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DOTYCHCZASOWA GAMA MOTORSPORT



NOWA GAMA MOTORSPORT



● CSS i CFS

– Dotychczas bez dodatków nano

– Nowe formulacje zawierają dodatki nano (poziom nieco niższy niż w 
dotychczasowej serii NT)

● CFS NT

– Zdecydowanie poprawione formulacje

– Nazwa zmieniona na  NT+



● Formulacja: FULLY SYNTHETIC TRIPLE ESTER NANODRIVE  

● NANODRIVE – ultra low friction technology

● Zapewnia 63% redukcję tarcia – teraz dodatkowe 15%

● Zapewnia 38% większą ochronę przed zużyciem – teraz dodatkowe 17%

● Niższe tarcie = niższe zużycie

● Współczynnik tarcia znacznie spada wraz ze wzrostem temperatury

● Znaczący wzrost mocy i momentu obrotowego

● Niższe zużycie paliwa



● Idealne dla silników wyczynowych

● Łatwiejsze “wkręcanie się” na obroty

● Łagodniejsza praca silnika

● Niższa temperatura oznacza mniejsze obciążenie silnika 

● Wiele nagród za innowacje i technologię



CSS teraz jako NANODRIVE

● 10w40 – półsyntetyczny olej silnikowy o znakomitych 
parametrach do samochodów wyczynowych i seryjnych.

● 20w60 – jw, a dodatkowo specjalnie opracowana formulacja o 
wysokiej lepkości chroniąca silniki wyczynowe pracujące w 
bardzo wysokich temperaturach i/lub podczas wyścigów 
długodystansowych.



CFS teraz z NANODRIVE

● 5w40 – do wysokoobrotowych silników używanych w wyścigach, oraz większych 
silnikach używanych w krótszych zawodach, np. wyścigi górskie i sprinty. 

● 10w40 - między innymi do starszych samochodów, które konstrukcyjnie są 
przystosowane do oleju półsyntetycznego 10w40, ale są używane w motorsporcie.

● 10w50 – do zmodyfikowanych silników o wysokich osiągach, z- lub bez-  
turbosprężarek. Do pracy w wysokich temperaturach i/lub podczas wyścigów 
długodystansowych.

● 10w60 – do silników o wysokiej mocy, zazwyczaj powyżej 250 KM. Zwłaszcza mocno 
obciążonych, lub pracujących w bardzo ciężkich warunkach.

● 15w60 – zapewnia maksymalną ochronę w bardzo wysokich temperaturach, i 
mocno obciążonych silnikach. Idealny do silników turbo, szczególnie w wyścigach 
długodystansowych i rajdach.



INNE PRODUKTY NANODRIVE

COR 20w50

● Competition Oval Racing – wyczynowy, częściowo syntetyczny opracowany do 
krótkich wyścigów na torach owalnych (dyscyplina sportu nieobecna w Polsce).

CTV Mini 20w50

● Do silników wyczynowych samochodów, które mają ten sam układ smarowania dla 
silnika i skrzyni biegów, zwłaszcza wyposażonej w szperę, takich jak Mini. 
Półsyntetyczny.

KR2T

● Olej do silników dwusuwowych w kartingu, z homologacją CIK-FIA. Unikalna 
formulacja  SAE 40. Najwyższe parametry, low ash. Do silników wysokoobrotowych.



         CFS NANODRIVE NT+ 

● 0w20 NT+ i 0w30 NT+ - do nowoczesnych, wysokoobrotowych silników 
wyczynowych, gdzie wymagana jest maksymalna moc. Znakomite także do użytku 
w kwalifikacjach i krótszych zawodach.

● 5w40 NT+ - do użytku w mocnych silnikach seryjnych, wyścigach, rajdach, 
sprintach, i wyścigach górskich. Idealny do silników z hydraulicznymi 
popychaczami zaworów. 

● 10w50 NT+ - do zmodyfikowanych silników o wysokich osiągach, z- lub bez-  
turbosprężarek. Np. wyścigi, rajdy, track day.

● 10w60 NT+ -  do mocnych silników seryjnych używanych na drodze i w 
motorsporcie, oraz silników wyczynowych w wyścigach i rajdach. Zwłaszcza mocno 
obciążonych, w tym tych wysokoobrotowych.



CRX NT+ - wyczynowe oleje przekładniowe

● Udoskonalone formulacje obecnych olejów przekładniowych CRX NT.

● Znacząco redukują tarcie wewnętrzne, zużywanie się komponentów, oraz straty mocy.

● Wysoka odporność filmu olejowego dla maksymalnej ochrony.

● W pełni syntetyczne.

● Dodatkowa redukcja tarcia w porównaniu do dotychczasowych formulacji.

● 75w90 – niska lepkość, dla lekko obciążoncyh aplikacji

● 75w110 – jak powyżej, dla mocniej obciążonych aplikacji

● 75w140 – heavy duty do wyścigów długodystansowych i rajdów – wysokie prędkości i wysokie temperatury. 
Niesamowite odporność na największe obciążenia. 

● Produkty LS jak wyżej, tam gdzie występują szpery płytkowe, skrzynie kłowe.



OLEJE PRZEKŁADNIOWE HEWLAND



OLEJE DO AMORTYZATORÓW NT+ 

● Pięć nowych produktów.

● Oleje do zawieszeń amortyzatorów o ultra niskim współczynniku tarcia.

● Dostępne lepkości: 2.5, 5, 7.5, 10 i 15



INNE PRODUKTY MOTORSPORT

Wyłącznie zmiana opakowań, bez zmiany formulacji:

● CRO 10w40 – olej do docierania silników

● CB40 – olej na bazie rycyny SAE 40, do silników czterosuwowych

● Assembly Lubricant – olej do składania silników i skrzyń biegów

● Racing Brake Fluid 300

● Performance Brake Fluid DOT 5.1



MOTORSPORT – DODATKI 

Bez zmian opakowań / formulacji:

● CVL

● CVL Turbo

● Extra Cool



MOTOCYKLE

ZSS 2T

ZFS 2T

ZSS 10w40

ZSS 20w50

ZFS 10w40

ZFS 10w50 Nowy produkt – dostępny wiosną 2017
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