performanslı benzinli ve direkt enjeksiyonlu dizel 
motorlarda yıl boyunca kullanımı tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS PS SAE 5W-30 aracınızın egzoz emisyon azaltıcı sistemlerinin korunmasını ve verimliliğini arttırır. 
Low SAPS teknolojisi sayesinde Dizel Partikül Filtresinde (DPF) partikül oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. 

 › Mükemmel soğukta çalışma kabiliyeti

 › İleri seviye deterjan-dispersan katıkları ile mükemmel temizlik

 › İleri seviye oksidasyon ve aşınma önleme kabiliyeti

 › Zorlu çalışma şartlarına uyum

 › Peugeot ve Citroen araçları için özel formülasyon

LUKOIL GENESIS PS 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS PS 5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 10,1

Viskozite İndeksi 155

TBN, mg KOH/g 7,6

Sülfatlanmış kül, % kütle 0,699

Parlama noktası, °C 236

Akma Noktası, °C -42
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SL / CF

aCea A5/B5, A1/B1

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, 
Ford WSS-M2C913-B, Renault RN 0700,
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30 ileri seviye yakıt ekonomisi teknolojisi ile üretilmiş yüksek performanslı full 
sentetik multigrade motor yağıdır. LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30 ürünü özellikle yakıt ekonomisi teknolojisi ile 
üretilmiş yağların kullanılması gereken garanti sürecinde olan veya garanti kapsamından çıkan tüm araçların yıl 
boyu kullanılması tavsiye edilen turboşarjlı veya süperşarjlı modern binek ve hafifi ticari araçların benzinli ve dizel 
motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel formülasyona sahiptir. 

LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30 ürünü yüksek kalite sentetik baz yağları ile mükemmel oksidasyon önleme ve 
korozyon önleyici en son katık teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30 ürünü motor üreticileri tarafından belirlenen uzun yağ değişim periyotlarına 
uygun olarak farklı çalışma şartlarında çalışan yüksek performanslı benzinli ve direkt enjeksiyonlu dizel 
motorlarda yıl boyunca kullanımı tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30 aracınızın egzoz emisyon azaltıcı sistemlerinin korunmasını ve verimliliğini 
arttırır. 

 › Yakıt ekonomisi sağlar

 › Şehir içi trafiği kullanım şartlarında aşınmalara karşı mükemmel koruma

 › İleri seviye oksidasyon ve aşınma önleme kabiliyeti

 › Motor parçalarında mükemmel temizlik

 › Soğuk havalarda kolay çalışma

LUKOIL GENESIS A5/B5 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS A5/B5 5W30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 9,5

Viskozite İndeksi 167

TBN, mg KOH/g 10

Sülfatlanmış kül, % kütle 1,1

Parlama noktası, °C 222

Akma Noktası, °C -39
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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aCea C4

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Renault RN 0720, MB 229.51

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS RT 5W-30 yüksek performanslı full sentetik multigrade motor yağıdır. LUKOIL GENESIS RT 5W-
30 ürünü RENAULT’un en son spesifikasyon olan RN 0720 şartnamesine uygun olarak geliştirilmiş olup, Dizel 
Partikül Filtresine (DPF) sahip RENAULT araçlarda kullanılması tavsiye edilmektedir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS RT 5W-30 ürünü Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve üç yollu katalizör (TWC) gibi egzoz emisyon 
sistemlerine sahip yeni nesil turboşarjlı veya süperşarjlı modern binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel 
motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel formülasyona sahiptir.  

 › Yakıt ekonomisi sağlar

 › DPF ve TWC sahip motorlarda mükemmel koruma

 › İleri seviye oksidasyon ve aşınma önleme kabiliyeti

 › Motor parçalarında mükemmel temizlik

 › Soğuk havalarda kolay çalışma

 › RN 0720 spesifikasyonun gerekli olduğu RENAULT araçları için özel formülasyon

LUKOIL GENESIS RT 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS RT 5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 9,5

Viskozite İndeksi 167

TBN, mg KOH/g 10

Sülfatlanmış kül, % kütle 1,1

Parlama noktası, °C 222

Akma Noktası, °C -39
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN / CF 

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

ILSAC GF-5 – licensed, Ford WSS-M2C-929-A, 
WSS-M2C-946-A, GM dexos 1

ambalaj 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü yakıt ekonomisi gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmiş binek ve hafif ticari araçların 
benzinli motorlarında kullanım için formüle edilmiş ultra yüksek performanslı sentetik çok dereceli motor yağıdır. 

LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü GM Dexos 1 ve Ford WSS-M2C-929-A spesifikasyonlarını karşılamaktadır.  
LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve gelişmiş katıklar kullanılarak formüle edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü API SN ve/veya ILSAC GF-5 performans seviyelerini karşılayan yağların 
kullanımının önerildiği modern Japon, Amerikan ve Kore araçlarının benzinli motorlarında dört mevsim kullanım 
için önerilmektedir. 

LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü uzun servis ömrü sağlar. Motor dayanıklılığından ödün vermeksizin araç 
emisyon azaltma sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunur. Yakıt ekonomisi teknolojisi yakıt tüketimini büyük ölçüde 
azaltır. LUKOIL GENESIS FE 5W-30 ürünü garanti kapsamında ve garanti sonrası periyodu araçlarda servis dolum 
yağı olarak kullanımı önerilmektedir

 › Mükemmel yakıt ekonomisi performansı,

 › Mükemmel düşük sıcaklık pompalana bilirliği ve soğukta motor çalıştırma,

 › Ağır koşullarda aşınmaya karşı güvenilir koruma,

 › Mükemmel deterjan-dağıtıcı özellikleri,

 › Yüksek devirler ve yüklerde çalışmaya uygun,

LUKOIL GENESIS FE 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS FE 5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 11,1

Viskozite İndeksi 168

TBN, mg KOH/g 7,0

Sülfatlanmış kül, % kütle 0,79

Parlama noktası, °C 235

Akma Noktası, °C -43
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN / CF 

Sae 5W-20

karşıladığı onay ve 
şartnameler

ILSAC GF-5, GM dexos-1, Ford WSS-M2C-930A

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS FE 5W-20 ürünü yakıt ekonomisi gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmiş ultra yüksek 
performanslı sentetik çok dereceli motor yağıdır.

Aracınızda garanti süresi bitmesinden sonra bile kullanabilirsiniz.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS FE 5W-20 ürünü yüksek performanslı turboşarjlı veya süperşarjlı çok nokta enjeksiyonlu benzinli 
motorların kullanıldığı binek, SUV ve hafif ticari modern araçlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 › Şehir içi trafiği kullanım şartlarında aşınmalara karşı mükemmel koruma

 › Aracın katalitik konverterlerinde zarar vermeyen formülasyon

 › İleri seviye deterjan ve dispersan özellikleri sayesinde özel koruma

 › Araç üreticilerinin enerji verimliliği karakteristiklerine ve gereksinimlerine uygun düşük viskoziteli motor yağı

 › Yakıt ekonomisi ve düşük emisyon

 › GM, Ford ve Chrysler gibi Amerikan otomobil üreticileri için tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS FE 5W-20

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS FE 5W-20

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 8,6

Viskozite İndeksi 168

TBN, mg KOH/g 7,44

Parlama noktası, °C 226

Akma Noktası, °C -44
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN / CF

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

GM Dexos 2; MB 229.51, MB 229.31, 228.51;
VW 501 / 502 00 / 505 00; BMW LL-04; 
ACEA C3; 
Renault RN 0700/ 0710

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS PREMIUM 5W-30, ultra yüksek performanslı, çok dereceli  ve tam sentetik bir motor yağıdır. Bu 
yağ, egzoz işleme sistemlerine sahip binek arabalarda ve hafif ticari taşıtlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Sentetik baz yağlar ve ileri seviye katık teknolojisiyle formüle edilmiş LUKOIL GENESIS PREMIUM, kullanım 
sırasında düşük sülfatlanmış kül, fosfor ve kükürt (Düşük SAPS) seviyesi sağlar. 

LUKOIL GENESIS PREMIUM serisi; tortu oluşumuna, aşınma ve korozyona karşı ileri seviye koruma, mükemmel 
piston temizliği  sağlama  ve segman  sıkışmasını önleme özelliklerine sahip olup; çok iyi düşük sıcaklık performansı 
sağlar.  LUKOIL GENESIS PREMIUM düşük sürtünmeli, düşük viskoziteli  ve düşük SAPS yağlara  ihtiyaç  duyan 
yüksek performanslı dizel ve benzinli araba ve minibüs motorları ile dizel partikül filtresi (DPF) ve üç yollu katalizöre 
(TWC) sahip taşıtlarda kullanıma uygun bir yağ olarak kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS PREMIUM’un, motor üreticisi tarafından belirtilmiş uzun yağ değiştirme aralıklarına sahip 
ve ağır şartlar altında çalışan yüksek performanslı benzin ve direkt enjeksiyonlu dizel motorlarda yıl boyunca 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS PREMIUM,  motorun dayanıklılığını tehlikeye atmadan  egzoz emisyon  sistemlerinin ömrünü 
uzatmaya ve verimliliğine katkıda bulunur. Düşük kül teknolojisi dizel partikül filtrelerinde zararlı tortuların 
birikmesini engeller ve egzoz işleme sisteminin hizmet ömrünü uzatır.

