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RAVENOL  HVT 5W-50 
 
RAVENOL HVT 5W-50 je syntetický motorový olej, který byl vyvinut, speciálně  pro vozy které mají najeto  cca. 
100 000 km a více. 
RAVENOL HVT 5W-50  je zvláště doporučován pro vozidla s benzínovými a naftovými motory s 
vysokým počtem najetých kilometrů s přeplňováným a přímým vstřikováním a bez turbodmychadla. 
Díky jedinečným přísadám, čistotě a řádné údržbě motoru jsou zajištěny revitalizace kritických dílů a těsnění, 
získají dodatečnou ochranu, která prodlužuje životnost motoru, zejména u starších vozidel s vysokým počtem 
najetých kilometrů. Má vynikající přilnavost mazacího filmu a velmi dobrou odolnost vůči střihu. 
 

Aplikační poznámka: 
RAVENOL HVT 5W-50  je ideální pro celoroční použití v benzínových a naftových motorech, které mají najeto 
100 000 km a více. Zaručuje vysokou čistotu motoru. Prodlužuje životnost motoru starších vozidel. Poskytuje 
sníženou spotřebu oleje. 

Specifikace: 
API SN / CF, ACEA A3 / B4 
 

Vlastnosti: 
RAVENOL HVT  5W-50 poskytuje:  
• Vysoká ochrana proti opotřebení  a vhodný pro katalyzátory 
• Úspora paliva díky snadným jízdním vlastnostem 
• Vynikající čistící vlastnosti, dobrá absorpce a disperze sazí v oleji, čímž se zabrání tvorbě kalu 
• Snížení spotřeby oleje v důsledku nízké tendence k odpařování 
• Dlouhá životnost díky vysoké oxidační stabilitě 
• Vynikající vlastnosti při studených startech  
• Vhodné pro katalyzátory 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Hustota při 20 ° C kg / m 847,0 EN ISO 12185 

Vzhled / Barva  hnědý vizuálně 

Viskozita při 100 ° C mm² / s 20.4 DIN 51562-1 

Viskozita při 40 ° C mm² / s 129.3 DIN 51562-1 

Index viskozity VI  182 DIN ISO 2909 

HTHS při 150 ° C mPа * s 4.7 ASTM D5481 

Viskozita CCS při -30 ° C mPa * s 6120 ASTM D5293 

Nízká teplota. Viskozita při čerpání (MRV) při -35 ° C mPa * s 50.500 ASTM D 4684 

Bod tuhnutí ° C -39 DIN ISO 3016 

Test Noackovy odparky % 6.3 ASTM D5800 / b 

Bod vzplanutí ° C 242 DIN ISO 2592 

TBN mg KOH / g 10.8 ASTM D2896 

Síranový popel % 1.25 DIN 51 575 

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. 
V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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