
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outboardoel 4T SAE 10W-40 

Для лодок 

Моторное масло на синтетической основе для 4-такт. 

подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA 

FC-W. Отличное смазывание при высоких оборотах и 

нагрузках. Защита от износа, защита от коррозии. 
 

Approvals 

NMMA FC-W, FB-83139K 

Practice and tested in aggregates with filling 

Mercury Verado, Tohatsu/Nissan, Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda, Suzuki 

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-40 – моторное масло на синтетической 

основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных 

моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает 

безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузка, защиту от 

износа благодаря низкозольному пакету присадок, защиту от коррозии. 

Окрашено в синий цвет. 

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих 

использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при 

эксплуатации в морской воде. 

Применение Outboardoel 4T SAE 10W- 40 

обеспечивает: 

 Отличное смазывание всех деталей двигателя  

 Эффективность очистки и полное сгорание без осадков  

 Хороший холодный запуск 

 Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также 

высокую устойчивость к окислению 

 Хорошую устойчивость к сдвигу 

 Защиту от коррозии во всех деталях двигателя, 

контактирующих с маслом  

 Мгновенное, однородное смешивание с используемым 

топливом  

 Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках 
 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -36 

Цвет n/a синий 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 873 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 155 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 7,7 DIN ISO 3771 

Вязкость при 100°C мм²/с 13,4 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 87,5 DIN 51562 



Допуски

NMMA FC-W, FB-83139K

Відповідність вимогам

Mercury Verado, Tohatsu/Nissan, Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda, Suzuki

Outboardoel 4T SAE 10W-40

Для човнів
Моторна олива на синтетичній основі для 4-такт. 
підвісних човнових моторів з уприскуванням згідно з 
NMMA FC-W. Відмінне змащування при високих 
оборотах і навантаженнях. Захист від зносу, захист від 
корозії.

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-40 - моторна олива на синтетичній основі,
спеціально розроблена для 4-тактних підвісних човнових моторів з
уприскуванням згідно з вимогами NMMAFC-W. Забезпечує бездоганне
змащування навіть за високих обертів і навантаження, захист від зносу
завдяки низькозольному пакету присадок, захист від корозії.
Пофарбовано в синій колір.

Застосовується в 4-тактних підвісних човнових моторах, що вимагають
використання оливи якості NMMA FC-W, може бути використана під час
експлуатації в морській воді.

Застосування Outboardoel 4T SAE 10W-40 забезпечує:

• Відмінне змащування всіх деталей двигуна

• Ефективність очищення і повне згоряння без осаду

• Хороший холодний запуск

• Дуже хороший захист від зносу і корозії, а також
високу стійкість до окислення

• Хорошу стійкість до зсуву

• Захист від корозії у всіх деталях двигуна, що
контактують з маслом

• Миттєве, однорідне змішування з використовуваним
паливом

• Стабільну масляну плівку навіть за високих навантажень

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура втрати плинності °C -36

Колір н/п синій

Щільність при 20°C кг/м³ 873 DIN EN ISO 12185

Індекс в'язкості н/п 155 DIN ISO 2909

Загальне лужне число мг КОН/г 7,7 DIN ISO 3771

В'язкість при 100°C мм²/с 13,4 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 87,5 DIN 51562
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