LUKOIL GENESIS PREMIUM 5W-30

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS  PREMIUM 5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 11.4

Viskozite İndeksi 164

TBN, mg KOH/g 7.8

Sülfatlanmış kül, % kütle 0.8

Parlama noktası, °C 230

Akma Noktası, °C -39
Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı 
şartname ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN / CF

Sae 5W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler

MB 229.31, 229.51; VW 502.00 / 505.00 / 505.01;
BMW LL-04; GM dexos2; Porsche A 40; 
Ford WSS-M2C917-A; Renault RN 0700 / 0710; 
ACEA C3

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GENESIS PREMIUM, ultra yüksek performanslı, çok dereceli ve tam sentetik bir motor yağıdır. Bu yağ, egzoz 
işleme sistemlerine sahip binek ve hafif ticari araçlarda  kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Sentetik baz yağlar  ve ileri seviye katık teknolojisiyle formüle edilmiş LUKOIL GENESIS PREMIUM, kullanım sırasında

düşük  sülfatlanmış kül, fosfor ve kükürt (Düşük SAPS) seviyesi sağlar.                                                                                                                          

LUKOIL GENESIS PREMIUM serisi; tortu oluşumuna, aşınma ve korozyona  karşı ileri seviye koruma, mükemmel

piston  temizliği  sağlama  ve segman  sıkışmasını önleme özelliklerine sahip olup; çok iyi düşük sıcaklık performansı 
sağlar.  LUKOIL GENESIS PREMIUM  düşük sürtünmeli, düşük viskoziteli  ve düşük SAPS yağlara ihtiyaç  duyan yüksek 
performanslı dizel ve benzinli araba ve minibüs motorları ile dizel partikül filtresi (DPF) ve üç yollu katalizöre (TWC) 
sahip taşıtlarda kullanıma uygun bir yağ olarak kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GENESIS PREMIUM’un,  motor üreticisi tarafından  belirtilmiş uzun yağ değiştirme aralıklarına sahip ve ağır 
şartlar altında çalışan yüksek performanslı benzin ve direkt enjeksiyonlu dizel motorlarda yıl boyunca kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

LUKOIL GENESIS PREMIUM, motorun dayanıklılığını tehlikeye atmadan egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü 
uzatmayae ve verimliliğine katkıda bulunur. Düşük kül teknolojisi dizel partikül filtrelerinde zararlı tortuların 
birikmesini engeller ve egzoz işleme sisteminin hizmet ömrünü uzatır.

LUKOIL GENESIS PREMIUM 5W-40

Binek Araç Premium Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL GENESIS PREMIUM 5W-40

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 13.3

Viskozite İndeksi 169

TBN, mg KOH/g 7.6

Sülfatlanmış kül, % kütle 0.8

Parlama noktası, °C 233

Akma Noktası, °C -39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SN / CF

Sae 5W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler

ACEA A4/B4, A3/B3; MB 229.3, MB 229.5; 
VW 502 00 / 505 00

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Sentetik çok dereceli motor yağıdır. Binek araçların ve ticari taşıtların modern turboşarjlı benzinli ve dizel 
motorlarında kullanılması tavsiye edilir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Üstün düşük sıcaklık özellikleri sayesinde motorun düşük sıcaklıklarda bile çalıştırılmasını kolaylaştırır

 › Çok ağır çalışma şartları altında bile aşınmaya ve korozyona karşı üstün  motor koruması sağlar.

 › Motorda yüksek ve düşük sıcaklıkta bile görülebilecek tortuların oluşmasını önler.

 › Araçlardaki katalitik konvertörlere karşı nötrdür.

 › İleri seviye oksidasyon önleme özelliklerine sahiptir.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC

Binek Araç Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 14,2
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 87.72 

Viskozite İndeksi 168

TBN, mg KOH/g 10,0

Sülfatlanmış kül, % kütle 0,9

Parlama noktası, °C 228

Akma Noktası, °C – 39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SL / CF

Sae 5W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Ford WSS-M2C913-А, WSS-M2C913-В, 
WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; ILSAC GF-4,
Renault RN 0700; AVTOVAZ OAO; ACEA A5/B5 - 08;

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, 7 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Yüksek kaliteli, tam sentetik ve çok dereceli  motor yağıdır. Modern binek araçların, minibüslerin ve kamyonetlerin 
turboşarjlı benzinli ve dizel motorlarında kullanım için uygundur.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Motorun düşük sıcaklıklarda dahi çalıştırılmasını kolaylaştırır

 › Çok ağır çalışma şartları altında dahi aşınmaya ve korozyona karşı üstün  motor koruması sağlar.

 › Motorda yüksek ve düşük sıcaklıkta görülebilecek tortuların oluşmasını önler.

 › Araçlardaki katalitik konvertörlere karşı nötrdür

 › Motor performansını arttırır ve gürültüyü azaltır.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC

Binek Araç Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL LUXE SYNTHETIC  5W-30

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 10,6

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 57,7

Viskozite İndeksi 173

TBN, mg KOH/g 9,72

Parlama noktası, °C 230

Akma Noktası, °C -42

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.



20

apı CF

Sae 10W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler

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

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Yüksek kaliteli yarı sentetik çok dereceli binek araç dizel motor yağıdır. Modern binek araçların, minibüslerin ve 
kamyonetlerin turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu dizel motorlarında kullanım içindir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Yüksek kükürtlü dizel yakıt kullanan motorlar için özellikle geliştirilmiştir.

 › Motorun düşük sıcaklıklar altında bile çalıştırılmasını kolaylaştırır.

 › Sık dur kalk yapılan sürüş şartları altında bile aşınma, korozyon ve yüksek sıcaklıkta oluşan  tortulara karşı  
motoru etkili bir şekilde korur.

 › İyi oksidasyon önleme ve kurum dağıtıcı özelliklerine sahiptir.

 › Kullanılmış dizel motorlardaki yağ tüketimini azaltır.

 › Dizel araçlardaki turboşarjlar için yüksek koruma sağlar.

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL

Binek Araç Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL LUXE TURBO DIESEL 10W-40  

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 15

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 103 

Viskozite İndeksi 156

TBN, mg KOH/g 8.22

Parlama noktası, °C 224

Akma Noktası, °C -36

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SL/CF

Sae 5W-30 / 5W-40/10W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler

MeMZ (SAE 5W-40), JSC ZMZ , JSC UMZ (SAE 10W-40), 
JSC «AVTOVAZ» (SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40)

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, 5 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Yüksek kaliteli yarı sentetik  motor yağıdır. Binek araçların, minibüslerin ve kamyonetlerin modern turbo şarjlı benzinli 
ve dizel motorlarında kullanım içindir.

UYGUlama Ve FaYdaları

Turbo şarjlı benzin ve dizel motorlarda kullanıma uygundur.

 › Motorun soğuk çalıştırılmasını kolaylaştırır.

 › Çok ağır çalışma şartları altında aşınmaya ve korozyona karşı güvenilir bir motor koruması sağlar.

 › Motorda yüksek ve düşük sıcaklıklı tortuların oluşmasını önler.

 › Taşıtın katalitik konvertörüne karşı nötrdür.

 › Motor performansını arttırır ve gürültüyü azaltır.

LUKOIL LUXE

Binek Araç Motor Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL LUXE

5W-30 5W-40 10W-40

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 10.54 13.9 15
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 61.39 84.6 101

Viskozite İndeksi 162 181 150

TBN, mg KOH/g 8.7 7.9 7.7
Sülfatlanmış kül, kütle %, en fazla. 1.2 1.0  

Parlama noktası, °C 235 222 228

Akma Noktası,°C – 45 -40 -39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı SG / CD

Sae 15W-40 / 20W-50

karşıladığı onay 
ve şartnameler

AVTOVAZ OAO

ambalaj 1 Lt, 3 Lt, 4 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağlarıdır. Binek araçların ve ticari taşıtların benzinli ve süper şarjlı 
dizel motorlarında kullanım için geliştirilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › İyi oksidasyon önleme ve kurum dağıtıcı özelliklerine sahiptir.

 › Motorda yüksek ve düşük sıcaklıkta görülebilecek tortuların oluşmasını önler.

 › SAE 20W-50 viskozite sınıflı yağ, sıcak bir iklimde ve uzun yola çıkılan çalışma şartları altında bile yağ 
tüketimini, aşınma ve gürültü seviyesini (özellikle aşınmış motorlarda) düşürür.

LUKOIL SUPER

Binek Araç Motor Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL SUPER

15W-40 20W-50

Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s ) 14.4 18.1

Viskozite İndeksi, min. 136 123

Parlama noktası, °С, min. 224 244

Akma Noktası, °С, max. -33 -27

TBN, mg KOH/1g of oil, min. 9.1 8.1

Sülfatlanmış kül, kütle %, en fazla. 1.1 1.1

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Binek Araç  Motor Yağları 

apı SG

Sae 10W-40 / 20W-50

karşıladığı onay ve 
şartnameler

JASO MA

ambalaj 1 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL MOTO 4T- modern, yüksek kaliteli, dört zamanlı motosiklet yağıdır. Motosiklet, motorlu bisiklet, mobilet 
ve kar arabalarının dört zamanlı benzinli motorları için dizayn edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL MOTO  4T, JASO MA’nın tavsiye  edildiği tüm motosikletlerde kullanılabilir.

LUKOIL MOTO 4T

ÖZELLİK
LUKOIL MOTO 4T

10W-40   20W-50

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 13,9 19,8

Viskozite İndeksi 154 127

Parlama noktası, °C 226 244

Akma Noktası,°C -42 -24

TBN, mg KOH/g 5,9 5,9

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.



