
OLEJE SILNIKOWE 
OLEJE PRZEKŁADNIOWE | DODATKI

Za każdym zwycięstwem  
kryje się technologia



RAJDY   |   WYŚCIGI   |   TRACK DAY   |   KARTING   |   DRIFTING   |   OFF-ROAD 

“Millers Oils uwierzyło w nasz potencjał i możliwości, gdy nasz zespół 
wyścigowy debiutował w 2010 roku, oferując nam wsparcie techniczne i 
najwyższej jakości produkty. Dzięki tej pomocy, udało nam się zdobyć 3 miejsce 
w pierwszym sezonie startów. Teraz, Millers Oils to nasz rzetelny partner, i 
przyjaciel na wiele lat.” 
Atlasbx Racing Team Manager, Sue Wang
“Wyczynowy samochód rajdowy wymaga stosowania wyczynowych środków 
smarnych. Millers Oils dostarcza nam dokładnie takie produkty, jakich 
potrzebujemy w trudnych warunkach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. 
Dzięki olejom przekładniowym z nanotechnologią, temperatura skrzyni 
biegów i dyferencjałów jest niższa w porównaniu do innych olejów, co podczas 
rajdów rozgrywanych  w wysokich temperaturach daje nam przewagę.”
Quirin Müller, team manager

THE SPIRIT OF COMPETITION
Tor wyścigowy i odcinek specjalny to 
znakomite pola doświadczalne dla najlepszych 
produktów – oraz miejsce, gdzie Millers 
Oils zdobył swoją reputację. Kierowcy, 
konstruktorzy i inżynierowie konkurują ze 
sobą we wszystkich dziedzinach sportów 
motorowych, i wszyscy oni wymagają od 
olejów i dodatków do paliw maksymalnych 
osiągów nawet w ekstremalnych warunkach. 
Dlatego współpracujemy z nimi, i rozwijamy zaawansowane 
technologicznie produkty, które zwiększają osiągi, zapewniają 
maksymalną ochronę, i wydłużają żywotność podzespołów.

WYCZYNOWE ŚRODKI SMARNE I 
DODATKI DO PALIW DLA ZESPOŁÓW 
RAJDOWYCH I WYŚCIGOWYCH



Wykorzystaliśmy naszą technologię redukcji 
tarcia Nanodrive w celu stworzenia nowej 
generacji olejów wyczynowych. Na bazie 
naszych wyczynowych olejów estrowych 
(Triple Ester) opracowaliśmy nową gamę olejów 
silnikowych, których parametry znacznie 
przewyższają osiągnięcia konwencjonalnych 
olejów wyczynowych, charakteryzując się 
znacznie niższym współczynnikiem tarcia, 
większą ochroną przed zużyciem oraz, co istotne 
– wyższą mocą silnika.

ROZWÓJ
TECHNOLOGICZNY
KOLEJNA EWOLUCJA...

WYCZYNOWE OLEJE SILNIKOWE I 
PRZEKŁADNIOWE Z DODATKAMI NANO



OLEJE 
SILNIKOWE

CFS 0w20 NT 
(Product code 7678) 
CFS 0w30 NT 
(Product code 7677)
W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY O OBNIŻONYM 
WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA 
(NANODRIVE). Do nowoczesnych 
silników wyczynowych, w których 
wymagana jest maksymalna moc 
i najniższe możliwy współczynnik 
tarcia. Idealny do kwalifikacji, oraz 
wyścigów na krótkich dystansach, w 
silnikach, które zostały opracowane 
z myślą o olejach zapewniających 
małe opory.

CFS 5w40 NT 
(Product code 7679)
W PEŁNI SYNTETYCZNY ESTROWY 
(TRIPLE ESTER) OLEJ SILNIKOWY 
O OBNIŻONYM WSPÓŁCZYNNIKU 
TARCIA (NANODRIVE). Idealny 
do mocno zmodyfikowanych 
silników seryjnych, a także 
silników rajdowych, wyścigowych. 
Znakomity do rajdowych 
samochodów klasy S2000.

CFS 10w50 NT 
(Product code 7675) 
W PEŁNI SYNTETYCZNY ESTROWY 
(TRIPLE ESTER) OLEJ SILNIKOWY 
O OBNIŻONYM WSPÓŁCZYNNIKU 
TARCIA (NANODRIVE). Idealny 
do mocno zmodyfikowanych 
silników samochodów rajdowych 
i wyścigowych, zarówno turbo, 
jak i atmosferycznych. Używany w 
samochodzie Ford Fiesta RS WRC 
Martina Prokopa w Rajdowych 
Mistrzostwach Świata WRC.

