NOUTĂȚI DESPRE PRODUSE

Unități de ambalare:
ART. NR.

VOLUM

ARTICOLE PE KG.

ARTICOLE PE PALET

05001RN
05005RN
05020RN
05060RN
05205RN
05999RN

1L
5L
20 L
60 L
205 L
1000 L

6
4
1
1
1
1

450
112
30
6
2
-

NOU! Ulei de motor MPM 05000RN

5W-30 Premium Synthetic RN

De ce speciﬁcația RN17?
La toate motoarele TGDI, uleiul de motor este utilizat intens,
deoarece se confruntă cu o temperatură de funcţionare foarte
ridicată. Uleiul de motor cu speciﬁcaţia Renault RN17 a fost
special dezvoltat pentru a preveni efectele nocive ale temperaturilor ridicate de funcţionare, cum ar ﬁ contaminarea pistoanelor și îmbătrânirea (oxidarea) uleiului de motor, dar și
pentru a oferi o protecţie optimă. Toate acestea fără a ﬁ nevoie
să scurtaţi intervalul de schimb al uleiului. În acest scop, în
speciﬁcaţia RN17 sunt incluse cerinţe/teste speciale. Noile
motoare Renault sunt concepute pentru a ﬁ cât mai ecologice
posibil. Prin urmare, motoarele pe benzină TGDI sunt echipate
cu un GPF (ﬁltru de particule de benzină); un ﬁltru de funingine
pentru motoarele pe benzină. Noul MPM 05000RN protejează
pe deplin sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament.

Ulei de motor MPM 05000RN 5W-30
Premium Synthetic RN:
Produsul este recomandat în mod special pentru motoarele
Renault pe benzină și motoarele diesel EURO 6 pentru care
este necesară speciﬁcaţia Renault RN17.
Unele caracteristici ale MPM 05000RN 5W-30 sunt:
• Obligatoriu pentru motoarele Renault TGDI din 2018
(care sunt folosite și de Dacia).
• Curăţare internă mai bună a motorului și protecţie optimă
pentru întregul interval de întreţinere recomandat.
• Rezistenţă îmbunătăţită la îmbătrânirea uleiului.
• Durată de viaţă mai lungă a sistemului de post-tratare a
gazelor de eșapament, inclusiv a GPF.
• Consum mai mic de combustibil și mai puţine emisii de CO2.
• A se utiliza retroactiv la autoturisme pentru care se recomandă uleiurile de motor SAE 5W-30 RN0700 și RN0710.
NB:
Pentru acele motoare Renault pentru care se recomandă
SAE 5W-30 cu speciﬁcaţia Renault RN0720 (!) (care sunt
utilizate și de Dacia), MPM 05000C4 Premium Synthetic
SAE 5W-30 este și rămâne singurul produs adecvat.

Speciﬁcații:

★ACEA C3 ★ Renault RN17
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Pentru cele mai noi motoare pe benzină TGDI (Turbocharged Gasoline Direct Injection) și motoare diesel EURO 6
(> 2018), Renault a introdus o nouă speciﬁcaţie privind uleiul
de motor: speciﬁcaţia Renault RN17. Prin urmare, MPM introduce noul său ulei de motor sintetic premium MPM 05000RN
5W-30 RN. Acest ulei de motor a fost special dezvoltat
pentru a ﬁ utilizat la motoarele pentru care se prevede
speciﬁcaţia Renault RN17 SAE 5W-30.