Ticari Araç 
Motor Yağları
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Ticari Araç Motor Yağları

apı CI-4

Sae 10W-40 

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

API CI-4; ACEA E6/E7/E4-08; MAN M3477; VOLVO VDS-3;
MACK EO-N; Deutz DQC IV-10, IV-10LA; 
Renault RLD-2, MB -Approval 228.51; 
MTU Category 3, 3.1; Cummins CES 20078; 
Deutz DQC III-05/IV-10LA; 
JASO DH-2; Scania LA; DAF Extended Drain; 
Renault RXD, RLD

ambalaj 20 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Dizel motorlar için geliştirilmiş tam sentetik bir yağ olan  LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS, üreticiler 
tarafından öngörülmüş uzun yağ değiştirme aralıklarına göre tasarlanmış ACEA E4/E6/ E7-08 ve API CI-4 
şartnamelerini karşılar. Düşük kükürtlü dizel yakıt kullanımını düzenleyen Euro-3, 4 ve 5 emisyon şartlarını karşılayan 
yüksek sıkıştırma oranlı modern motorlarda kullanım amaçlıdır.

Düşük seviye sülfatlanmış kül, fosfor ve kükürt içeren  (Düşük SAPS) bir yağ olan LUKOIL AVANTGARDE 
PROFESSIONAL LS,  ileri seviye katık teknolojisi ve yüksek rafine sentetik baz yağlar kullanılarak formüle edilmiştir.

UYGUlama  Ve FaYdaları

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS, üreticinin tavsiyesi ile uzun yağ değiştirme aralıklarına sahip ve ağır 
şartlar altında çalışan yüksek sıkıştırma oranlı dizel motorlarda kullanım için tavsiye edilir. Dizel partikül filtrelerine 
(DPF) sahip taşıtlar ile EGR  ve SCR takılı çoğu motor için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS

karşıladığı onay ve 

ÖZELLİK LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS 10W-40

Yoğunluk, 15°C (kg/m3) 858
Kinematik viskozite 100°C (mm2/s) 13.87

Kinematik viskozite 40 °C (mm2/s) 90.62

Viskozite indeksi 156
TBN (mg KOH/g) 12.4

Sülfatlanmış kül (%ağırlıkça) 0.97

Parlama Noktası, COC (°C) 229

Akma Noktası (°C) -39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Ticari Araç Motor Yağları

apı CF

Sae 10W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

MB 228.5; MAN M3277; MTU Category 3;
Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-N; 
Deutz DQC III-05, 10 ; Scania LDF-3; 
ACEA E4/E7-08; Cummins CES 20072; 
DAF Extended Drain

ambalaj 20 Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL sentetik motor yağı, üreticinin tavsiyelerine göre uzun yağ değiştirme 
aralıklarına göre tasarlanmış ve ağır şartlar altında çalışan dizel motorlar için geliştirilmiş ACEA E4/E7-08 
şartnamelerini karşılar.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL, Euro-3, 4 ve 5 emisyon şartlarını karşılayan yüksek sıkıştırma oranlı dizel 
motorlar için dizayn edilmiştir.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL,  ileri seviye katık teknolojisi ve yüksek rafine sentetik baz yağlar 
kullanılarak formüle edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL’ın, değişik koşullar altında çalışan ağır hizmet dört-zamanlı motorlarda 
kullanılması tavsiye edilir. Turboşarjlı, EGR ve SCR gibi egzoz işleme sistemi takılı birçok modern motor için 
uygundur. Üreticinin tavsiyelerine göre yağ değiştirme aralığı tayin edilmelidir.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

ÖZELLİK LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 13.711
Viskozite İndeksi 155

TBN, mg KOH/g 16

Sülfatlanmış kül, % kütle 1.9

Parlama noktası, °C 234

Akma Noktası, °C -39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı CI-4/SL

Sae 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

karşıladığı onay 
ve şartnameler

5w-40: ACEA E7-08, A3/B4-04
10w-30:  JSC “KAMAZ”, ACEA E7
10w-40:  JSC “KAMAZ”, JSC “Avtodizel” (“YaMZ”),  JSC “TMZ” 
(Tutaev), ACEA  E7, Cummins CES, 20071/2/6/7,
MB  228.3, MAN   M3275, MTU Category 2, Volvo VDS-3,
Renault RLD-2/RLD, Mack E-OM Plus, CAT ECF-1-A/ECF-2
15w-40: MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN M3275-1,
Mack EO-N, MTU Category 2, Renault RLD-2, Deutz DQC III-10,
JSC “KAMAZ”, JSC “Avtodisel”, Mack EO-N Plus, 
JSC “TMZ” (Tutaev); ACEA E7, Cummins CES 20071/2/6/7,
Mack E-OM Plus, Global DHD-1, CAT ECF-1-A/ECF-2,

ambalaj 1 Lt, 5 Lt, 7Lt, 16 Kg, 20Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA, üreticinin tavsiyelerine göre uzun yağ değiştirme aralıklarına sahip ve ağır şartlar altında 
çalışan turbo şarjlı dizel motorlar için üretilmiş premium motor yağı serisidir. LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 10W-30  
soğuk çalıştırma performansı sağlayan yarı sentetik yağdır. LUKOIL AVANTGARDE ULTRA, ileri seviye katık teknolojisi ile 
çok iyi rafine edilmiş mineral ve sentetik baz yağlar kullanarak formüle edilmiştir. Üstün piston temizliği ve silindir cidarının 
cilalanmasına karşı üstün koruma sağlar. Mükemmel aşınma kontrolü, kurum kontrolü  ve viskozite kararlılığı sağlar.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA’nın, değişik koşullar altında çalışan ağır hizmet dört-zamanlı motorlarda kullanılması 
tavsiye edilir. Turboşarjlı, EGR ve SCR  gibi egzoz işleme sistemi takılı birçok modern motor için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA serisi; API CI-4 şartlarını karşılar ve API CI-4, CH-4 ve CG-4 yağlarının tavsiye edildiği 
dizel motorlarda kullanım için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA yağları, üreticinin tavsiyelerine göre uzun yağ değiştirme aralıklarına sahip; ağır şartlar 
altında çalışan ve Euro-3, 4 ve 5 emisyon şartlarını karşılayan yüksek sıkıştırma oranlı dizel motorlar için tavsiye edilir. Dizel 
partikül filtresi olmayan motorlar, EGR ve SCR gibi egzoz emisyon sistemi takılı birçok motor için de uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA yağları, direkt enjeksiyonlu binek araç ve hafif ticari dizel motorları ile yüksek performanslı 
benzin motorlarında da yıl boyu kullanıma (km sınırı gözetilerek)  uygundur. Bu yağlar, karışık bir filo için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA

karşıladığı onay 

Ticari Araç Motor Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA

10W-30 10W-40 15W-40
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 73.8 98.2 110

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 12.0 14.7 14.7

Viskozite İndeksi 159 157 139

TBN, mg KOH/g 11.5 11.1 11.3

Parlama noktası, °C 228 223 227

Akma Noktası, °C -36 -36 -33

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı CH-4/CG-4/SJ

Sae 15W-40

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Cummins   CES 20077; MB 228.3; MAN 3275, MAN 271,
M3275-1; MTU Category 1, 2; Deutz DQC II-10; 
Volvo VDS-3; Mack EO-N; JSC “KAMAZ”; JSC “YaMZ”;  
JSC “TMZ” (Tutaev); ACEA E7-04, B3/A2-02;
Cummins CES 20071 / 20072 / 20076; Renault VI RLD-2;
Mack EO-M Plus; Caterpillar ECF-1-A, 

ambalaj 1 Lt, 5 Lt, 7 Lt, 16 Kg, 20Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA SAE 15W-40 çok dereceli mineral motor yağıdır. Uzun yağ değiştirme aralıklarına 
uygundur. Binek araçların ve ticari taşıtların turbo şarjlı benzinli ve dizel motorları için tavsiye edilir. Düşük 
dereceli yakıtlar ile çalışmaya uygundur.Üstün oksidasyon önleme ve kurum dağıtma özelliklerine sahiptir. Çok 
ağır çalışma şartları altında çalışan araç motorlarını aşınmaya, korozyona ve yüksek sıcaklıktaki tortu oluşumuna 
karşı korur.

UYGUlama Ve FaYdaları

Hem doğal havalandırmalı hem de turbo şarjlı ve her türlü (karada ve arazide) koşulda çalışan Avrupa, ABD 
ve Japon araçlarının yanı sıra binek ve ticari taşıtların turbo şarjlı benzinli ve dizel motorları için tavsiye edilir. 
Euro-3 standartlarındaki ağır hizmet, dört-zamanlı turbo şarjlı dizel motorlar için uygundur. Karışık filolar için 
tavsiye edilir.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA

Ticari Araç Motor Yağları

ÖZELLİK LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 110
Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 14.85

Viskozite İndeksi 139

TBN, mg KOH/g  9.2 
Parlama noktası, °C 226

Akma Noktası, °C -33

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı CF-4/SG

Sae 15W-40 / 20W-50

karşıladığı onay 
ve şartnameler

15W-40: KAMAZ Euro-2, MAN M 3275, MB 228.3  
20W-50: KAMAZ Euro-2,

ambalaj 1 Lt, 5 Lt, 7 Lt, 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL AVANTGARDE serisi, ağır hizmet motorlar için geliştirilmiş çok dereceli 
motor yağlarıdır.

LUKOIL AVANTGARDE yağları, özel olarak seçilmiş yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve  kullanım sırasında 
yüksek performans ve dayanıklılık sağlayan kanıtlanmış katık teknolojisi ve viskozite indeks geliştirici ile birlikte 
karıştırılmıştır.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL AVANTGARDE’ın, karayolunda çalışan dizel veya karışık filo (dizel ve benzinli) araçlarında kullanılması 
tavsiye edilir. 

