
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvo VDS-4.5   
Hvis du ikke har gått over til Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 Motor Olje enda, er det ingen bedre tid enn i dag. 
Oljen ble først introdusert i 2016 og er nå en våre ledende Ravenol Produkter. Den vokser også i 
popularitet gjennom Marinemarkedet. Her er noen grunner til hvorfor. 
 
 
Sammenlignet med eldre American Petroleum Institute (API) CJ-4 motoroljer, leverer 
Volvo VDS-4.5: 
 

§ 20 prosent bedre beskyttelse mot slitasje. 
§ 50 prosent høyere oksidasjonsbestandighet. 
§ 80 prosent bedre høy-temperaturs’ viskositetskontroll 

 
Men det er ikke alt. Ravenol SDT VDS-4.5 tilbyr også betydelig lengre dreneringsintervaller 
enn andre kraftige API CK-4 motoroljer - opptil 95000 km, avhengig av motor, applikasjon og 
tomgangstid. Dette er en 20 prosent økning for alle Volvo-motorer, med modellår 2011 og 
nyere, noe som betyr 4 til 16 færre oljeskift i løpet av en Lastebilmotor sin levetid. 
 
Er du fortsatt ikke helt overbevist om at Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 Motor Olje er det riktige 
valget for din Motor? Da kan vi ta en titt på flere grunner til hvorfor du bør bytte i dag. 
 

§ Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 har Avansert additiv teknologi 
(Advanced additive technology)  som er spesielt formulert for 
å sikre optimal ytelse for alle typer Volvo-motorer. 

§ Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 er bakoverkompatibel, noe som 
betyr at den kan fungere som en direkte erstatning hvor VDS-
4-3-2 eller API CJ-4 oljer brukes. 

§ Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 oppfyller eller overgår kravene fra 
alle dieselmotor-produsenter i hele Nord-Amerika. 

§ Ravenol SDT Volvo VDS-4.5 har vist seg å overgå alle andre 
API CK-4 motoroljer som er tilgjengelig på markedet i dag. 
 
 



I tillegg til en overlegen oksidasjonsstabilitet, som gir reduserte kostnader på grunn av 
forlengede dreneringsintervaller, gir også Volvo VDS-4.5 en utmerket beskyttelse mot 
slitasje for å opprettholde motorens holdbarhet og potensielt en forlenget levetid for 
motoren. Den har en fremragende sot- og viskositetskontroll ved alle temperaturer, suveren 
slam- og innskuddskontroll for langvarig stempel-, ventiltøy og oljepanne-renslighet, i tillegg 
til varmeoverføring. 
 
RAVENOL SDT Super Duty Truck 10w-40 er en syntetisk motor olje som også er godkjent av:  
MERCEDES, RENAULT, MACK, MTU, CUMMINS, CATERPILLAR. Passer Fra EURO 2 t.o.m. 
EURO 6 Lastebiler. Perfekt for å redusere forskjellige olje typer på verkstedet.  
 
Ravenol SHPD Marine Volvo Penta 15w40 VDS-4.5 Lanseres i 2019. Passer også: Mercruiser, 
YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, PERKINS, VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, Caterpillar, IVECO, 
MAN, NANNI Diesel, SKL. 
 
Denne har unike egenskaper: 
 

§ Høy beskyttelse mot oksidering og rustdannelse. 
§ Egenutviklet addetiv for å beskytte mot «liggesår» og skader på motorkomponenter 

ved lengre lagring i maritimt miljø. 
§ Høy «Extreme Pressure verdi» som betyr sterk oljefilm.  
§ Tilpasset til alt maritimt bruk i fritidsbåter - yrkesbåter, aggregat etc.  

 
 
DEN BESTE KVALITETEN-OG SERVICEN – UANSETT 
 
Tilgjengelig i både 10w-30,10W-40 og 15W-40 Viskositeter, er Ravenol 
SDT Volvo VDS-4.5 egnet både på- og utenfor motorveiene er også i 
Industri, Marine, Agricultur etc. Bruk Ravenol SDT 10w40 for å få mest 
mulig ut av hvert oljeskift. 
 
Ravenol Norge AS tilbyr også premium samarbeidsavtaler for å gi 
kundene bedre kontroll over oljetyper og mengder. Vi har alt 
tilgjengelig til alle typer verksteder. 
 
 
 

For å lære mer, ta kontakt med oss i Ravenol Norge AS. 
 

Og ikke glem å besøk vår nettbutikk –for å bestille din Ravenol SDT VDS-4.5 når som helst 
på døgnet. 

 
 
 
 
 
 
 


