
Aj keď bol tento dokument zostavený veľmi starostlivo, tretie strany z neho nemôžu odvodzovať žiadne práva, ani požadovať správnosť a úplnosť jeho obsahu.
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NOVINKY O VÝROBKUNOVINKY O VÝROBKU

Pre svoje najnovšie benzínové motory TGDI (Turbocharged 
Gasoline Direct Injection – prepĺňaný benzínový motor 
s priamym vstrekovaním) a naftové motory EURO 6 (> 2018) 
predstavil Renault novú špecifikáciu motorového oleja: 
špecifikáciu Renault RN17. Spoločnosť MPM preto pred-
stavuje svoj nový prémiový syntetický motorový olej MPM 
05000RN 5W-30 RN. Tento motorový olej bol špeciálne 
vyvinutý pre použitie v motoroch, pre ktoré je predpísaná 
špecifikácia Renault RN17 SAE 5W-30.
 
Dôvod špecifikácie RN17?
Vo všetkých motoroch TGDI je motorový olej veľmi namáhaný, 
lebo je vystavený veľmi vysokej prevádzkovej teplote. Moto-
rový olej so špecifikáciou Renault RN17 bol špeciálne vyvinutý, 
aby predchádzal škodlivým účinkom vysokých prevádzkových 
teplôt, ako je kontaminácia piestov a starnutie (oxidácia) moto-
rového oleja, a zabezpečoval optimálnu ochranu.  To všetko bez 
toho, aby bolo potrebné skrátiť interval výmeny oleja. Na tento 
účel sú v špecifikácii RN17 zahrnuté špeciálne požiadavky/
skúšky. Nové motory Renaultu sú navrhnuté tak, aby boli čo 
najšetrnejšie k životnému prostrediu. Benzínové motory TGDI 
sú preto vybavené filtrom pevných častíc; benzínové filtrom 
sadzí. Nový olej MPM 05000RN úplne chráni systém dodatočnej 
úpravy výfukových plynov. 

MPM 05000RN Motorový olej 5W-30 
Prémiový syntetický olej RN:
Výrobok je špeciálne predpísaný pre benzínové motory Renault 
a naftové motory Renault EURO 6, pre ktoré sa vyžaduje špeci-
fikácia Renault RN17.
Niektoré vlastnosti oleja MPM 05000RN 5W-30:
• Od roku 2018 sa vyžaduje sa pre motory Renault TGDI 
 (ktoré používa aj Dacia).
• Lepšie vnútorné čistenie motora a optimálna 
 ochrana počas celého predpísaného 
 intervalu údržby.
• Lepšia odolnosť proti starnutiu oleja.
• Dlhšia životnosť dodatočnej úpravy výfukových plynov  
 systému vrátane GPF.
• Nižšia spotreba paliva a menej emisií CO2.
• Používa sa spätne v automobiloch, pre ktoré je SAE 5W-30  
 Predpísaný je motorový olej RN0700 a RN0710.
NB:
Pre tie motory Renault, pre ktoré je predpísaný SAE 5W-30 
so špecifikáciou Renault RN0720 (!) (Ktoré používa aj Dacia), 
je a je jediným vhodným produktom MPM 05000C4 Premium 
Synthetic SAE 5W-30.

Technické údaje: H ACEA C3 H Renault RN17
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Balenia:
Č. POL. OBJEM POLOŽKY ZA KUS POLOŽKY NA 

PALETU

05001RN 1 l 6 450
05005RN 5 l 4 112
05020RN 20 l 1 30
05060RN 60 l 1 6
05205RN 205 l 1 2
05999RN 1.000 l 1 –

NOVÝ!  
MPM 05000RN Motorový olej
5W-30 Premium Synthetic RN


