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НОВИНИ ЩОДО ПРОДУКТІВНОВИНИ ЩОДО ПРОДУКТІВ

Для своїх останніх бензинових двигунів TGDI (бензи-
новий, з турбонаддувом та прямим впорскуванням) та 
дизельних двигунів EURO 6 (> 2018) компанія Renault 
представила нову специфікацію моторного мастила: 
Renault RN17. Отже MPM представляє нове синте-
тичне моторне мастило MPM 05000RN Premium 5W-30 
RN. Це моторне мастило було спеціально розроблено 
для використання у двигунах, для яких передбачено 
специфікацію Renault RN17 SAE 5W-30.

Чому самеспецифікація RN17?
У всіх двигунах TGDI моторне мастило зазнає значного наванта-
ження, зумовленого впливом дуже високої робочої температури. 
Моторне мастило зі специфікацією Renault RN17 було спеціально 
розроблено для запобігання шкідливим наслідкам впливу висо-
ких робочих температур, наприклад, забрудненню поршнів та 
старінню (окисленню) моторного мастила, а також для забезпе-
чення оптимального захисту  без необхідності скорочувати інтер-
вал заміни масла. Для цього у специфікацію RN17 додано спеці-
альні вимоги/випробування. Нові двигуни Renault вирізняються 
максимально екологічною конструкцією. Бензинові двигуни TGDI 
оснащено бензиновим фільтром твердих часток (GPF) та сажевим 
фільтром для бензинових двигунів. Нове мастило MPM 05000RN 
повністю захищає систему нейтралізації вихлопних газів. 

Моторне мастило MPM 05000RN 5W-30 
Premium Synthetic RN:
Продукт призначено спеціально для бензинових та дизельних 
двигунів EURO 6 від Renault, які мають відповідати вимогам спе-
цифікації Renault RN17. 
Деякі особливості MPM 05000RN 5W-30:
• Обов’язкове для двигунів Renault TGDI з 2018 року 
 (що також використовуються в Dacia).
• Ефективніше внутрішнє очищення двигуна та оптимальний 
 захист протягом усього встановленого інтервалу 
 обслуговування.
• Покращена стійкість до старіння масла.
• Більш тривалий термін служби системи нейтралізації 
 вихлопних газів, зокрема GPF.
• Зменшення рівня споживання палива та кількості викидів CO2.
• Призначене для використання в автомобілях, для яких слід  

застосовувати моторне мастило SAE 5W-30 RN0700 та RN0710.
Примітка:
Щодо двигунів Renault, для яких передбачене SAE 5W-30 зі 
специфікацією Renault RN0720 (!) (що також використову-
ються в Dacia), мастило MPM 05000C4 Premium Synthetic 
SAE 5W-30 залишається єдиним придатним продуктом. 

Специфікація: ★ ACEA C3 ★ Renault RN17

НОВИНКА!
Моторне мастило MPM 05000RN
5W-30 Premium Synthetic RN 

Пакувальні одиниці:
АРТИКУЛ ОБ'ЄМ КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ В УПАКОВЦІ. КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ НА ПАЛЕТІ

05001RN 1 л 6 450
05005RN 5 л 4 112
05020RN 20 L 1 30
05060RN 60 л 1 6
05205RN 205 л 1 2
05999RN 1000 л 1 -