Bu seri; ağır iş kamyonlarında, inşaat, madencilik ve çiftçilik donanımlarında kullanılan motorlar dahil olmak 
üzere; üreticilerinin çeşitli çalışma şartlarında API CF-4 performans seviyesi yağlarını tavsiye ettiği; geniş bir 
sıcaklık aralığı ve  değişken şartlar altında çalışan doğal havalandırmalı veya turbo şarjlı ağır hizmet dizel 
motorlarının yağlanmasına yöneliktir.

LUKOIL AVANTGARDE, API SG kategorisine 1993 ve daha eski motorlar için benzin performans şartlarını da 
karşılamak üzere  formüle edilmiştir. Bu, karışık filo işletmecileri için depolama kolaylığı ve uygun maliyetli işletme 
sağlar.

LUKOIL AVANTGARDE

Ticari Araç Motor Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL AVANTGARDE

15W-40 20W-50

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 105 164
Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 14.2 18.1

Viskozite İndeksi 138 123

TBN, mg KOH/g  9.6  10

Parlama noktası, °C 234 240

Akma Noktası, °C -36 -27

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.



Şanzıman ve 
Diferansiyel 
Yağları
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Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

ÖZELLİK LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90

Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s) 14,5
Viskozite İndeksi 155

Brookfield Viskozite @-40 °C mPa*s 67500

Parlama noktası, °C 180

Akma Noktası, °C -48

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

apı GL-4/5, MT-1

Sae 75W-90 

karşıladığı onay ve 
şartnameler

MB 235.8,  MAN 341 Type E3, MAN 3343 Typ S,  ZF TE-ML 02B, 05B, 
12B, 12 L, 12 N, 16F, 17B, 19C, 21B, Arvin Meritor 076N, MACK GO-J, 
Scania STO 1:0, Eaton (Europe)

ambalaj Varil

LLUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 ürünü API GL-4 veya API GL-5 (TDL- Total Drive Line) 
spesifikasyonlarının tavsiye edildiği binek araç ve kamyonların şanzıman ve akslarında kullanılması için geliştirilmiş 
full sentetik transmisyon yağıdır. 

LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 ürünü dünyanın lider şanzıman üreticilerinin gereksinimlerine uygun 
olarak yüksek kalite sentetik bazyağları (PAO) ve yağlayıcının performansını arttıran modern katkı paketleri 
üretilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LLUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 ürünü API GL-4 veya API GL-5 (TDL- Total Drive Line)
spesifikasyonlarının tavsiye edildiği binek araç ve kamyonların şanzıman ve akslarında kullanılır.

LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 ürünü MAN, Mercedes Benz, Scania, ZF ve ZF şanzımanlarını 
kullanan DAF, IVECO, RENAULT vb OEM’ler tarafından üretilen araçlarda kullanılan şanzıman ve akslarda 
kullanılması tavsiye edilmektedir

 › Aşınmalara karşı mükemmel koruma

 › Mükemmel oksidasyon ve termal kararlılık

 › Keçe ve diğer sızdırmazlık elemanları ile uyumluluk

 › Arttırılmış yağ değişim periyodu

LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90
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Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

ÖZELLİK LUKOIL TM-4 SYNTH 75W-80 

Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s) 9,5
Viskozite,Kinematik 40 °С 56

Viskozite İndeksi 155

Parlama noktası, °C 234

Akma Noktası, °C -42

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

apı GL-4

Sae 75W-80 

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Eaton (Europe), ZF TE-ML 02L, 16K, MAN 341 Typ Z4/Typ E3

ambalaj   20 Lt, Varil

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH TM-4 75W-80, API GL-4 performans seviyesine sahip yağların kullanılmasının 
tavsiye edildiği binek araçlar, ticari taşıtların şanzımanları için sentetik yüksek verimli şanzıman yağıdır. 

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH TM-4 75W-80 ürünü dünyanın önde gelen şanzıman üreticilerinin modern 
gerekliliklerine uygun olarak yüksek verimlilikteki hidrosentetik baz yağlar (API Grup III)  ve yağlayıcı performansını 
geliştiren katık paketlerinden üretilmiştir. 

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH TM-4 75W-80, ZF Friedrichshafen AG, Ecolite, AS Tronic, Ecomid, Ecosplit, 
TC, Tronic ve diğer OEM’ler tarafından üretilen manuel şanzımanlar için önerilmektedir.

 › Aşınmaya karşı yüksek düzeyde koruma 

 › Korozyona karşı yüksek koruma

 › Mükemmel oksidasyon ve termal kararlılık

 › Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumluluk,

 › Uzun yağ değişim aralığı.

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH TM-4 SAE 75W-80
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Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

apı GL-4

Sae 80/ 90 / 140/ 75W-80 / 80W-90 

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Sae90: MB 235.1, ZF TE-ML 02B, 16A,17A, 19A

75W-80 MAN –341 Type 3 ZF TE-ML 02L, 16K, 
16A,17A, 19A 

80W MB 235.1, ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A

80W-90 ZF TE-ML 02B/ 16A/17A/ 19A;

MB 235.1; MAN 341 Z1

ambalaj 1 Lt, 3 Lt, 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL TRANSMISSION TM-4, yağ performansını artıran ileri seviye katık paketiyle karıştırılmış ve çok iyi rafine 
mineral ve yenilikçi sentetik baz yağlar kullanılarak imal edilmiş dişli yağlarıdır. API GL-4 (TM-4) yağlarının 
kullanılmasının tavsiye edildiği binek araçlar, ticari taşıtlar ve diğer makinelerin her çeşit mekanik aktarımları için 
mükemmeldir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Aşınma, çizilme, korozyon ve oksidasyon önleyici özellikler sağlar.

 › SAE 75W-80 viskozite sınıfı yağ, düşük sıcaklıklarında şanzımanın dengeli çalışmasını sağlayarak yakıt 
tüketimini azaltır.

 › Uzun ömürlü performans sağlar.

LUKOIL TRANSMISSION TM-4

ÖZELLİK
LUKOIL TRANSMISSION ТМ-4

80 90 140 75W-80 80W-90
Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s) 9,22 15,69 26,61 9,36 15.0 min

Viskozite İndeksi 99 95 91 175 90

Parlama noktası, °C 185 min. 185 min. 185 min. 185 min. 185 min.

Akma Noktası, °C -30 -30 -30 -30 -30

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

apı GL-5

Sae 90 / 75W-90/ 80W-90 / 85W-140 

karşıladığı onay ve 
şartnameler

Sae 90: ZF TE-ML / 16C/ 17B/ 19B/ 21A

Sae 75W-90:  MB 235.0; MAN 342 M1; 
ZF TE-ML 05A/ 07A/ 08/ 16B,17B/ 19B/ 21A

Sae 80W-90: ’AVTOVAZ’; MB 235.0; ZF TE-ML 
05A/12E 16B/17B/19B/21A; JSC “AVTOVAZ”; 
MAN 342 M1
Sae 85W-140: ZF TE-ML 05A/12 E /16D /21A

ambalaj 1 Lt, 4 Lt, 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL TRANSMISSION TM-5, yağ performansını artıran ileri seviye katık paketiyle karıştırılmış ve çok iyi rafine 
edilmiş mineral ve yenilikçi sentetik baz yağlar kullanılarak imal edilmiş çok dereceli dişli yağıdır. API GL-5 (TM-
5) yağlarının kullanılmasının tavsiye edildiği çok ağır şartlar altında çalışan binek araçlar, ticari taşıtlar ve diğer 
makinelerin her çeşit (hipoid dahil) mekanik aktarımları için mükemmeldir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Ağır iş ve yüksek sıcaklık şartlarında uzun süreli çalışma sırasında dahi çizilmeye, oksitlenmeye ve korozyona 
karşı üstün koruma sağlar

 › SAE 75W-90 viskozite sınıfı yağ, düşük sıcaklıklarda şanzımanın dengeli çalışmasını sağlayarak yakıt 
tüketimini azaltır.

 › Geniş bir sıcaklık aralığında kusursuz performans sağlar.

 › Uzun ömürlü performans sağlar.

LUKOIL TRANSMISSION TM-5

ÖZELLİK
LUKOIL TRANSMISSION ТМ-5

90 75W-90 80W-90 85W-140
Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s ) 16.4 17.8 15.7 30.23

Viskozite İndeksi 94 180 96 96

Parlama noktası, °C 222 190 212 200

Akma Noktası, °C -27 -42 -30 -42

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Otomatik Şanzıman Yağları

ÖZELLİK LUKOIL ATF SYNTH CVT

Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s) 8,0
Viskozite,Kinematik 40 °С 33,4

Viskozite İndeksi 189

Parlama noktası, °C 220

Akma Noktası, °C -48

 Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

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,
M CVTF Z4/Typ E3, 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, MB 236.20

ambalaj 1 Lt,

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL ATF SYNTH CVT ürünü binek araçlarda kullanılan CVT tip otomatik şanzıman yağıdır.  LUKOIL 
ATF SYNTH CVT ürünü OEM gerekliliklerine göre geliştirilmiştir ve kalitesi laboratuvar ve saha testleriyle 
kanıtlanmıştır. 

LUKOIL ATF SYNTH CVT ürünü pek çok binek aracın servis dolumu için tasarlanmıştır. LUKOIL ATF SYNTH CVT 
ürünü mükemmel köpük önleme özellikleri gösterir. Conta malzemelerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir. 
Gelişmiş anti korozyon özellikleri sayesinde tüm ekipman parçalarında güvenli koruma sağlar.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL ATF SYNTH CVT ürünü NS-2, SP-III ve diğer CVT şanzıman yağlarının tavsiye edildiği çeşitli şanzımanlarda 
kullanımı önerilmektedir. 

