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Важността на използването на подходящото масло 
С увеличената употреба на дизелови филтри за твърди частици (DPF) в съвременните двигатели, използващи 

правилното масло стана жизненоважно да се гарантира, DPF системата да работи правилно и да се избегне 

блокажи и с потенциални сериозни повреди на двигателя. Като не се използва C3/A5/B5 спецификация масло, 

известен също като ниски / среди SAPS масла, има повишен риск от въглерод (сажди) създаване и блокират 

потока на дизеловите филтри за твърди частици, които предизвикват загуба в производителността и 

прегряване на двигателя . Предупредителна светлина, или ще покаже съобщение, че DPF е пълен.  Свалянето и 

почистването филтрите може да струва от 300лв. нагоре, ако филтъра не може да се почиства подмяната ще 

струва 2000лв.!!! 

Лукас Ойл носят C3/A5/B5 Спецификация и няма да блокират DPF. Защо да рискувате колата си с помощта на 

грешните масла по спецификация? 

 

 

Среща или Надвишава всички Амарикански и 

Европейски OEM спецификации 

 API SM/SL/SJ/CF, ACEA A5/B5-04,  

A3/B4-04, C2-08, C3-07, C2-04, MB229.31, MB229.51,  

VW 50200, 50500, 50501, BMW Longlife-04,  

Porsche, Ford WSS M2 C 917 A. Подходящо за използване  

VW 50700 е препоръчано. 

 
Lucas Synthetic Motor oils разполагат със следните 

вискозитети:  

0w30,0w40, 5w30,5w40,10w30,20w50,10w60 

За използване в 4-cylinder, 6-cylinder and 8-cylinder  

бензинови и дизелови автомобилни двигатели 

 

Гарантира по-нисъкa температурa на маслото,  за по-дълъг 

живот на  маслото и по-малка умора на метала. Осигурява по-

здрав, по-гъст  маслен филм за максимална защита срещу 

контакт метал- метал.  Има по-високи смазочни свойства за 

по-бързо ускорение и повече обороти на двигателя. Защита 

срещу образуването на пяна,което е  задължително за 

двигатели които развиват високи обороти. Забавя горенето на 

масло и повишава налягането на маслото при  амортизирани 

двигатели. Осигурява по-добра защита срещу сухо  запалване 

при студено време. 
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Синтетичното моторно масло на Лукас  е формулирано от 

висококачествени синтетични базови масла и ексклузивен пакет от 

високо представящи се добавки. Това е идеалното масло за пътя / и 

извън него изключен лубрикант, която осигурява минимално 

съпротивление за максимален пробег на гориво, и лесно запалване при 

студено време . Потребителят може да  очаква максимална защита от 

износване и повече километри между смените. Ексклузивният пакет от 

добавки на Синтетичните Моторни масла Лукас  гарантира 

допълнителна защита и по-дълъг живот на маслото в турбо зарежданите 

двигатели. Потребителите може да очакват по-ниски температури на 

маслото и по-дълг живот на двигателя. 

 


