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 Jasil Comercial  - Certificado / Informação do produto - 

5501113301001 - RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30  

 
RAVEN OL 4-Takt Gardenoil HD 30 é um oleo mineral para ser  usado em motores de 
4 tempos de máquinas de cor tar  relva. Tem adi tivos especiais que aumentam a 
protecção contra o desgaste e a corrosão. Usar a temperaturas normais. A 
v iscosidade do óleo à temperatura de funcionamento mantêm -se constante ao 
longo de todo o intervalo de drenagem, e não há perdas de cisalhamento.  
. 
RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 é ser usado em operações onde serão esperadas 
temperaturas normais. A viscosidade do óleo permanece constante ao longo de toda a operação. 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 é usado em motores de corta relva a temperaturas normais de 
funcionamento. 
.  
Classificações da Qualidade: 
Especificações 
API SF 
 
Aprovação 
 
Utilizado e testados em : 
M IL-L-46152 B, M B 227.0, CCM C G4 (GULTIG BIS 31.12.96), Husqvarna, HONDA, Sti hl , Ol eo-Mac 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 oferece: 
 

• Protecção contra a corrosão 
• Boa estabilidade ao cisalhamento 
• Alta estabilidade de oxidação 
• Um bom comportamento da viscosidade/temperatura 
• Excelentes características purificantes e dispersantes 
• Muito boas propriedades com no arranque com o motor frio 
• Previne a formação de depósitos de resíduos e lama preta. 

 
 

Atributos Unidades Valor Certificação 

Densidade a 20⁰C Kg/m3 876 EN ISO 12185 

Cor  gelbbrown visual 

Viscosidade a 100⁰C mm2/s 11.6 DIN 51 562 

Viscosidade a 40⁰C mm2/s 94.4 DIN 51 562 

Viscosidade (Index) VI  111 DIN ISO 2909 

Ponto de fluidez ⁰C -24 DIN ISO 3016 

Ponto crítico (COC) ⁰C 248 DIN ISO 2592 

    

 
Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.   
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