 ›  Özel olarak tamburlu varyatör sistemleri için geliştirilmiş ‘benzersiz tasarım özellikleri ve ağır çalışma 
şartlarında kullanılabilir. 

 › Kayış-kasnak çifti yanı sıra ıslak debriyajlar için optimum sürtünme önleyici özelliklere sahiptir.

 › Yağının yüksek termo-oksidatif stabilitesi uzun servis ömrü boyunca yüksek kalitede bakım sağlar.

 › Optimum viskozite ve katıklarla sağlanan geliştirilmiş yağlama ve aşınmaya karşı koruyucu özellikler gösterir. 

 › Yüksek viskozite indeksi ve düşük sıcaklık akışkanlığına sahiptir.

LUKOIL ATF SYNTH CVT
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Otomatik Şanzıman Yağları

ÖZELLİK LUKOIL ATF SYNTH VI

Kinematik Viskozite (100 °С, mm2/s) 5,9
Viskozite İndeksi 148

Brookfield Viskozite @-40 °C mPa*s 12300

Parlama noktası, °C 1080

Akma Noktası, °C 216

 Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

GM DEXRON®-VI – licensed (#J-62001), JASO Class 1-A, Ford MERCON® LV/ 
MERCON® SP Toyota WS Hyundai SP-IV Nissan Matic S Honda D-W1

ambalaj Varil

LUKOIL ATF SYNTH VI binek ve hafif ticari araçlarda kullanılması için geliştirilmiş yüksek kalite otomatik 
şanzıman yağıdır.

LUKOIL ATF SYNTH VI ürünü DEXRON VI  teknik şartnamesine uygun olarak dizayn edilmiş otomatik şanzıman 
yağıdır.

LUKOIL ATF SYNTH VI ürünü araçların garanti süresi boyunca veya garanti süresi bittikten sonrada servis 
dolumu olarak kullanılabilir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL ATF SYNTH VI ürünü 2006 ve daha sonrası GM markalı binek ve ticari araçlarda kullanılan AT ve 
Hydramatik tip yeni GM 6 ileri otomatik şanzımanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. 

LUKOIL ATF SYNTH VI ürünü ayrıca daha önceki nesil DEXRON ürünlerinin tavsiye edildiği yerlerde kullanım  için 
uygundur. Ayrıca direksiyon sıvısı olarak da kullanılabilir.

 › Eski nesil DEXRON ürünleri ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek termal stabilite ve oksidasyon kararlılığından 
dolayı daha uzun ömürlüdür.

 › Arttırılmış aşınma önleme özellikleri sayesinde yumuşak ve sessiz vites geçişi sağlar

 › Geliştirilmiş formülü sayesinde çalışma esnasında viskozite kaybı minimize edilmiştir.

 › Düşük sıcaklıklada ki akıcılığı ile yağlama kalitesini arttırır

 › Optimum viskoite özellikleri ile elektrohidrolik kontrol sistemin hızlı isteklerine mükemmel cevap verir

LUKOIL ATF SYNTH VI ürünü çalışma esnasında sıcaklığa bağlı olarak çamur ve tortu oluşumuna karşı mükemmel 
koruma sağlar. Sızdırmazlık elemanları ile mükemmel uyum sağlar.

LUKOIL ATF SYNTH VI
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karşıladığı onay ve 
şartnameler 

ZF TE-ML 04D/11A/14A; MAN 339 TYP Z1 ve V1; 
Allison C-4; Caterpillar TO-2; GM DEXRON II D-22247; 
Ford M2C-138-CJ; Ford M2C-166H; Ford MERCON

ambalaj 1Lt, 3Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

ATF II, otomatik şanzımanlar için geliştirilmiş bir yağdır.  Yapısında yeni geliştirilmiş özel 
katıklar içerir.  Özel seçilmiş sürtünme azaltıcı, aşınma önleyici ve performans artırıcı 
katıklarla takviye edilmiştir. GM DEXRON II D ATF performans değerlerini karşılayacak 
şekilde sınıflandırılmıştır

UYGUlama Ve FaYdaları

Binek araçlar, kamyonlar, iş makineleri, zirai ekipman ve mobil hidrolik ekipmanlarının otomatik ve power shift 
tranmisyonlarında, tork konvertörlerinde , debriyaj ve hidrolik direksiyon kutularının yağlanmasında kullanılır.

 › Aşınmaya karşı üstün koruma

 › Düşük sıcaklıklarda mükemmel akma özelliği

 › Pas ve korozyona karşı üstün koruma gücü

 › Yüksek oksidasyon direnci

 › Kırmızı rengi sayesinde kolay tanınma özelliği

LUKOIL ATF II

Otomatik Şanzıman Yağları

ÖZELLİK ATF II

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 7,6
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 40

Viskozite İndeksi 162

Parlama noktası, °C 199

Akma Noktası, °C -48

 Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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karşıladığı onay ve 
şartnameler 

ZF TE-ML 04D/14A/14B/17C; MAN 339 TYP Z1 ve V1; 
Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mercedes Benz 236.6 ; 
Voith 55.6336; Ford Mercon ve Mercon V; GM Dexron III H

ambalaj 1Lt, 3Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

Otomatik transmisyon sıvısı olarak kullanılan ve  GM DEXRON III spesifikasyonunu 
karşılayan üstün performanslı sentetik teknolojili bir üründür

UYGUlama Ve FaYdaları

Binek araçların ve ağır vasıtaların otomatik şanzıman ve transmisyonlarında, direksiyon dişlilerinde, ve önerildiği 
takdirde hidrolik sisteme sahip mekanizmalarda kullanılır.

 › Aşınmaya karşı yüksek performans seviyesi

 › Ticari araçlar ve yolcu araçlarının gereksinimlerini en üst seviyede karşılar. 

 › Paslanma ve korozyona karşı hassas sistem elemanlarının ömrünü uzatır.

 › Uzun transmisyon ömrü sağlar ve transmisyon verimliliğini artırır.  

 › Otomatik şanzıman parçalarının aşınmasını önler. 

 › Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

 › Düşük sıcaklıklarda çok kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar. 

LUKOIL ATF III

Otomatik Şanzıman Yağları

ÖZELLİK ATF III

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 7,85
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 38,12

Viskozite İndeksi 184

Parlama noktası, °C 222

Akma Noktası, °C -51

 Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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apı CF / CF-2

Sae 10W / 30 / 50

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

CAT TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03; Komatsu 

ambalaj Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GEYSER MM;  aks ve son tahrik sistemleri, hidrolik sistemler, sürtünme dişli kutuları, ıslak fren sistemleri ve 
dizel motorlar dahil arazi ve ağır hizmet taşıtlarının ağır hizmet bileşenleri için tasarlanmıştır.

LUKOIL GEYSER MM  yağları; dişli kutusu sürtünme bileşenlerinin pürüzsüz çalışmasını sağlar ve aşınmaya, 
oksitlenmeye, korozyona ve köpüklenmeye karşı kusursuz koruma sağlayan özel katıklar içerir.

UYGUlama Ve FaYdaları

 › Arazi taşıtları dahil olmak üzere ağır iş uygulamalarında CAT TO-4 yağlarının kullanılması gereken şanzıman 
bileşenlerinin yanı sıra aks ve son tahrik takımları için;

 › Hidrolik sistemler için hidrolik yağı olarak;

 › API CF-2 ve CF yağlarının tavsiye edildiği dizel motorları için motor yağı olarak. 

LUKOIL GEYSER MM

Şanzıman ve Diferansiyel Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL GEYSER MM

10W 30 50

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 6.42 10.5 18.23

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 40.9 96.35 223.8

Viskozite İndeksi 106 90 89

Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g 7.5 7.5 7.5

Parlama noktası, °C 200 210 210

Akma Noktası, °C - 33 - 15 - 15

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Şanzıman ve Diferansiyel Yağları Traktör Yağları

ÖZELLİK LUKOIL VERSO 1OW-30
Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 10.36

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 64.32 

Viskozite İndeksi 150

TBN (mgKOH/g) 8.75 

Parlama noktası, °C 230

Akma Noktası, °C -39

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

Sae 10W-30

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

API GL-4 Allison C4 Caterpillar TO-2 Massey Ferguson 
M1135, M1143 John Deere JDM J20C Ford M2C 134D, 
M2C 86 (A&B) CNH MAT 3525, New Holland NH 
410B, NH 420A Fiat AF 87 Denison UTTO HF-0, HF-1, 
HF-2 Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S (Mobil 
hidrolik sistemler– Broşür 694) Sauer Sunstrand/Danfoss 
Hidro Statik Trans Sıvısı JCMAS HK P-041, Kubota: UDT 
servis dolumu Oliver: Type 55/ Type 5J/Q1802 White: 
Q-1705/1722/1766/1766B (UHTF)/1802/1826 
I.H.C: B5&B6 Hydran J.I Case/ Case International MS-
1204, 1206, 1207, 1209

ambalaj 1 Lt, 5 Lt, 7 Lt, 16 Kg, 20Lt, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL VERSO, yağ performansını artıran ileri seviye katık paketiyle karıştırılmış kaliteli mineral yağlar 
kullanılarak imal edilmiş yüksek performanslı üniversal şanzıman yağıdır (STOU).

