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ÚJ! MPM 05000RN motorolaj

5W-30 Premium szintetikus RN

Miért az RN17 speciﬁkáció?
Az összes TGDI motorban a motorolaj nagy megterhelésnek vannak kitéve, mivel nagyon magas üzemi hőmérsékleten üzemelnek. A Renault RN17 speciﬁkációjú motorolajat
kifejezetten a magas üzemi hőmérséklet káros hatásainak,
például a dugattyúk szennyeződésének és a motorolaj öregedésének (oxidációjának) megelőzésére, és az optimális
védelem biztosítására fejlesztettük ki. Mindezt anélkül,
hogy gyakrabban kellene olajat cserélnie. Erre a célra az
RN17 speciﬁkáció speciális követelményeket/teszteket tartalmaz. A Renault új motorjait a lehető legkörnyezetbarátabbra alkotja. A TGDI benzinmotorok ezért GPF-vel (benzin
részecskeszűrővel) vannak felszerelve; amely egy koromszűrő benzinmotorokhoz. Az új MPM 05000RN teljes mértékben védi a kipufogógáz utókezelő rendszert.

MPM 05000RN motorolaj 5W-30
Prémium szintetikus RN:
A terméket kifejezetten a Renault benzin és EURO 6 dízelmotorokhoz írják elő, melyekhez Renault RN17 speciﬁkáció
szükséges.
Az MPM 05000RN 5W-30 néhány jellemzője:
• Kötelező a Renault TGDI motorokhoz 2018-tól
(amelyeket a Dacia is használ).
• A motor jobb belső tisztítása és optimális védelem az
előírt teljes karbantartási időtartamra.
• Jobb ellenállás az olajöregedéssel szemben.
• A kipufogógáz-utókezelő rendszer hosszabb élettartama,
beleértve a GPF-et is.
• Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és CO2 -kibocsátás.
• Visszamenőlegesen használható olyan autókban, amelyek
esetében az SAE 5W-30 RN0700 és RN0710 motorolajat
írják elő.
NB:
Azokhoz a Renault motorokhoz, amelyekhez a Renault RN0720
(!) speciﬁkációjú SAE 5W-30-at ír elő (amelyeket a Dacia is
használ), az MPM 05000C4 Premium Synthetic SAE 5W-30 olaj
az egyetlen továbbra is megfelelő termék.

Műszaki adatok: ★ ACEA C3 ★ Renault RN17

MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Hollandia
Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet:www.mpmoil.com • E-mail:info @ mpmoil.com

Annak ellenére, hogy a dokumentum összeállítására nagy gondot fordítottunk, harmadik felek nem származtathatnak jogokat, és nem hivatkozhatnak annak tartalmának helyességére és teljességére.

081020-HU

A legújabb TGDI (turbófeltöltős közvetlen benzinbefecskendezéses) benzin- és EURO 6-os dízelmotorjaihoz (> 2018) a Renault új motorolaj-speciﬁkációt
vezetett be: a Renault RN17 speciﬁkációt. Az MPM
ezért bemutatja új MPM 05000RN Premium szintetikus
motorolaját, a 5W-30 RN-t. Ezt a motorolajat kifejezetten olyan motorokhoz fejlesztettük ki, melyekre a
Renault RN17 SAE 5W-30 speciﬁkációt írt elő.