CFS 10w60 NT 
(Product code 7676)
W PEŁNI SYNTETYCZNY ESTROWY 
(TRIPLE ESTER) OLEJ SILNIKOWY 
O OBNIŻONYM WSPÓŁCZYNNIKU 
TARCIA (NANODRIVE). Idealny 
do mocno zmodyfikowanych 
silników samochodów rajdowych i 
wyścigowych o dużej pojemności 
i mocy, zarówno turbo, jak i 
atmosferycznych, zwłaszcza 
tych używanych w wysokich 
temperaturach.

Technologia Nanodrive wykorzystana w 
naszych olejach silnikowych wywodzi się z 
wysoko ocenianych, wielokrotnie nagradzanych 
wyczynowych olejów przekładniowych. Także 
oleje silnikowe zdobyły nagrody za innowacje 
w motorsporcie: nagroda MIA w 2012, oraz 
nominacja do nagrody WMS.

Dzięki użyciu kulistych nano cząstek w formulacji 
naszych olejów, jesteśmy w stanie znacznie 
obniżyć tarcie. Wszystkie nierówności na 
powierzchni metali pokrywane są „tribofilmem”, 
który powoduje, że staje się ona absolutnie gładka.

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 25L, 205L.



Wszystkie oleje silnikowe CFS 
znacznie przewyższają wymagania 
norm ACEA A3, B4 & API SL.

Nasze w pełni syntetyczne formulacje olejów silnikowych 
Motorsport to mieszanka 3 estrów syntetycznych oraz najwyższej 
jakości dodatków (w tym optymalny poziom ZDDP – dodatku 
chroniącego przed zużyciem), oraz modyfikatorów tarcia – to 
zapewnia maksymalną moc i minimalne zużycie silnika. Duża 
zawartość estrów redukuje ilość polimerów w formulacji, i wpływa 
na większą odporność oleju na ścinanie oraz stratę lepkości.

CFS 0w20 (Product code 
6165) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY. Do nowoczesnych 
silników wyczynowych, w których 
wymagana jest maksymalna 
moc. Idealny do kwalifikacji, oraz 
wyścigów na krótkich dystansach, w 
silnikach, które zostały opracowane 
z myślą o olejach zapewniających 
małe opory. 

CFS 5w40 (Product code 
5836) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY. Idealny do mocno 
zmodyfikowanych silników 
seryjnych, a także silników 
rajdowych, wyścigowych. 
Znakomity do rajdowych 
samochodów klasy S2000.

CFS 10w40 (Product code 5533) 
W PEŁNI SYNTETYCZNY ESTROWY 
(TRIPLE ESTER) OLEJ SILNIKOWY. 
Idealny do silników rajdowych 
i wyścigowych o mniejszej 
pojemności, oraz do silników turbo 
podczas track days, gdy producent 
zaleca olej 5w40.

CFS 10w50 (Product code 
6253) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY. Idealny do mocno 
zmodyfikowanych silników 
samochodów rajdowych i 
wyścigowych, zarówno turbo, jak i 
atmosferycznych.

CFS 10w60 (Product code 
5505) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY. Idealny do mocno 
zmodyfikowanych silników 
samochodów rajdowych i 
wyścigowych o dużej pojemności 
i mocy, zarówno turbo, jak i 
atmosferycznych, zwłaszcza 
tych używanych w wysokich 
temperaturach.

CFS 15w60 (Product code 
5506) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
ESTROWY (TRIPLE ESTER) OLEJ 
SILNIKOWY. Nieco wyższa lepkość 
bazowa, w celu zapewnienia 
maksymalnej ochrony w wysokiej 
średniej temperaturze w mocno 
obciążonych silnikach. Idealny 
do silników turbo w rajdach i 
wyścigach długodystansowych.

COR 20w50 (Product code 5411) 
SYNTETYCZNIE WZMOCNIONY 
OLEJ MINERALNY. Znakomicie 
sprawdza się np. w A-grupowych 
silnikach Fiat 126p.

CSS 10w40 (Product code 5221) 
WYCZYNOWY OLEJ SILNIKOWY 
PÓŁSYNTETYCZNY. Do nieco 
starszych silników wyczynowych.