Çok yüksek basınç özelliklerine sahip olup aşınmaya karşı üstün koruma sağlar. Mükemmel oksidatif ve ısıl 
kararlılığa sahiptir. Geniş bir sıcaklık aralığında ağır yükler altındaki aktarım sistemlerinin çalışma ömrünü uzatır. 
Sürtünme elemanlarının işini ve kademeli kavramasını dengeler.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL VERSO’nun, geniş bir sıcaklık aralığında çalışan traktör ve arazi araçlarındaki şanzımanlar, hidrolik 
sistemler, yağlı frenler ve diğer yardımcı sistemlerde kullanılması tavsiye edilir.

LUKOIL VERSO



Endüstriyel 
Yağlar



42

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Denison HFO, HF1, HF2; Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70; Bosch Rexroth 90220;
DIN 51524 Part 1, 2 (HLP); Eaton Vickers 1-286-S, Vickers M-2950-S, Krauss Maffei 
Berstorff, MANULI, MAG, WOOJIN PLAIMM, Sumitomo (SHI) DEMAG, AUTOMA

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GEYSER ZF; endüstriyel ve otomotiv hidrolik sitemlerini aşınmaya karşı iyi koruma sağlayan yüksek saflıkta 
çinkosuz hidrolik yağlardır.

LUKOIL GEYSER ZF, çinko ve klor içermeyen katıklarla üretilmiştir. Modern teknolojilerin kullanılmasından dolayı 
olağanüstü performans sunar ve 1-5 mikron kadar ince filtrelere sahip ultra-filtrasyon sistemleri için uygundur. Ağır 
çalışma şartlarındaki hidrolik sistemlerin, bileşenlerin ve aletlerin güvenilir ve verimli çalışmasını sağlar.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GEYSER ZF; endüstriyel, otomotiv ve denizcilik donanımlarındaki hidrolik sistemleri ve dişlilerinde kullanılır.

LUKOIL GEYSER ZF

Endüstriyel Hidrolik Yağlar

ÖZELLİK
LUKOIL GEYSER ZF

32 46 68
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 32 47.3 68

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 5.4 6.9 8.4 

Viskozite İndeksi 100 100 97

Parlama noktası, °C 200 219 245

Akma Noktası, °C -30 -31 -33

Temizlik Seviyesi (NAS) ISO 4406 8 8 8

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Denison HF-0/ HF-1/ HF-2; Bosch Rexroth 90220; Amco Veba (ISO 32); 
Joy Mining Machinery (ISO 46, 68); DIN 51524 Bölüm 3 (HVLP);
Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, PALFINGER 
(ISO 46, 68), Haeusler AG (ISO 46), MECHEL (ISO 46), Metso (ISO 32), Chayka 
Servis (ISO 32), Severyanka (ISO 32)

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GEYSER LT, özellikle düşük sıcaklıklarda kusursuz akış özelliklerine sahip çok nitelikli hidrolik yağlardır.

LUKOIL GEYSER LT, yüksek kaliteli mineral yağlar ve katık paketi kullanarak imal edilir. Bu yağlar; yüksek seviye 
saflık, geliştirilmiş yüksek sıcaklık, aşınma ve korozyon önleyici ve köpük önleme özellikleri sunar.

LUKOIL GEYSER LT, yüksek viskozite indeksi sayesinde geniş bir aralıktaki çalışma sıcaklığında sadece ihmal 
edilebilir viskozite değişikliklerine izin verilen hidrolik sistemlerde özellikle etkilidir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GEYSER LT’nin, 1-5 mikron kadar ince filtreler dahil hidrolik sistemlerde servis yağı olarak kullanılması 
tavsiye edilir. Bu yağlar; imalat, basınç ve diğer endüstriyel donanımlarının yanı sıra otomotiv hidrolik sistemlerinde 
kullanılabilir.

LUKOIL GEYSER LT

Endüstriyel Hidrolik Yağlar

ÖZELLİK
LUKOIL GEYSER LT

32 46 68
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 33.7 46.9 66

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 6.7  8.3 10.8

Viskozite İndeksi 160 155 155

Parlama noktası, °C 212 214 236 

Akma Noktası, °C -49 -48 -40

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Denison  HF0/  HF1/  HF2;  TMT;  Voi th   Turbo  (VG 32/  46);   Automa;  
Bosch Rexro th90220;Danie l i ;   PALFINGER;  AVTOVAZ;  ARBURG(ST46);
Severstal(ST32);  DIN 51524 PART 1,2 :  (HLP);  AFNOR NF E 48-603 (HM);
Eaton V ickers  l -286-S;JCMAS  HK;  Cinc innat i  Machine P-68/69/70, 
MOOG, KBATHA, Voi th Turbo, Feluwa Pumpen, SMS Siemag, Bat tenfeld, 
TMT,  ARBURG; Krauus  Maf fe i ,  Uni loy  Mi lacron,  Voi th  Turbo,  MANULI , 
MOOG, MWE KBATHA;  Engel ;  Fe luwa Pumpen,  Tyazhpresmash;
 Severyanka,  Gipropr ivod,  Wooj in  Se lex

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL GEYSER ST; yüksek seviyeli arıtma, mükemmel filtre edilebilirlik ve hava ayrışma performansına sahip 
endüstriyel hidrolik yağlardır.

LUKOIL GEYSER ST, yüksek viskozite indeksine sahip mineral yağlar ve ileri seviye katık paketi kullanarak imal 
edilir. Bu yağlar, 1 ila 5 mikron arası saflaştırmaya sahip ultra-filtrasyon sistemleri dahil tüm hidrolik donanımlarda 
kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ağır çalışma şartlarına uygun olup aşınmaya ve korozyona karşı ekipmanı 
korurlar.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL GEYSER ST 1-5 mikron kadar ince filtreler dahil hidrolik sistemlerde servis yağı olarak kullanılması

tavsiye edilir. Bu yağlar; imalat, basınc ve diğer endustriyel donanımlarının yanı sıra otomotiv hidrolik sistemlerinde

kullanılabilir.

LUKOIL GEYSER ST

Endüstriyel Hidrolik Yağlar

ÖZELLİK
LUKOIL GEYSER ST

32 46 68
Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 33.7 46.9 68.9

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 8.3 8.68

Viskozite İndeksi 97 155 97

Parlama noktası, °C 208 214 231

Akma Noktası, °C -33 -48 -33

Temizlik Seviyesi (NAS) ISO 4406 8 8 8

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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ÖZELLİK
LUKOIL STABIO

32 46 68 100 150

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 32 48.4 67.2 102 158

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 5.36 6.9 8.62 11.2 15.2

Viskozite İndeksi 100 100 99 95 96

Parlama noktası, °C 2081 218 236 240 265

Akma Noktası, °C -36 -33 -33 -31 -26 

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

Endüstriyel Kompresör Yağları

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

DIN 51506 VDL , DIN 51524 part II; ISO 6743-3A ,SAE MS 1003-2 ,
Rotorcomp  Verdichter , Atmos ,TMC S.p.A., Sumy Frunze,  ARIEL

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL STABIO serisi; ISO 32, 46, 68, 100, 150 viskozite sınıfındaki yüksek kaliteli mineral kompresör yağlarıdır.

LUKOIL STABIO serisi; yüksek kaliteli baz yağları ve yüksek verimli katık paketiyle üretilmiş olup oksitlenmeye, 
aşınmaya ve korozyona karşı iyi bir koruma sağlar ve kompresör boşaltma hatlarındaki çamur ve tortuları azaltır.

LUKOIL STABIO’nun kullanımı, kompresörün verimini en uygun hale getirerek basınçlı hava üretim tesisinin işletme 
maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlar.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL STABIO, modern yağlı yüksek güçlü hava ve/veya doğal gaz kompresörlerinin yanı sıra sirkülasyon 
sistemleri için yağlayıcılara dair en son şartları karşılamak üzere dizayn edilmiştir.

LUKOIL STABIO 32, 46, 68, 100, 150
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Endüstriyel Dişli Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL STEELO

68 100 150 220 320 460

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 67.1 98 143 220 317 450

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s ) 8.5 11  14  18  24  31

Viskozite İndeksi 95 96 96 95 95 99

Parlama noktası, °C 237 226 238 236 234 248

Akma Noktası, °C -31 -30 -24 -20 -21 -9

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Flender revizyon 13; Danieli; AGMA 9005-EO2 (EP); DIN 51517 Kısım 3; 
David Brown SEB 1 81 226; AIST 224; Wikov ,Scottel , Krauss Maffei ,Reductor, 
Flowserver ,Sıemens, Joy Mining Machinery, BATTENFELD

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL STEELO, ağır iş endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmiş yüksek kaliteli yağlardır.

LUKOIL STEELO, kükürt ve fosfor içeren özel katık paketiyle birlikte özenle seçilmiş çok iyi rafine baz yağlarından 
dolayı mükemmel performans sunar. EP özellikleri ile sürtünme önleyici katıklarının uygun oranı, LUKOIL STEELO 
yağlarının endüstriyel donanımlarının çeşitli bileşenleri ile ünitelerinde etkili bir şekilde kullanılmasına izin verir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL STEELO, EP yağlarının gerektiği çelik dişililere sahip endüstriyel dişli kutuları ve üniteleri için tavsiye edilir. 
Farklı endüstriyel donanımlarda yataklar, çarklar, sonsuz ve sarmalı dişlilerinin yanı sıra yağ sirkülasyon ve 
püskürtmeli yağlama sistemleri gibi yerlerde kullanılabilir.

