
 

SPECIFIC 
0720 5W-30 
Olej pro dieselové motory RENAULT s DPF 

100% syntetický 

OBLAST POUŽITÍ 

Speciálně navržený pro nejnovější generaci dieselových motorů s filtrem pevných částic (DPF) vozidel 
RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), které vyžadují oleje schválené podle normy Renault RN0720 
splňující úrovně emisí EURO IV nebo EURO. 
Pro motory 2,2L dCi s DPF používejte pouze produkty schválené podle normy Renault RN0710, jako 
například MOTUL 8100 X-clean 5W-40, MOTUL 8100 X-cess 5W-40 nebo MOTUL 6100 Synergie+ 
10W-40. 
Norma Renault RN0720 se vztahuje také na vozidla RENAULT Laguna III 1,5L dCi bez DPF postavené 
před říjnem 2008 a RENAULT Kangoo II 1,5L dCi bez DPF postavené před červnem 2008. 
V případě pochybností nahlédněte vždy před použitím do manuálu uživatele vozidla. 

CHARAKTERISTIKA 

NORMY ACEA C4 

SCHVÁLENÍ Renault RN0720 podle č. RN0720-08-005 

CHARAKTERISTIKA MB 226.51 

Společnost RENAULT vytvořila normu RN0720 pro oleje, které dokáží odolat nejnáročnějším teplotním 
omezením spolu s kompatibilitou s moderními systémy následného zpracování. 
Velmi nízká úroveň sulfátového popela a technologie sníženého obsahu síry a fosforu (nízký SAPS) chrání 
a prodlužuje životnost systémů následného zpracování (DPF). 
100% syntetický základ poskytuje stabilitu při vysokých teplotách a zajišťuje výjimečnou odolnost při 
vysokých teplotách. Chrání před povlaky a usazeninami a udržuje motor čistý. Snižuje riziko přilepení 
kroužku pístu. 
Maximální ochrana a výkonnost oleje přetrvává i za těch nejtěžších podmínek. 
Nízká volatilita pro sníženou spotřebu oleje a vynikající odolnost oleje vůči oxidaci zajišťuje prodloužení 
intervalu výměny oleje nastaveného výrobcem vozidla. 
Splňuje nejpřísnější požadavky na výkonnost a odolnost prokázané validačními testy dlouhodobé životnosti 
vozidel (Long Life Renault - LLR). 
Kromě motorů 2,2L dCi s DPF se norma Renault RN0720 vztahuje na všechna vozidla RENAULT 
vybavena dieselovými motory DPF a také na vozidla Renault Laguna III 1,5L dCI bez DPF postavená před 
říjnem 2008 a Kangoo II 1,5 dCi bez DPF postavená před červnem 2008. V případě pochybností vždy 
nahlédněte do manuálu uživatele vozidla. 

Podle normy Renault RN0720 je vyžadována specifikace MERCEDES-BENZ MB 226.51 pro motorové 
oleje, které splňují nejpřísnější teplotní omezení a zároveň jsou kompatibilní s moderními systémy 
následného zpracování. 
Norma MB 226.51 se vztahuje na všechny outsourcované dieselové motory Renault s doplňkem DPF 
vozidel MERCEDES, které tuto normu vyžadují. 

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje. Specifikace produktu je 
definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.  
Vyrobeno ve FRANCII. 
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DOPORUČENÍ 
Interval výměny: viz doporučení výrobce a podle individuální potřeby. Nelze míchat s neschválenými 
oleji RN0720. 
Před použitím nahlédněte do manuálu uživatele vozidla. 

VLASTNOSTI 

Stupeň viskozity  
Hustota při 20°C (68°F) 
Viskozita při 40°C (104°F)  
Viskozita při 100°C (212°F) 
HTHS viskozita při 150°C (302°F) 
Index viskozity 
Teplota tuhnutí 
Teplota vzplanutí 
Sulfátový popel 
TBN 
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SAE J 300 
ASTM D1298 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D4741 
ASTM D2270 
ASTM D97 
ASTM D92 
ASTM D874 
ASTM D2896 

5W-30 
0,850 
68,1 mm2/s 
11,9 mm2/s 
3,6 mPa.s 
172 
-36°C / -32,8°F 
224°C / 435,2°F 
0,49 % váhy  
6,0 mg KOH/g 


