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 Jasil Comercial  - Certificado / Informação do produto - 

5501250100001- RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4  

 
RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 óleo de engrenagens, semi-sintético, especialmente 
desenvolvido para motores arrefecidos por ar e água de 2e 4 tempos com lubrificação 
independente da caixa de engrenagens. Tem excelente aderência de uma película lubrificante, 
um excelente poder de limpeza e de elevada resistência ao envelhecimento. 
RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 permite uma troca precisa e suave. Evita o 
deslizamento da embraiagem. O óleo de engrenagem é uma película lubrificante resistente, que 
atua em todas as condições operacionais; 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL Motogear SAE 10W30 GL4 é um óleo adequado para uso durante um ano em todas 
as motos modernas de fabricantes japoneses, como a YAMAHA. 
 
Classificações da Qualidade: 
Especificações 
API GL-4, SAE 10W-30 
 
Aprovação 
 
Utilizado e testados em: 
YAMAHA 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 oferece: 
 

• Lubrificação rápida do motor a qualquer temperatura; 
• A película lubrificante resistente em todas as condições operacionais. 
• Evita que existam falhas no funcionamento da embraiagem; 
• Segurança através de uma película de excelente adesão de lubrificante, uma capacidade de limpeza e de alta 
resistência ao desgaste; 
• Neutralidade para materiais de vedação. 
 

 

Atributos Unidades Valor Certificação 

Densidade a 20⁰C Kg/m3 858 EN ISO 12185 

Cor  gelbbraun visual 

Viscosidade a 100⁰C mm2/s 10.2 DIN 51 562 

Viscosidade a 40⁰C mm2/s 64.3 DIN 51 562 

Viscosidade (Index) VI  145 DIN ISO 2909 

Ponto de fluidez ⁰C -33 DIN ISO 3016 

Flash Point (COC) ⁰C 232 DIN ISO 2592 

TBN mg KOH/g  8.6 ASTM D2896 

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