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PRODUKTOVÉ NOVINKYPRODUKTOVÉ NOVINKY

Pro své nejnovější přeplňované zážehové motory s 
přímým vstřikováním TGDI (Turbocharged Gasoline 
Direct Injection) a vznětové motory splňující emisní 
normu EURO 6 (>2018) představil Renault novou 
specifikaci motorového oleje: Renault RN17. Spo-
lečnost MPM proto představuje svůj nový prémiový 
syntetický motorový olej MPM 05000RN 5W-30 RN. 
Tento motorový olej byl speciálně vyvinut pro pou-
žití v motorech, pro které je předepsána specifikace 
Renault RN17 SAE 5W-30.

Proč specifikace RN17?
U všech motorů TGDI je motorový olej vysoce zatěžován, pro-
tože je vystaven velmi vysoké provozní teplotě. Motorový olej 
se specifikací Renault RN17 byl vyvinut speciálně pro zabrá-
nění škodlivým účinkům vysokých provozních teplot, jako je 
znečištění pístů nebo stárnutí (oxidace) motorového oleje, a 
pro zajištění optimální ochrany.  To vše bez nutnosti zkraco-
vat interval výměny oleje. Za tímto účelem jsou ve specifikaci 
RN17 zahrnuty speciální požadavky/zkoušky. Nové motory 
Renault jsou navrženy tak, aby byly maximálně šetrné k život-
nímu prostředí. Zážehové motory TGDI jsou proto vybaveny fil-
trem pevných částic (GPF). Nový motorový olej MPM 05000RN 
zcela chrání systém následného zpracování výfukových plynů. 

Motorový olej MPM 05000RN 5W-30 
Prémiový syntetický motorový olej RN:
Tento produkt je speciálně určen pro zážehové motory a 
vznětové motory Renault splňující emisní normu EURO 6, 
pro které je stanovena specifikace Renault RN17.
Výhody motorového oleje MPM 05000RN 5W-30:
• Povinné pro motory Renault TGDI od roku 2018 
 (které také používá Dacia).
• Lepší vnitřní čištění motoru a optimální ochrana po celou 
 dobu předepsaného intervalu údržby.
• Vyšší odolnost proti stárnutí oleje.
• Delší životnost systému následného zpracování 
 výfukových plynů, včetně GPF.
• Nižší spotřeba paliva a emise CO2.
• Používá se i zpětně ve vozidlech, pro které je předepsán 
 motorový olej SAE 5W-30 RN0700 a RN0710.
NB:
U motorů Renault, pro které je předepsán motorový olej 
SAE 5W-30 se specifikací Renault RN0720 (!) (které také 
používá Dacia), je a zůstává jediným vhodným produktem pré-
miový syntetický motorový olej MPM 05000C4 SAE 5W-30.

Specifikace: 
★ ACEA C3    ★ Renault RN17
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Jednotky balení:
Č. PRODUKTU OBJEM  POLOŽKY V BALENÍ POLOŽKY NA PALETĚ 

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 1000 L 1 -

NOVINKA!
Prémiový syntetický motorový olej
MPM 05000RN 5W-30 RN


