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RAVENOL  AWD-H FLUID 
 
RAVENOL AWD-H Fluid  je vysoce kvalitní formulace vysoce výkonných olejů se speciálními aditivy a 
inhibitory.   
 
RAVENOL AWD-H Fluid je speciální vysoce výkonný převodový olej pro pohony všech kol, Haldex, Quattro, 
4motion  
 
Jak pracuje spojka Hadlex: Náprava nejblíže k motoru je neustále napájena. Pohon všech kol s pohonem 
Haldex automaticky řídí přívod motoru na druhou nápravu, pokud je to nutné, bez jakéhokoli zásahu řidiče. 
V závislosti na elektronicky řízeném blokovacím účinku spojky Haldex je proměnná část výkonu motoru 
přenášena na tuto nápravu podle potřeby. 
 
RAVENOL AWD-H FLUID podporuje tento proces přenosu energie s vynikajícími vlastnostmi. 
 
Aplikační poznámka: 
 
RAVENOL AWD-H FLUID je vhodný pro použití s hnacím pohonem pohonu všech kol a Haldex spojkami  
ve vozidlech AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER a VOLVO. 
 
RAVENOL AWD-H FLUID by se měl měnit každých 60 000 km, aby nedošlo k poškození pohonné jednotky. 
 

Kvalita klasifikace: 
 

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní: 
 
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 olej rok 2011-2014) 
 
 

Vlastnosti: 
 
RAVENOL AWD-H Fluid nabízí: 

 

• Vynikající tekutost při nízkých teplotách 
• Vysoký stabilní index viskozity 
• Velmi dobrá oxidační stabilita 
• Spolehlivá ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění 
• Výborný koeficient stability tření 
• Vysoká tepelná a oxidační stabilita 

• Vynikající chladící výkon 
• Zlepšená stabilita střihu 
 

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška podle 

Barva  nažloutlý vizuálně 

Hustota při 20 ° C kg / m³ 855,0 EN ISO 12185 

Bod tuhnutí ° C -54 DIN ISO 3016 

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavuj í žádnou záruku.V problematických  
případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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