LUKOIL STEELO  68, 100, 150, 220, 320, 460
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Endüstriyel Kızak Yağları

ÖZELLİK
LUKOIL SLIDO

68 150 220

Kinematik Viskozite ( 40 °С, mm2/s ) 67.8 147 208

Kinematik Viskozite ( 100 °С, mm2/s )  8.6  14  17

Viskozite İndeksi 98 92 92

Parlama noktası, °C 218 234 256

Akma Noktası, °C -27 -15 -24

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Cincinnati Machine P-47 / P-50 / P-53; BIJUR PT37-1; ,AVTOVAZ, DIN 51502 CGLP

ambalaj 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL SLIDO, hem çizgisel hem de döner türdeki makine kızakları ve kayar tablaları için yüksek kaliteli endüstriyel 
yağlardır. LUKOIL SLIDO yağlayıcılarının olağanüstü performansı; iş parçalarının pürüzsüz ve sürekli hareket 
etmesini sağlar. Hem hidrolik donanım hem de kızakları besleyerek merkezi yağlama sistemlerinde çok etkilidirler.

LUKOIL SLIDO 68 yağlayıcılar, program kontrollü hassas makineler dahil hidrolik sistemler ile kızaklar için dizayn 
edilmiştir. LUKOIL SLIDO 150 ve LUKOIL SLIDO 220 yağlayıcıları, dikey kızaklı bazı türler ve ağır iş tablaları için 
dizayn edilmiştir.

LUKOIL SLIDO yüksek viskozite indeksine sahip rafine edilmiş mineral baz yağ ve ileri seviye katık paketi kullanarak 
formüle edilmiştir. Düşük sürtünme katsayısı, metal yüzeylere iyi yapışma, iyi filtre edilebilirlik, korozyona karşı 
olağanüstü koruma ve köpüklenme önleyici özellikler sunar.

LUKOIL SLIDO, hassas ve yüksek verimli makinelerin yağlayıcılarına dair son şartları karşılamak üzere dizayn 
edilmiştir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL SLIDO; makinelerin kızakları, hidrolik sistemleri ve tahrik dişlileri için tavsiye edilir.

LUKOIL SLIDO 68, 150, 220
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KALSİYUM SABUNLU GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu kauçuklu 
grestir. Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile yeşil renkli olarak 
üretilmektedir.

ambalaj 0,9Kg, 4Kg, 16Kg, Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Çalışma sıcaklığının 70 °C aşmadığı genel amaçlı kullanıma uygun yapışkanlık özelliği yüksek bir grestir. 
Normal şartlarda çalışan düz yatak yağlamalarında ve tarım, iş makinelerinin şasi yağlamasında başarı ile 
kullanılır. Genel amaçlı diğer endüstriyel yağlamalar için de tavsiye edilir.

 › Su ile yıkanıp akmadığından sürekli yağlama sağlar.

 › Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.

 › Geniş kullanım alanı olması nedeni ile yağlamada ekonomi sağlar.

 › Etkili yapışkanlık özelliği ile etkin yağlama sağlar.

 › Yeşil rengi nedeni ile diğer ürünlerden kolaylıkla ayırt edilir.

LUKOIL SOLIDOL GRES

KALSİYUM SABUNLU GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu kauçuklu 
grestir. Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile yeşil renkli olarak 

LUKOIL SOLIDOL GRES

Endüstriyel Gres Yağları

ÖZELLİK
NLGI No

1 2 3
Renk Yeşil Yeşil Yeşil

Sabun Cinsi Kalsiyum Kalsiyum Kalsiyum

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)    
400C cSt 160 160 160

1000C cSt 12,3 12,6 13,7
Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 

250C, 0.1 mm
310-340 265-295 220-250

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) 100 100 100

Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 70 70 70

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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KALSİYUM SABUNLU KIRMIZI RENKLİ GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu bir grestir. 
Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile kırmızı renkli olarak üretilmektedir.

ambalaj 0,9Kg, 4Kg, 16Kg, Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Çalışma sıcaklığının 70 °C aşmadığı genel amaçlı uygulamalarda etkili bir yağlama sağlar. Normal şartlarda 
çalışan düz yatak yağlamalarında ve tarım, iş makinelerinin şasi yağlamasında başarı ile kullanılır. Genel amaçlı 
diğer endüstriyel yağlamalar için de tavsiye edilir.

 › Su ile yıkanıp akmadığından sürekli yağlama sağlar.

 › Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.

 › Geniş kullanım alanı olması nedeni ile yağlamada ekonomi sağlar.

 › Pompalanma kabiliyeti iyidir. Uygulama kolaylığı sağlar.

 › Kırmızı rengi nedeni ile diğer ürünlerden kolaylıkla ayırt edilir.

LUKOIL UNIVERSAL GR GRES

Endüstriyel Gres Yağları

KALSİYUM SABUNLU KIRMIZI RENKLİ GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu bir grestir. 
Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile kırmızı renkli olarak üretilmektedir.

LUKOIL UNIVERSAL GR GRES

ÖZELLİK
NLGI No

1 2 3
Renk Kırmızı Kırmızı Kırmızı

Sabun Cinsi Kalsiyum Kalsiyum Kalsiyum

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)    

400C cSt 160 160 160

1000C cSt 12,2 12,4 13,5

Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 250C, 0.1 mm 310-340 265-295 220-250

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) 100 100 100

Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 70 70 70

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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LİTYUM SABUNLU EP KATKILI GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş Lityum sabunlu EP katıklı çok amaçlı 
uygulama alanı olan bir grestir.

ambalaj 0,9Kg, 4Kg, 16Kg, Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Çalışma sıcaklığının 130 °C aşmadığı genel amaçlı uygulamalar, aşırı yük ve basınç altında çalışan sistemler, 
rulmanlar, düz ve kaymalı yataklar, otomotiv rulman ve şasi aksamı ve birçok endüstriyel uygulamada başarı ile 
kullanılır. Merkezi yağlama sistemli endüstriyel uygulamalar için de tavsiye olunur,

 › Yüksek basınca dayanım özelliğine sahiptir

 › Suya ve neme karşı direnci yüksektir.

 › Düşük sıcaklıklarda pompalanabilme özelliğine sahiptir.

 › Yüksek sıcaklıklarda ise sürekli yağlama sağlar.

 › Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.

 › Gres tüketimini azaltır, yağlama ve bakım işçilik maliyetini düşürür.

           LUKOIL MULTIFLEX EP GRES

Endüstriyel Gres Yağları

LİTYUM SABUNLU EP KATKILI GRES

           LUKOIL MULTIFLEX EP GRES           LUKOIL MULTIFLEX EP GRES

ÖZELLİK
NLGI No

00 0 1 2 3
Renk Açık Kahve Açık Kahve Açık Kahve Açık Kahve Açık Kahve

Sabun Cinsi Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)    
400C cSt 200 200 200 200 200

1000C cSt 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 250C, 0.1 mm 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) 196 196 196 196 196

Timken OK, 50 lb, (ASTM D 2509) Geçer Geçer Geçer Geçer Geçer
Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 130 130 130 130 130

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Gres Yağları

LİTYUM KOMPLEKS SABUNLU EP KATKILI GRES

ÜrÜN özellikleri

Lityum-kompleks yapıdaki kalınlaştırıcılara özel katıklar ilave edilerek suyla 
yıkanmaya ve sıcaklığa dayanımı artırılmış, darbeli yüklere karşı mukavemeti 
geliştirilmiş EP katıkları içeren formülasyona sahip greslerdir.

ambalaj 16Kg, Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Demir-çelik endüstrisindeki düşük devirli hadde-yataklarında ve 150-200°C arasında çalışan kontinü döküm 
hatlarında kullanılabilir. NLGI 1 serisi merkezi sistemlerde rahatlıkla basılabilir.  Multiflex EP C 2 gresi suyun, 
yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu orta devirli rulmanların yağlanmasında kullanılır. Demir-çelik, çimento, 
otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere geniş kullanım alanı vardır. Multiflex EP CX 2, özellikle madencilik 
sektöründe kullanılır. İçerdiği molibdendisülfit sayesinde katı yağlayıcı görevi göstererek yüksek titreşimli 
sistemlerde metalin metale temasını önler. 200°C’a kadar kullanılabilir. 

 › Üstün basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkanı sağlarlar. 
 › Gres tüketimini azaltırlar, işletme maliyetlerini düşürürler. 
 › Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar. 
 › Bakım giderlerini düşürürler, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar. 
 › Merkezi sistemlerde ve soğukta rahatlıkla basılabilirler. 
 › Ürün çeşitliliğini azaltarak satın alma giderlerinden tasarruf sağlarlar. 
 › Pasa ve korozyona karşı yüksek koruma özellikleri asidik ortamlarda güvenle çalışma imkanı sağlar. (kağıt, 

kimyasal, gübre, rafineri, denizcilik gibi) 
 › Sulu ortamlarda rulman ömürlerini uzatırlar.

LUKOIL MULTIFLEX EP C GRES

Endüstriyel Gres Yağları

ÖZELLİK
Multiflex EP C Multiflex EP C X

NLGI No NLGI No
1 2 3 1 2 3

Renk Koyu Mavi Koyu Mavi Koyu Mavi Koyu Mavi Koyu Mavi Koyu Mavi

Sabun Cinsi Lityum 
Kompleks

Lityum 
Kompleks

Lityum 
Kompleks

Lityum 
Kompleks

Lityum 
Kompleks

Lityum 
Kompleks

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)       
400C cSt 200 200 200 200 200 200

1000C cSt 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 250C, 0.1 mm 310-340 265-295 220-250 310-340 265-295 220-250

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) >250 >250 >250 >250 >250 >250

Timken OK, 50 lb, (ASTM D 2509) Geçer Geçer Geçer Geçer Geçer Geçer
Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 150 150 150 150 150 150

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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KALİTELİ UZUN ÖMÜRLÜ YÜKSEK SICAKLIK GRESİ

ÜrÜN özellikleri

Yüksek sıcaklık gresi inorganik kalınlaştırıcılı olup zor koşullar altında yüksek 
performans ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.

ambalaj Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Değişken sıcaklık şartlarında düşük hızda, yüksek ve orta devirde çalışan düz ve bilyeli rulmanlarda kullanılır. 
İçerdiği molibden disulfid ile darbeli yüklerde çalışan kamların, kızakların ve hareketli makine ekipmanlarının etkili 
yağlanması sağlanır. Toprak, çelik ve çimento sanayinde rulmanlı yataklarda ve fırın konveyörlerinin zincirlerinde 
ve düşük devirli rulmanlarında kullanılır.

