
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCOOTER 2-Takt Teilsynth. 

Для мотоциклов 

Полусинтетическое моторное масло высшего качества. Для 

двухтактных бензиновых двигателей, мотоциклов, 

мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, 

использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. 
 

Specifications 

API TC, ISO-L-EGC 

Approvals 

JASO 049RAV150 

Practice and tested in aggregates with filling 

JASO FC, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, YAMAHA 

RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch – полусинтетическое моторное 

масло высшего качества, изготовленное в Германии на о базе синтетических 

эфиров (эстеров) и синтетического полиизобутелена (PIB). 

Содержание синтетических компонентов менее 30%. Надёжно защищает 

двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая 

эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». 

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей 

мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, использующих в 

качестве топлива смесь бензин-масло. 

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента 

обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL Scooter 2-Taktoel 

teilsynthetisch не изменяет октановое число смеси бензин-масло по 

сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при 

приготовлении смеси является соотношение 1:50. Однако в каждой 

конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации 

изготовителя агрегата в части дозировки смеси. 

Применение SCOOTER 2-Takt Teilsynth. 

обеспечивает: 

 Отличное смазывание всех деталей двигателя 

 Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную 

работу двигателя  

 Высокую устойчивость к износу и коррозии 

 Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший 

уровень сгорания  

 Очищение от продуктов сгорания и отложений в 

камерах сгорания, во впускных и выпускных 

отверстиях 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -21 DIN ISO 3016 

Цвет n/a красный 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 865 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 125 - 130 DIN ISO 2909 

Сульфатная зольность % 0,03 DIN 51575 

Вязкость при 100°C мм²/с 8,6 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 60 DIN 51562 



Специфікації

API TC, ISO-L-EGC

Допуски

JASO 049RAV150

Відповідність вимогам

JASO FC, Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, YAMAHA

SCOOTER 2-Takt Teilsynth.

Для мотоциклів
Напівсинтетичне моторне масло вищої якості. Для двотактних 
бензинових двигунів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, 
скутерів, снігоходів, що використовують як паливо суміш 
бензин-масло.

RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch - напівсинтетичне моторне мастило 
екстра-класу, виготовлене в Німеччині на базі синтетичних ефірів (естером) і 
синтетичного поліізобутелену (PIB).

Вміст синтетичних компонентів менше 30%. Надійно захищає двигун за 
екстремально важких умов експлуатації, включно з експлуатацією 
автотранспорту в міському циклі "Старт-Стоп".

Призначено для сучасних двотактних бензинових двигунів мотоциклів, 
моторолерів, мопедів, скутерів, снігоходів, що використовують як паливо суміш 
бензин-масло.

Застосування в рецептурі оливи високоякісного сольвенту забезпечує 
низьку температуру спалаху. RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch не 
змінює октанове число суміші бензин-олива порівняно зі звичайним 
бензином. Нормальним дозуванням під час приготування суміші є 
співвідношення 1:50. Однак у кожній конкретній моделі двигуна слід 
дотримуватися рекомендації виробника агрегату в частині дозування 
суміші.

Застосування SCOOTER 2-Takt Teilsynth. забезпечує:

• Відмінне змащування всіх деталей двигуна

• Чистоту свічок запалювання, забезпечуючи 
оптимальну роботу двигуна

• Високу стійкість до зносу та корозії

• Низький рівень викидів вихлопних газів, хороший 
рівень згоряння

• Очищення від продуктів згоряння і відкладень у 
камерах згоряння, у впускних і випускних
отворах

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура втрати плинності °C -21 DIN ISO 3016

Колір н/п червони
й

Щільність при 20°C кг/м³ 865 DIN EN ISO 12185

Індекс в'язкості н/п 125 - 130 DIN ISO 2909

Сульфатна зольність % 0,03 DIN 51575

В'язкість при 100°C мм²/с 8,6 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 60 DIN 51562
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