
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fork Oil Very Heavy 20W 
Для мотоспорта 

Гидравлическое масло высшего качества, изготовленное для 

мотоспорта. Антикоррозийный и противоизносный комплекс 

присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию 

телескопических вилок и амортизаторов. 
 
Practice and tested in aggregates with filling 

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi 

RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W – специальное гидравлическое масло 

высшего качества, изготовленное в Германии на основе 

полиальфаолефинов. 

Применение: Используемая запатентованная технология разрабатывалась 

для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают 

перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет 

сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные 

демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в 

широком диапазоне температур. 

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает 

надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных 

и внедорожных мотоциклов. 

Применение Fork Oil Very Heavy 20W обеспечивает: 
 Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре  

 Стабильно высокий индекс вязкости 

 Превосходную защиту от износа для увеличения срока 

службы компонентов вилки 

 Максимально возможную защиту от коррозии внутренних 

компонентов  

 Защиту от пенообразования 

 Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика  

 Низкую температуру застывания 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -35 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 230 DIN ISO 2592 

Цвет n/a желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 869 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 151 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 0,4 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 0,06  

Вязкость при 100°C мм²/с 10,9 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 68 DIN 51562 



Практика і випробування в заповнювачах із заповненням 

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi 

 

Fork Oil Very Heavy 20W 
Для мотоспорту 

Гідравлічна олива найвищої якості, виготовлена для мотоспорту. 
Антикорозійний і протизносний комплекс присадок 

забезпечує надійну експлуатацію телескопічних вилок і 

амортизаторів. 
 

RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W - спеціальна гідравлічна олива найвищої 

якості, виготовлена в Німеччині на основі 

поліальфаолефінів. 

Застосування: Використовувана запатентована технологія розроблялася для 

мотоспорту. Спеціальний пакет антипінних присадок запобігає переміщенню 

повітря та газифікації в пневмокамері, що дозволяє зберегти 

характеристики підвіски. Забезпечує максимальні демпфуючі 

характеристики дорожніх і позашляхових підвісок у широкому 

діапазоні температур. 

Антикорозійний і протизносний комплекс присадок забезпечує 

надійну експлуатацію телескопічних вилок і амортизаторів дорожніх і 

позашляхових мотоциклів. 

Застосування Fork Oil Very Heavy 20W забезпечує: 
• Хороші демпфувальні властивості за будь-якої температури 

• Стабільно високий індекс в'язкості 

• Чудовий захист від зносу для збільшення терміну 

служби компонентів вилки 

• Максимально можливий захист від корозії внутрішніх 

компонентів 

• Захист від піноутворення 

• Нейтральна поведінка щодо ущільнень із пластику 

• Низьку температуру застигання 

 

 

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування 

Температура втрати плинності 
 °C -35 DIN ISO 3016 

Температура спалаху 
 °C 230 DIN ISO 2592 

Колір 
 

н/п жовто-коричневий 
 

Щільність при 20°C  кг/м³ 869 DIN EN ISO 12185 

Індекс в'язкості 
 

н/п 151 DIN ISO 2909 

Загальне лужне число 
 

мг КОН/г 0,4 DIN ISO 3771 

Сульфатна зольність 
 % 0,06  

В'язкість при 100°C  
мм²/с 10,9 DIN 51562 

В'язкість при 40°C  
мм²/с 68 DIN 51562 
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