NOVICE O IZDELKU

Embalažne enote:
ŠT. IZDELKA

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

NOVO!

PROSTORNINA KOSOV NA PAKIRANJE

1L
5L
20 L
60 L
205 L
1000 L
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1
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KOSI NA PALETO

450
112
30
6
2
-

Motorno olje MPM 05000RN
5W-30 Premium Synthetic RN

Zakaj speciﬁkacija RN17?
V vseh motorjih TGDI je motorno olje zelo obremenjeno, saj se
sooča z zelo visoko obratovalno temperaturo. Motorno olje s
speciﬁkacijo Renault RN17 je bilo posebej razvito za preprečevanje škodljivih učinkov visokih obratovalnih temperatur, kot
sta kontaminacija batov in staranje (oksidacija) motornega olja,
ter za zagotavljanje optimalne zaščite. Vse to brez potrebe po
skrajševanju intervala zamenjave olja. V ta namen so v speciﬁkacijo RN17 vključene posebne zahteve/preskusi. Novi motorji
Renault so zasnovani tako, da so čim bolj okolju prijazni.
Bencinski motorji TGDI so zato opremljeni z GPF (ﬁlter delcev
za bencinske motorje), tj. ﬁltrom za saje za bencinske motorje.
Novo olje MPM 05000RN povsem ščiti sistem za naknadno
obdelavo izpušnih plinov.

Motorno olje MPM 05000RN Motor Oil 5W-30
Premium Synthetic RN:
Izdelek je posebej predpisan za bencinske in dizelske
motorje EURO 6 Renault, za katere se zahteva speciﬁkacija
Renault RN17.
Nekatere značilnosti olja MPM 05000RN 5W-30 so:
• Obvezno za motorje TGDI Renault od leta 2018
(ki jih uporablja tudi družba Dacia).
• Boljše notranje čiščenje motorja in optimalna zaščita v
celotnem predpisanem intervalu vzdrževanja.
• Izboljšana odpornost proti staranju olja.
• Daljša življenjska doba sistema za naknadno obdelavo
izpušnih plinov, vključno z GPF.
• Manjša poraba goriva in manj emisij CO2 .
• Za retroaktivno uporabo v avtomobilih, za katere je
predpisano motorno olje SAE 5W-30 RN0700 in RN0710.
NB:
Za motorje Renault, za katere je predpisana speciﬁkacija
SAE 5W-30 z Renault RN0720 (!) (ki jih uporablja tudi družba
Dacia), je premium sintetično olje SAE 5W-30 MPM 05000C4
edini primeren izdelek.

Speciﬁkacije:

★ ACEA C3 ★ Renault RN17
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Za svoje najnovejše bencinske motorje TGDI (bencinski
motorji s turbinskim polnjenjem) in dizelske motorje
EURO 6 (> 2018) je Renault predstavil novo speciﬁkacijo motornega olja: speciﬁkacijo Renault RN17.
MPM zato predstavlja novo motorno olje MPM
05000RN Premium Synthetic Motor Oil 5W-30 RN. To
motorno olje je bilo posebej razvito za uporabo v motorjih, za katere je predpisana speciﬁkacija Renault RN17
SAE 5W-30.