CSS 20w60 (Product code 
6254) WYCZYNOWY OLEJ 
SILNIKOWY PÓŁSYNTETYCZNY. 
Olej o wysokiej lepkości, do 
silników wyczynowych używanych 
w wyścigach długodystansowych 
oraz/i w wysokich temperaturach. 
Znakomity do starszych silników 
wyczynowych samochodów takich 
jak: Aston Martin, Jaguar, Triumph, 
Austin Healey, a także historycznej 
Formuły Ford i amerykańskich V8.

CTV 20w50 (Product 
code 5492) UNIKALNY, 
PÓŁSYNTETYCZNY OLEJ 
SILNIKOWY I PRZEKŁADNIOWY. 
Specjalnie opracowany z myślą 
o klasycznych samochodach 
Mini używanych wyczynowo w 
sportach motorowych, oraz innych 
samochodów, które mają ten sam 
układ smarowania silnika i skrzyni 
biegów.

CB40 (Product code 5003) SAE 40 
WYCZYNOWY OLEJ RYCYNOWY 
SAE 40. Przeznaczony do silników 
4-suwowych napędzanych 
metanolem, lub innych silników, 
które wymagają oleju rycynowego.

CRO 10w40 (Product code 5736) 
OLEJ DO DOCIERANIA SILNIKÓW. 
Mineralny olej opracowany w 
celu skrócenia procesu docierania 
silnika, oraz jego ochrony w trakcie 
docierania. Silnik wyczynowy 
nie może być docierany przy 
użyciu oleju półsyntetycznego, 
lub syntetycznego. Idealny do 
docierania na hamowni. 

KR2T (Product code 5851) 
UNIKALNA FORMULACJA DO 
WYCZYNOWYCH SILNIKÓW ROTAX 
I INNYCH WYSOKOOBROTOWYCH 
SILNIKÓW 2T W KARTACH I 
MOTOCYKLACH.  
Aprobata CIK-FIA. Zapewnia wyższą 
moc i moment obrotowy.

OLEJE DO 
DWUSUWÓW



CRX 75w90 NT (Product code 
6155) W PEŁNI SYNTETYCZNY 
LEKKOBIEŻNY OLEJ 
PRZEKŁADNIOWY DO SKRZYNI 
BIEGÓW ZSYNCHRONIZOWANYCH 
ORAZ DYFERENCJAŁÓW. Idealny 
do samochodów wyczynowych nie 
wyposażonych w szpery.

CRX LS 75w90 NT 
(Product code 6154) W PEŁNI 
SYNTETYCZNY LEKKOBIEŻNY OLEJ 
PRZEKŁADNIOWY DO SKRZYNI 
BIEGÓW ZSYNCHRONIZOWANYCH 
ZE SZPERAMI, KŁOWYCH 
I SEKWENCYJNYCH ORAZ 
DYFERENCJAŁÓW ZE SZPERAMI. 
Idealny do samochodów 
wyczynowych,  napędzanych na 
przednią oś wyposażonych w szperę 
płytkową.

CRX 75w140 NT (Product code 
6163) W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ 
PRZEKŁADNIOWY DO SKRZYNI 
BIEGÓW ZSYNCHRONIZOWANYCH 
ORAZ DYFERENCJAŁÓW. Idealny 
do samochodów o dużej mocy i 
wysokim momencie obrotowym.

CRX LS 75w140 NT 
(Product code 6152) W PEŁNI 
SYNTETYCZNY OLEJ 
PRZEKŁADNIOWY 
DO SKRZYNI BIEGÓW  
ZSYNCHRONIZOWANYCH 
ZE SZPERAMI, KŁOWYCH 
I SEKWENCYJNYCH ORAZ 
DYFERENCJAŁÓW ZE SZPERAMI. 
Idealny do samochodów 
wyczynowych 4x4 ze szperami 
płytkowymi, o dużej mocy i 
wysokim momencie obrotowym, 
takich jak samochody klas: WRC, 
RRC, R5, R4, itd.

Przedstawione w 2009 roku unikalne olej przekładniowe NT 
(nanotechnologia) zdobyły prestiżową nagrodę na World 
Motorsport Symposium za „Najbardziej innowacyjny produkt” , 
wygrywając z takimi legendami sportów motorowych, jak Williams 
i McLaren. Od tamtej pory są powszechnie używane we wszystkich 
najważniejszych seriach sportów motorowych, w tym WRC.

Wszystkie oleje CRX znacznie przewyższają wymagania API GL4, GL5, i MT-1.

