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SPECIFIC 0720 
5W-30 
Моторна олива для дизелів RENAULT, оснащених 
фільтрами твердих часток DPF 

100% Синтетична 

ВИКОРИСТАННЯ 
100% синтетична моторна олива, спеціально розроблена для сучасних дизелів групи 
RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), оснащених фільтрами твердих часток DPF, для яких 
регламентується використання моторних олив які схваленні згідно вимог специфікації Renault 
RN0720. Дані двигуни відповідають екологічним нормам Euro IV, Euro V та Euro VI. 
Для дизелів 2,2 dCi, які оснащуються фільтрами твердих часток DPF, регламентовано 
використання олив, які відповідають вимогам специфікації 0710, рекомендовано 
використовувати моторну оливу Motul 8100 X-clean 5W-40 чи Motul 6100 Synergie+ 10W-40. 
Специфікація Renault RN0720 також розповсюджується на автомобілі RENAULT Laguna III 1,5L 
dCi без фільтру DPF модельного ряду з жовтня 2008 року, а також на RENAULT Kangoo II 1,5L 
dCi, без фільтру DPF, з червня 2008 року. 
Перед використанням оливи необхідно обов’язково звіритись з керівництвом по експлуатації 
автомобіля. 
 
СТАНДАРТИ/СХВАЛЕННЯ 
 
СТАНДАРТ    ACEA C4 
 
СХВАЛЕННЯ    Renault RN0720 N° RN0720-08-005 
 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ MB 226.51 
 
Групою Renault була розроблена специфікація для моторних олив RN0720, яка вирізняється 
підвищеними вимогами до сумісності з чутливими системами нейтралізації відпрацьованих 
газів - низький рівень сульфатної золи, сульфуру і фосфору (Low SAPS), що подовжує термін 
безвідмовної експлуатації фільтру твердих часток DPF.  
100% синтетичні базові компоненти оливи гарантують високу в’язкісну та окисну стабільність 
оливної плівки за умов підвищених робочих температур. Дана властивість значно зменшує 
кількість утворених низькотемпературних та високотемпературних відкладень, знижує ризик 
коксування поршневих кілець. 
Забезпечується максимальний протизношувальний захист двигуна, навіть в самих важких 
умовах експлуатації. Низька леткість оливи знижує витрати олив під час експлуатації та 
гарантує відповідність вимогам виробника техніки стосовно терміну експлуатації оливи. 
Параметри Specific 0720 5W30 повністю відповідають вимогам випробовувань Long Life 
Renault (LLR). 
Специфікація Renault RN0720 регламентується для усіх дизелів RENAULT, які оснащені 
фільтрами твердих часток DPF, окрім 2,2л dCi з фільтром твердих частинок (DPF).  
Перед використання звіритись з керівництвом по експлуатації автомобіля. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки і може бути 
зміненим з огляду на умови експлуатації автомобіля. 
Не змішувати з оливами, які не відповідають вимогам специфікації RN0720. 
Перед використанням обов’язково звіритись з керівництвом по експлуатації автомобіля. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
Клас в’язкості  SAE J 300 SAE 5W-30 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850 
В’язкість при  40°C (104°F) ASTM D445 68.1 мм2/с 
В’язкість при  100°C (212°F) ASTM D445 11.9 мм2/с 
Індекс в’язкості  ASTM D2270 172 
В’язкість HTHS при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 мПа.с 
Температура застигання  ASTM D97 -36°C/-32.8°F 
Температура спалаху ASTM D92 224°C/435.2°F 
Сульфатна зольність  ASTM D874 0.49% від маси 
Лужне число ASTM D2896 6.0 мг КОН/г 

 


