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®1) Какво представлява новата технология RAVENOL USVO ?
®Специфичната особеност на новите масла RAVENOL USVO  е, че те нямат почти 

никакви загуби при срязване поради специалната им формула на избрани базови 
масла и добавки. Това е възможно чрез използването на напълно синтетични базови 
компоненти, без така наречените VI подобрители и с използването на висококачествени 
изключително стабилни на срязване полимери.

Използване на напълно синтетични смазочни масла 
на основата на PAO:

Синтетичните масла покриват изключително широк диапазон от работни температури, 
имат по-голяма стабилност при високи температури и предлагат по-добри нискотемпе-
ратурни свойства.

Това ни позволява да постигнем следните свойства:

• По-добри стойности на триене (FE / ефект на пестене на гориво от около 1%)
• По-добри стойности на Noack (по-малко изпаряване = по-ниски разходи, тъй като е 
  необходимо по-малко или никакво презареждане)
• По-добра защита от окисляване (по-дълъг живот на продукта)
• По-добър ефект на почистване = Двигателят остава чист и по този начин по-дълго 
  функционален
• По-добро изпомпване при студени условия = по-бързо подаване на масло към частите 
  за смазване, дори при студено пускане = по-добра защита на двигателя
• Почти без загуба на срязване, дори при силни условия, вискозитетът остава стабилен
• По-голяма дълготрайност на моторното масло RAVENOL USVO®

Предимства на формулировките без VI подобрители:

Обикновено използването на VI подобрители изглежда по-скоро положително. 
®Но това не винаги е вярно, защото те също имат някои недостатъци. С USVO  ние 

избягваме недостатъците на VI подобрителите и при необходимост използваме 
предимствата им чрез нашето свръх напреднало производствено развитие.

• Висококачествени и специално подбрани базови масла
• По-плътна и напълно синтетична основа
• Дори когато маслото е поставено под значително напрежение е почти без загуба 
  на срязване
• Двигателят остава чист и следователно остава функционален за по-дълго време
• По-дълъг експлоатационен срок на двигателя с маслата RAVENOL
• Много устойчиво на срязване масло
• Вискозитетът се поддържа без изменения



® 2)  Кои продукти се продават с USVO  и има ли 
аналози / алтернативни продукти?

® ® ®USVO  + CleanSynto CleanSynto  Alternative

1111102 RAVENOL ECS 0W-20 1111113 RAVENOL EHS 0W-20

1111110 RAVENOL SFE 5W-20 1111311 RAVENOL VFE 5W-20

1111124 RAVENOL DXG 5W-30 1111125 RAVENOL HDX 5W-30

1111139 RAVENOL FDS 5W-30 1111115 RAVENOL FO 5W-30 

1111122 RAVENOL VMP 5W-30 1111126 RAVENOL SMP 5W-30

1111136 RAVENOL VST 5W-40 1111147 RAVENOL HST 5W-40

1111103 RAVENOL EFE 0W-16   

1111109 RAVENOL DFE 0W-20   

1111105 RAVENOL EFS 0W-20   

1111146 RAVENOL FES 0W-20   

1111100 RAVENOL SSO 0W-30   

1111145 RAVENOL SSV 0W-30   

1111137 RAVENOL ALS 0W-30   

1111104 RAVENOL HFE 5W-16   

Racing + USVO®

1141089

1141088 RAVENOL REP SAE 5W-30

1141091 RAVENOL RUP SAE 5W-40

1141090 RAVENOL RCS SAE 5W-40

1142100 RAVENOL RRS SAE  5W-50

1141105 RAVENOL RSE SAE 10W-50 

1141100 RAVENOL RSS SAE 10W-60

1141101 RAVENOL RHV SAE 20W-60 

1142105 RAVENOL RFS SAE 15W-50

1221111 RAVENOL Racing Gearoil

1145100
RHP RAVENOL RHP Racing High 
Performance Gear 75W-90 

RAVENOL RSP SAE 5W-30
®Алтернативните продукти на CleanSynto  

са със същите или подобни спецификации 
®и/или OEM одобрения като продукти USVO