 › Yüksek sıcaklıklarda çalışma olanağı sağlar. 

 › Mükemmel termal stabilitesi, çok yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama sağlar 

 › Oksidasyon dayanımı çok yüksek olup uzun servis süresi sağlar. 

 › Merkezi sistemlerde pompalanabilir. 

 › Pas ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur. 

LUKOIL THERMOL EP YÜKSEK SICAKLIK GRES

Endüstriyel Gres Yağları

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL THERMOL EP YÜKSEK SICAKLIK GRES

ÖZELLİK
NLGI No

0 1 2
Renk Kahverengi Kahverengi Kahverengi

Sabun Cinsi Bentonit Bentonit Bentonit

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)    
400C cSt 90 100 100

1000C cSt 9,5 10,5 10,5
Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 250C, 0.1 mm 355-385 310-340 265-295

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) >300 >300 >300

Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 195 195 195

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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LİTYUM SABUNLU EP’SİZ GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş Lityum sabunlu çok amaçlı uygulama 
alanı olan bir grestir.

ambalaj 16Kg, Varil

UYGUlama Ve FaYdaları

Orta ve düşük yük altında çalışan sistemler, rulmanlar, düz ve kaymalı yataklar, otomotiv rulman ve şasi aksamı 
ve birçok endüstriyel uygulamada başarı ile kullanılır. Elektrik motorlarının yataklarında önerilir.

 › Suya ve neme karşı direnci yüksektir. 

 › Düşük sıcaklıklarda yüksek derecede pompalanabilme özelliğine sahiptir. 

 › Yüksek sıcaklıklarda ise sürekli yağlama sağlar. 

 › Oksidasyon dayanımı direnci ile uzun servis ömrü sağlar. 

 › Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur. 

 › Gres tüketimini azaltır, yağlama ve bakım işçilik maliyetini düşürür  

LUKOIL LITHOL GRES

Endüstriyel Gres Yağları

LİTYUM SABUNLU EP’SİZ GRES

ÜrÜN özellikleri

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş Lityum sabunlu çok amaçlı uygulama 
alanı olan bir grestir.

ambalaj

UYGUlama Ve FaYdaları

ÖZELLİK
NLGI No

1 2 3

Renk Açık Kahve Açık Kahve Açık Kahve
Sabun Cinsi Lityum Lityum Lityum

Baz yağ Cinsi Mineral Mineral Mineral

K.Viskozite, (ASTM D 445)    
400C cSt 100 100 100

1000C cSt 10,5 10,5 10,5
Penetrasyon, İşlenmiş (ASTM D 217), 250C, 0.1 mm 310-340 265-295 220-250

Damlama Noktası, 0C (ASTM D 566) 196 196 196

Çalışma Sıcaklığı, max., 0C 150 150 150

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartname 
ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Endüstriyel Kimyasallar

karşıladığı onay ve 
şartnameler

TS 3582

ambalaj 1 Lt, 3 Lt, 16 Kg, Varil

ÜrÜN özellikleri

Karboksilik asit tuzu korozyon inhibitör (karboksilat teknolojisi) esaslı yüksek 
kaliteli antifriz soğutucudur. -37oC’nin üzerindeki sıcaklık şartlarında çalışan 
tüm modern araba motorlarında kullanım için uygundur.

Nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermez. Motorun soğutma sistemini korozyona karşı etkili bir şekilde korur ve  
tortulaşmayı  önler. Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur. Donma noktası: -37oC.

LUKOIL ANTIFREEZE LUKOIL ANTIFREEZE 

ÖZELLİK LUKOIL ANTIFREEZE

Görünüş Mavi

Yoğunluk ( 20°С ‘de) 1,07

Donma noktası, °С
%33 antifriz + %67 su
%50 antifriz + %50 su

-18
-37

Kaynama sıcaklığı, °С (50 % Çözelti) 108

Alkalinite 17

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.
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Endüstriyel Kimyasallar 

ÖZELLİK LUKOIL LONGLIFE ANTIFREEZE

Yoğunluk, (20°С) 1,11 - 1,145

Donma noktası 
  %33 antifriz + %67 su
  %50 antifriz + %50 su

-18
-38

Kaynama sıcaklığı (50 % Çözelti) 163

Rezerv alkalilik 5,6
pH (%50) 7.5 – 11

Tipik değerler herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez, güncel üretime göre belli toleranslar içinde değişiklik gösterebilir.  Tipik üretim değerlerinde ve ürünün karşıladığı şartna-
me ve onaylarda değişiklik yapma hakkı LLK-International’a aittir.

karşıladığı onay ve 
şartnameler 

Chrysler MS 9176, 
Cummins 85T8-2 & 90T8-4, 
Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A,
GM 1899 M, US 6277 M & OPEL GM QL 130100
John Deere H 24 B1 & C1
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Mack 014GS 17004
MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600
Mercedes MB 325.3
Renault 41-01-001 - D
VAG TL 774 D/F
VOLVO

ambalaj 1 Lt, 4 Lt

ÜrÜN özellikleri

LUKOIL LONGLIFE ANTİFRİZ, etil glikol bazlı nitrit, amin, fosfat, silikat ve borat içermeyen organik asit tuz 
inhibitörleri sayesinde uzun bir süre boyunca etkili antifriz konsantresidir. Kullanmadan önce su ile seyreltilmelidir.

UYGUlama Ve FaYdaları

LUKOIL LONGLIFE ANTİFRİZ, modern, su ile soğutulan modern motorlarda donma, korozyon ve aşırı ısınmaya 
karşı olağanüstü bir koruma sağlar. Radyatörler, silindir blokları/kafaları ve su pompaları gibi motor parçalarına 
yüksek düzeyde korozyon koruması sağlamak için tasarlanmış bir inhibitör karışımı içermektedir.

Alüminyum için geliştirilmiş koruma ve daha uzun değiştirme süreleri gibi Lukoil Longlife Antifriz’in özel avantajları 
sadece saf Lukoil Longlife Antifriz kullanılarak elde edileceğinden, diğer soğutucular ile karıştırma sadece istisnai 
durumlarda yapılmalıdır. . Uzun vadede, yüksek düzeyde korozyon koruması sağlamak ve uzun değişim aralıkları 
için, ekleme yerine tamamen değiştirilmesi tavsiye edilir.

LUKOIL LONGLIFE ANTIFREEZE
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2007’den beri LUKOIL Lubricants, ATIEL (Avrupa Madeni Yağ Endüstrisi Teknik 
Birliği) ve CIMAC’nin (İçten Yanmalı Motorlar Uluslararası Birliği) bir üyesidir. 
Uluslararası birliklere üye olmak, dünya çapındaki donanımlarla işbirliğini ve 
teknik şartlar ve şartnamelerinin gelişimini destekler.

Üretim tesisleri, müşterilerine sürdürülebilir yüksek ürün kalitesi sağlayan ISO 
9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarınca sertifikalandırılmıştır.

LUKOIL, madeni yağ üretim işlemi boyunca kalite kontrolü temin eder; her parti 
sevk edilmeden önce tüm şartlara uygunluk açısından test edilir ve kalite sertifi-
kası, uygunluk sertifikası ve sağlık sertifikası verilir. Şirket, madeni yağların API ve 
ACEA standartlarına uygun olmasını garanti eder.

REACH
Aralık 2008’de LUKOIL, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından ka-
bul edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına dair 
Mevzuat’ın (REACH) şartlarına göre kimyasalların ön-kaydını başarılı bir şekilde 
tamamlamıştır. Prosedürün parçası olarak belli bir üretici veya ithalatçıdan gelen 
her kimyasal için tekil bir referans numarası verilmiştir. Avrupa Birliği’nin dışında-
ki üreticiler, belli bir üretici tarafından üretilen malların ithalatçısı olarak faaliyet 
göstermekle yetkili özel bir temsilci atamak zorundaydı.

“LUKOIL Neftochim Bourgas” AD (Şirket’in rafinerilerinde, petrokimya işletme-
lerimde ve gaz işleme kuruluşlarında imal edilen ürünlerden sorumlu) ve LLK 
LUBRICANTS ROMANIA (Şirket’in rafinerilerinin yağlayıcı bölümleri tarafından 
imal edilen ürünlerden sorumlu) OAO LUKOIL’in özel AB temsilcileri olarak atan-
mıştır.

OAO LUKOIL’in Rus ve yabancı rafinerileri, petrokimya işletmeleri ve gaz işleme 
kuruluşları tarafından imal edilen ön-kayıtlı kimyasalların toplam miktarı 400 ka-
lemi aşmıştır.





OOO «llk ınternational» lubricants Company,
6 malaya Yakimanka St., 119180 moscow, russia,

tel.: +7 (495) 627-40-20
www.lukoil-masla.ru

lUkOıl lUBrıCaNtS mıddle eaSt madeni Yağ San. ve tic. ltd. şti.
akatlar mah, ebululla mardin Cad, No:22,

maya park tower ı, Beşiktaş
34335 istanbul / türkiye

tel: +90 212 274 3776


