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NIEUW ! MPM 05000RN Motor Oil

5W-30 Premium Synthetic RN

Waarom de RN17 specificatie?
Motorolie in iedere TGDI motor wordt zwaar belast omdat de
motorolie onder een zeer hoge bedrijfstemperatuur haar werk
moet doen. De motorolie met de Renault RN17 specificatie is
speciaal ontwikkeld om de schadelijke gevolgen van een hoge
bedrijfstemperatuur, zoals vervuiling van zuigers en veroudering (oxidatie) van de motorolie, te voorkomen en een optimale
bescherming te bieden. Dit alles zonder dat de verversingsinterval verkort hoeft te worden. Hiervoor zijn in de RN17 specificatie dan ook speciale eisen/testen opgenomen. De nieuwe
Renault motoren worden zodanig ontwikkeld, dat deze het
milieu zo weinig mogelijk belasten. De TGDI benzinemotoren
zijn dan ook uitgerust met een GPF (Gasolie Particle Filter);
een roetfilter voor benzinemotoren. De nieuwe MPM 05000RN
beschermt het uitlaatgasnabehandelingssysteem volledig.

MPM 05000RN Motor Oil 5W-30
Premium Synthetic RN:
De product wordt specifiek voor Renault benzine- en EURO 6
-dieselmotoren voorgeschreven waar de Renault RN17 specificatie vereist is.
Enkele kenmerken van de MPM 05000RN 5W-30 zijn:
• Dwingend voorgeschreven voor de Renault TGDI motoren
vanaf 2018 (welke ook door Dacia gebruikt worden).
• Beter inwendig schoonhouden van de motor en optimale
bescherming gedurende de gehele voorgeschreven
onderhoudsinterval.
• Verbeterde weerstand tegen het verouderen van de olie.
• Langere levensduur van het uitlaatgasnabehandelingssysteem, inclusief de GPF.
• Lager brandstofverbruik en lagere CO2 emissies.
• Met terugwerkende kracht te gebruiken waar de SAE 5W-30
RN0700 en RN0710 motorolie wordt voorgeschreven.
Nota bene:
Voor de Renault motoren waar SAE 5W-30 met de Renault
RN0720 (!) specificatie wordt voorgeschreven (welke ook
door Dacia gebruikt worden), is en blijft MPM 05000C4
Premium Synthetic SAE 5W-30 het enig geschikte product.

Specificaties: H ACEA C3 H Renault RN17
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Renault heeft voor haar nieuwste TGDI (Turbocharged
Gasoline Direct Injection) benzine- en EURO 6 dieselmotoren (>2018) een nieuwe motorolie specificatie,
de Renault RN17 specificatie. MPM introduceert dan
ook haar nieuwe MPM 05000RN Premium Synthetische Motor Oil 5W-30 RN. Deze motorolie is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in motoren waar de Renault
RN17 SAE 5W-30 specificatie wordt voorgeschreven.

