
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAVENOL AWD-H Fluid 
Для АКПП 

Высококачественное трансмиссионное масло для 

автоматических коробок передач ATF с добавлением 

специального комплекса присадок и ингибиторов. 
 
Practice and tested in aggregates with filling 

VW G 052 175 A2, G 055 175 A2, G 060 175 A2, Volvo 31367940, GM 93165387, Opel 
1940057, Land Rover LR 054941, LR 003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014) 

RAVENOL AWD-H FLUID высококачественное трансмиссионное масло для 

автоматических коробок передач ATF с добавлением специального 

комплекса присадок и ингибиторов. 
RAVENOL AWD-H FLUID является трансмиссионным маслом, специально 

разработанным для муфт Haldex Allrad, Quattro и 4motion. 

Как работает муфта Hadlex: 
Это муфта с электронным управлением. Установлена перед задним 

межколесным дифференциалом и перебрасывает тягу на задние колеса, 
когда в этом есть необходимость. На ведущие диски приходит крутящий 

момент от двигателя, а ведомые связаны с приводами задней оси. 
Гидравлические приводы по команде электроники сжимают пакет дисков, — 
чем крепче они сцепляются, тем больше тяги может быть переброшено 

назад при проскальзывании передних колес. И крутящий момент, 
передаваемый на вторую пару колес, изменяется плавно. 
RAVENOL AWD-H FLUID обеспечивает бесперебойную работу данного 

механизма. 

Применение: 

RAVENOL AWD-H FLUID подходит для полноприводных систем с муфтами 

Haldex, устанавливаемых на автомобилях AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, 
OPEL, LANDROVER и VOLVO. 
RAVENOL AWD-H FLUID необходимо менять каждые 60.000 км, чтобы 

избежать выхода из строя трансмиссии. 

Применение RAVENOL AWD-H Fluid обеспечивает: 
 Превосходную текучесть при низких температурах  

 Стабильный индекс вязкости 

 Высокую стабильность к окислению 

 Защиту от износа, коррозии и пенообразования  

 Постоянный коэффициент трения 

 Высокую термическую и окислительную стабильность  

 Хорошие низкотемпературные свойства 

 Высокую устойчивость к сдвигу в самых суровых условиях 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет желтый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 855 DIN EN ISO 12185 

Температура потери текучести °C -54 DIN ISO 3016 



Практика і випробування в заповнювачах із заповненням

VW G 052 175 A2, G 055 175 A2, G 060 175 A2, Volvo 31367940, GM 93165387, Opel
1940057, Land Rover LR 054941, LR 003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014)

RAVENOL AWD-HFluid
Для АКПП

Високоякісна трансмісійна олива для автоматичних коробок 
передач ATF з додаванням спеціального комплексу присадок 
та інгібіторів.

RAVENOL AWD-H FLUID високоякісна трансмісійна олива для автоматичних 
коробок передач ATF з додаванням спеціального комплексу присадок та 
інгібіторів.
RAVENOL AWD-H FLUID є трансмісійною оливою, спеціально розробленою для муфт 
Haldex Allrad, Quattro і 4motion.

Як працює муфта Hadlex:
Це муфта з електронним керуванням. Встановлена перед заднім 
міжколісним диференціалом і перекидає тяжіння на задні колеса, коли в 
цьому є потреба. На ведучі диски приходить крутильний момент від 
двигуна, а ведені пов'язані з приводами задньої осі.
Гідравлічні приводи за командою електроніки стискають пакет дисків, - що 
міцніше вони зчіплюються, то більше тяги можна перекинути назад у 
разі прослизання передніх коліс. І крутильний момент, що передається 
на другу пару коліс, змінюється плавно.
RAVENOL AWD-HFLUID забезпечує безперебійну роботу цього механізму.

Застосування:

RAVENOL AWD-H FLUID підходить для повнопривідних систем з муфтами 
Haldex, що встановлюються на автомобілях AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, 
OPEL, LANDROVER і VOLVO.
RAVENOL AWD-H FLUID необхідно міняти кожні 60.000 км, щоб уникнути 
виходу з ладу трансмісії.

Застосування RAVENOL AWD-H Fluid забезпечує:
• Чудову плинність при низьких температурах
• Стабільний індекс в'язкості
• Високу стабільність до окислення
• Захист від зносу, корозії та піноутворення
• Постійний коефіцієнт тертя
• Високу термічну та окислювальну стабільність
• Хороші низькотемпературні властивості
• Високу стійкість до зсуву в найсуворіших умовах

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Колір жовтий

Щільність при 20°C кг/м³ 855 DIN EN ISO 12185

Температура втрати плинності °C -54 DIN ISO 3016

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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