
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VSZ Zweitaktoel Vollsynth. 

Для кусторезов 

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с 

воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает высокую 

защиту от износа и коррозии. Постоянную вязкость и 

отсутствие потерь на сдвиге. 
 

Specifications 

API TD, ISO-L-EGD 

Approvals 

JASO FD, JASO 049RAV151 

Practice and tested in aggregates with filling 

Piaggio SI 

RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ – полностью синтетическое моторное 

масло, разработанное на основе специальных эстеров и полиизобутилена 

(PIB) для 2-тактных двигателей с воздушных и водяных охлаждением. 

Подходит для двигателей как со смешанной, так и раздельной системой 

смазки. 

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением 

специально подобранного малозольного комплекса присадок, обеспечивая 

высокую защиту от износа, предотвращает коррозию, образование 

отложений и накальное зажигание даже при сильных нагрузках. 

Область применения: 

Оптимальная пропорция разведения с бензином RAVENOL Vollsynth. 

Zweitaktoel VSZ составляет 1:100. Прекрасно подходит для применения в 

высоко оборотистых агрегатах (например, кусторезы, садовый пылесос для 

листвы и др. свыше 6000 оборотов в минуту). 

Также применяется в качестве масла для высокооборотистых 2-х тактных 

бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при сверхтяжелых 

нагрузках. Подходит для двигателей как со смешанной, так и раздельной 

системой смазки. 

Подходит также в качестве масла для скутеров с водяных охлаждением. 

Применение VSZ Zweitaktoel Vollsynth. 

обеспечивает: 

 Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей 

двигателя на стадии «холодного пуска» 

 Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных 

каналов, снижение образования отложений 

 Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу 

двигателя  

 Высокую устойчивость к износу и коррозии 

 Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший 

уровень сгорания

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 144 DIN ISO 2592 

Цвет n/a Коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 864 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 142 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -48 DIN ISO 3016 

Вязкость при 100°C мм²/с 10,8 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 70,6 DIN 51562 



Технічні характеристики

API TD, ISO-L-EGD

Схвалення

JASO FD, JASO 049RAV151

Практика і випробування в заповнювачах із заповненням

Piaggio SI

VSZ Zweitaktoel Vollsynth.
Для кущорізів
Синтетичне моторне мастило для 2-тактних двигунів з 
повітряним і водяним охолодженням. Забезпечує високий 
захист від зносу та корозії. Постійну в'язкість і відсутність 
втрат на зсуві.

RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ - повністю синтетичне моторне мастило, 
розроблене на основі спеціальних естерів і поліізобутилену (PIB) для 2-тактних 
двигунів з повітряним і водяним охолодженням. Підходить для двигунів як 
зі змішаною, так і роздільною системою змащення.

Вироблено на основі синтетичного базового масла з додаванням
спеціально підібраного малозольного комплексу присадок, забезпечуючи 
високий захист від зносу, запобігає корозії, утворенню відкладень і 
розжарювальному запалюванню навіть за сильних навантажень.

Область застосування:

Оптимальна пропорція розведення з бензином RAVENOL Vollsynth. 
Zweitaktoel VSZ становить 1:100. Чудово підходить для застосування у 
високообертових агрегатах (наприклад, кущорізи, садовий пилосос для листя та 
ін. понад 6000 обертів за хвилину).

Також застосовується в якості оливи для високообертових 2-х тактних 
бензинових двигунів з повітряним охолодженням при надважких 
навантаженнях. Підходить для двигунів як зі змішаною, так і роздільною 
системою змащення.

Підходить також в якості оливи для скутерів з водяних охолодженням.

Застосування VSZ Zweitaktoel Vollsynth. забезпечує:

• Миттєве змащування всіх критичних вузлів і деталей 
двигуна на стадії "холодного пуску"

• Чистоту камери згоряння, а також впускних і випускних 
каналів, зниження утворення відкладень

• Чистоту свічок запалювання, забезпечуючи оптимальну 
роботу двигуна

• Високу стійкість до зносу та корозії

• Низький рівень викидів вихлопних газів, хороший 
рівень згоряння

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура спалаху °C 144 DIN ISO 2592

Колір н/п Коричневий

Щільність при 20°C кг/м³ 864 DIN EN ISO 12185

Індекс в'язкості н/п 142 DIN ISO 2909

Температура застигання °C -48 DIN ISO 3016

В'язкість при 100°C мм²/с 10,8 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 70,6 DIN 51562
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