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RAVENOL  MGF 75W-90 
 
RAVENOL MGF 75-90 je plně syntetický vysoce výkonný převodový olej, který se používá v lodním odvětví. 
Obsahuje vysoce kvalitní syntetické základové oleje, s vyváženou kombinací složek. To zaručuje vysokou 
únosnost, odolnost proti opotřebení a oxidační stabilitu. 
RAVENOL MGF SAE 75W-90 byl speciálně vyvinut pro bezproblémovou funkci převodovky a to i v rámci 
širokých extrémních teplot a náročných provozní podmínek. 
RAVENOL MGF SAE 75W-90 to umožňuje požití při různých provozních podmínkách. 
 

Aplikační poznámka 
RAVENOL MGF 75W-90 je převodový olej pro mazání převodovek v člunech a lodích (vnějších a vnitřních 
převodovek) pro hvězdy, vratné ústrojí a „Z“ systémy, kde podle API je předepsán syntetický převodový olej 
GL-5/ GL-4. 
Musí být dodržena ustanovení o lodích a výrobců převodovek. 
 

Klasifikace jakosti: 
RAVENOL MGF 75W-90  je osvědčený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
 
Specifikace 
API GL-5/ GL-4 
 

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní 
ZF TE-ML 12B/16F/17B, Honda, Suzuki, OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR, Yamaha 
 

Vlastnosti: 
 RAVENOL MGF 75W-90  poskytuje:  
• Velmi dobré viskozitně-teplotní chování, vysoká teplotní odolnost 
• Vynikající oxidační stabilita  
• Vysoká ochrana proti opotřebení i při extrémním zatížení 
• Mimořádně dobrá odolnost proti stárnutí  
• Neutrální chování vůči kovům a těsnicích materiálů 
 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Barva  modrý - 

Hustota při 20 ° C kg / m 865 EN ISO 12185 

Viskozita při 40 ° C. mm ² / s 96,6 DIN 51 562 

Viskozita při 100 ° C mm ² / s 16,7 DIN 51 562 

Viskozitní index VI  185 DIN ISO 2909 

Bod vzplanutí (COC) ° C 226 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutí ° C -45 DIN ISO 3016 

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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