
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Outboardoel 2T Fullsynth. 

Для лодок 

Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных 

подвесных лодочных моторов, разработанное на основе 

смеси эстеров (сложных эфиров) и полиизобутилена (ПИБ). 

Окрашено в синий цвет. 
 

Specifications 

API TD 

Approvals 

NMMA TC-W3®, RL-90001G 

Practice and tested in aggregates with filling 

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury und Selva 

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. – полностью синтетическое моторное 

масло для 2-х тактных подвесных лодочных моторов, разработанное на 

основе смеси эстеров (сложных эфиров) и полиизобутилена (ПИБ). Отличные 

смазочные свойства и защиту от износа обеспечивает специальный 

комплекс беззольных присадок. 

Разработано специально для 2-х тактных подвесных лодочных моторов, 

оснащенных и не оснащенных непосредственным впрыском топлива (Direct- 

Fuel-Injection DFI), с водяным охлаждением с раздельной системой смазки, где 

используется в качестве топлива смесь бензин-масло. RAVENOL Outboardoel 

2T Fullsynth. выполняет требования National Marine Manufacturers 

Association NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury). 

Применение: 

Применяется в пропорциях смешивания, рекомендованных производителем 

двигателя и если рекомендовано к использованию масло с маркировкой „TC- 

W3“. 

Рекомендовано для применения в двухтактных двигателях с и без системы 

непосредственного впрыска (Direct-Fuel-Injection DFI), z.B. OptiMax (Mercury), 

E-TEC (BRP: Evinrude и Johnson), HPDI (Yamaha), TLDI (Tohatsu, Nissan Marine), 

DFI (Selva). 

Рекомендованная пропорция смешивания: 1:100. 

Для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться 

рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси. 

Применение Outboardoel 2T Fullsynth. 

обеспечивает: 

 Отличную защиту от коррозии во всех смазочных 

частях двигателя  

 Стабильную масляную пленку даже при высоких 

нагрузках  

 Отличную защиту от износа 

 Чистое горение без осадков  

 Отсутствие коксообразования  

 Отличную защиту от износа 

 Отличную смешиваемость со всеми типа бензина 

(этилированными и неэтилированными) без 

склонности к гелеобразованию 

 Низкую температуру застывания, что позволяет 

использовать при очень низких температурах без 

риска замерзания 



 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 143 DIN ISO 2592 

Цвет n/a синий 
 

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

Индекс вязкости n/a 143 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -48 DIN ISO 3016 

Вязкость при 100°C мм²/с 10,7 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 70,8 DIN 51562 



Специфікації

API TD

Допуски

NMMA TC-W3®, RL-90001G

Відповідність вимогам

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury und Selva

Outboardoel 2T Fullsynth.

Для човнів
Повністю синтетичне моторне масло для 2-х тактних 
підвісних човнових моторів, розроблене на основі суміші 
естерів (складних ефірів) і поліізобутилену (ПІБ). 
Пофарбовано в синій колір.

RAVENOL Outboardoel 2TFullsynth. - повністю синтетичне моторне масло 
для 2-тактних підвісних човнових моторів, розроблене на основі суміші 
естерів (складних ефірів) і поліізобутилену (ПІБ). Відмінні змащувальні 
властивості та захист від зносу забезпечує спеціальний комплекс 
беззольних присадок.

Розроблено спеціально для 2-х тактних підвісних човнових моторів, 
оснащених і не оснащених безпосереднім уприскуванням палива (Direct Fuel-
Injection DFI), з водяним охолодженням з роздільною системою змащування, де 
використовується як паливо суміш бензин-олива. RAVENOL Outboardoel 2T 
Fullsynth. виконує вимоги National Marine Manufacturers Association NMMA 
TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury).

Застосування:

Застосовується в пропорціях змішування, рекомендованих виробником двигуна, 
і якщо рекомендовано до використання оливу з маркуванням "TC- W3".

Рекомендовано для застосування в двотактних двигунах з і без системи 
безпосереднього впорскування (Direct-Fuel-Injection DFI), z.B. OptiMax 
(Mercury), E-TEC (BRP: Evinrude і Johnson), HPDI (Yamaha), TLDI (Tohatsu, 
Nissan Marine), DFI (Selva).

Рекомендована пропорція змішування: 1:100.

Для кожної конкретної моделі двигуна слід дотримуватися рекомендації 
виробника агрегату в частині дозування суміші.

Застосування Outboardoel 2T Fullsynth.
забезпечує:

• Відмінний захист від корозії у всіх мастильних 
частинах двигуна

• Стабільну масляну плівку навіть за високих 
навантажень

• Відмінний захист від зносу

• Чисте горіння без опадів

• Відсутність коксоутворення

• Відмінний захист від зносу

• Відмінну змішуваність з усіма типами бензину 
(етилованими і неетилованими) без
схильності до гелеутворення

• Низьку температуру застигання, що дає змогу 
використовувати за дуже низьких температур без 
ризику замерзання

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


Параметр Од. виміру Дані Метод 
випробування

Температура спалаху °C 143 DIN ISO 2592

Колір н/п синій

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

Індекс в'язкості н/п 143 DIN ISO 2909

Температура застигання °C -48 DIN ISO 3016

В'язкість при 100°C мм²/с 10,7 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 70,8 DIN 51562
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