OLEJE 
PRZEKŁADNIOWE



WAŻNE: Zanim użyjesz dodatków do paliw, sprawdź, czy są one zgodne z przepisami 
danej dyscypliny sportów motorowych.

CVL TURBO (Product 
code 5792) ZWIĘKSZA LICZBĘ 
OKTANOWĄ. Zwiększa liczbę 
oktanową paliwa bazowego o 4 
oktany (40 punktów oktanowych). 
To oznacza, że paliwo klasy 
premium plus CVL Turbo 
zapewnia do 103 oktanów. Można 
stosować we wszystkich silnikach 
benzynowych, okazjonalnie także w 
tych wyposażonych w katalizatory 
ceramiczne. Chroni przed 
przedwczesną detonacją.

CVL (Product code 5587) ZWIĘKSZA 
LICZBĘ OKTANOWĄ. Zwiększa 
liczbę oktanową o 3 oktany. Do 
użytku we wszystkich silnikach 
benzynowych, zwłaszcza tych 
wyposażonych w „knock sensor”. 
CVL smaruje zawory i chroni przed 
przedwczesną detonacją.

VSPe POWER PLUS 
(Product code 7564) OCHRONA PRZED 
ETANOLEM, SUBSTYTUT OŁOWIU, 
ZWIEKSZA LICZBĘ OKTANOWĄ. 
Do wyczynowych samochodów 
klasycznych. Chroni układ 
paliwowy przed korozją, chroni 
gniazda zaworowe, chroni przed 
zamarzaniem gaźnika.

DODATKI DO 
PALIW
Dodatki do paliw Millers Oils 
chronią przed spalaniem 
stukowym i przedwczesnym 
zapłonem.

RACING BRAKE 
FLUID 300 PLUS 
(Product code 5824) Ekstremalnie 
wysoki suchy punkt wrzenia – 
minimum 3100C, wysoka odporność 
na przegrzewanie, znakomita 
ściśliwość w celu lepszego wyczucia 
pedału hamulca.

COMPETITION 
ASSEMBLY LUBE  
(Product code 5495) ŚRODEK SMARNY 
DO SKŁADANIA SILNIKÓW I 
SKRZYŃ BIEGÓW Z DODATKIEM 
CHRONIĄCYM PRZED ZUŻYCIEM. 
Bazujący na oleju silnikowym, 
redukuje zużycie silnika podczas 
pierwszego rozruchu. Przylega do 
powierzchni metalowych aż do 
startu silnika, a następnie miesza 
się z olejem. W odróżnieniu od 
wielu past – nie blokuje kanałów 
olejowych.

SMAR DELTAPLEX 
2EP (Product code 5305)  
WYSOKIEJ JAKOŚCI SMAR DO 
UŻYTKU OGÓLNEGO. Niskie tarcie, 
maksymalna ochrona,idealny np. 
do łożysk.

EXTRA COOL (Product 
code 5547) INHIBITOR KOROZJI, 
WZMACNIA DZIAŁANIE 
PŁYNU CHŁODNICZEGO. 
Polepsza przepływ laminarny 
cieczy, zwiększając tym samym 
efektywność cieczy chłodzącej, 
redukując temperaturę pracy płynu 
o do 150C. Chroni przed korozją 
elektrolityczną magnezu i stopów 
aluminium. Opakowanie 250ml 
wystarcza na 10 litrów cieczy.

SMAR HI MOL (Product code 
7666) SMAR DO PRZEGUBÓW Z 
DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU. 
Bardzo duża zawartość molibdenu.

SMAR RED RUBBER 
(Product code 5196) NA BAZIE 
KRZEMIONKI I RYCYNY. Idealny 
do tłoczków hamulcowych oraz 
wszelkiego rodzaju elementów 
gumowych w zawieszeniu 
samochodów. Idealny do np. tulei 
poliuretanowych.

INNE PRODUKTY



Informacje dotyczące produktów oraz ich specyfikacje są aktualne na moment 
oddania materiałów do druku. Firma rezerwuje sobie prawo do zmiany ich 
formulacji i specyfikacji bez wcześniejszej informacji.

DIFF, wyłączny dystrybutor  
Millers Oils w Polsce
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica

info@millersoils.pl

Tel: 74 852 20 90

Pomoc techniczna, karty 
produktów, dealerzy na: 

millersoils.pl
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PREMIUM MOTORSPORT CLASSIC

Twój lokalny dystrybutor:

Aby uzyskać więcej informacji, 
zeskanuj kod swoim smartfonem.


