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W 2007 roku, przedstawiliśmy nasz pierwszy produkt (wyczynowy olej przekładniowy) z technologią 
NANODRIVE. Od tamtego momentu, gama produtków do profesjonalnego stosowanie w sporcie 
samochodowym jest stale ulepszana, dzięki czemu pomagamy zawodnikom na bycie konkurencyjnym na 
torze czy odcinku specjalnym.



OLEJ SILNIKOWY

PŁYN HAMULCOWY

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

SMAR

OLEJ DO
DYFERENCJAŁU

DODATKI 
DO PALIWA

OLEJ DO
AMORTYZATORÓW

OLEJ DO SKŁADANIA/
DOCIERANIA SILNIKA

ŚRODKI SMARNE ORAZ PŁYNY 
DO PROFESJONALNEGO 
STOSOWANIA W MOTORSPORCIE
Millers Oils zapewnia kompleksowy i konkurencyjny 
zestaw produktów do używania na najwyższym 
poziomie motorsportu.

DODATKI 
DO PŁYNU CHŁODNICZEGO



BUDOWA I PRZEGLĄDY SILNIKÓW

Wyczynowe silniki wymagają regularnych przeglądów i remontów, by 
zapewniać maksymalną moc i moment obrotowy podczas każdego wyścigu 
czy rajdu.

W motorsporcie, pasowania między ruchomymi elementami silnika są 
wyjątkowo ciasne i precyzyjne. W konsekwencji, gdy te silniki są 
wykorzystywane do granic możliwości w warunkach wyścigowych, mogą 
bardzo szybko przekroczyć swoją tolerancję, co prowadzi do zmniejszenia 
osiągów silnika, a nawet awarii. Gama produktów Millers Oils przeznaczona 
do sportów motorowych zmniejsza kompromis między mocą a żywotnością 
podzespołów, dzięki czemu pojazd może dłużej pracować na limicie.

Olej do składania silników jest zalecany do stosowania podczas odbudowy silnika w celu ochrony 
mechanizmu rozrządu zaworowego. Wysoki poziom dodatku przeciwzużyciowego ZDDP 
(ditiofosforan cynku) chroni przed ekstremalnie dużym obciążeniem wałka rozrządu i popychaczy 
podczas pierwszego uruchomienia.
Assembly Lubricant jest płynem, a nie pastą, co umożliwia jego mieszanie z olejem. Eliminuje to 
konieczność dodatkowej wymiany oleju po przebudowie.

Korzyści:
Zapewnia maksymalną 
ochronę mechaniczną 
nowo montowanych 
elementów podczas 
pierwszego 
uruchomienia.

W pełni mieszalny z 
olejami silnikowymi i 
przekładniowymi, co 
zapewnia szybkie 
rozproszenie przy 
rozruchu: nie ma 
potrzeby dodatkowej 
wymiany oleju.

COMPETITION RUNNING IN OIL
Olej do docierania silników

Tam, gdzie silniki mają nowe komponenty, wymagane jest „docieranie” nowych ruchomych części. 
Wygładza to nierówności na powierzchniach komponentów, pomagając osiągnąć optymalne 
ciśnienie sprężania i spalania, zapewniając najwyższą wydajność.
Bez tej kluczowej procedury, jaką jest docieranie, istnieje zwiększone ryzyko tzw. „oszklenia” 
cylindrów, co może prowadzić do zmniejszenia wydajności, a także zwiększonego zużycia oleju.

Korzyści:
Maksymalizuje moc 
wyjściową poprzez 
optymalizację procesu 
układania się części.

Zapewnia ochronę 
mocno obciążonych 
komponentów podczas 
krytycznego procesu 
docierania.

GAMA

Produkt Kod



Produkty NANODRIVE zadebiutowały w 2007 
roku, najpierw w olejach przekładniowych do 
użytku w motorsporcie – zapewniając lepsze i 
bardziej stabilne smarowanie w szerokim 

zakresie  temperatur.  Dz iś ,  NANODRIVE 
s t o s o w a n e  j e s t  w  o le j a c h  s i l n i k o w y c h , 
p r z e k ł a d n i ow yc h  o ra z  d o  w yc z y n ow yc h 
amortyzatorów.



Modyfikacje silnika mogą oznaczać, że 
olej oryginalnie do niego
rekomendowany będzie bezużyteczny.

Wybór produktu, porady:
+48 574 915 075, info@millersoils.pl





OLEJE DO 
ŚCIGAJĄCYCH SIĘ 
KLASYKÓW
Oleje samochodowe, które spełniają współczesne specyfikacje producentów pojazdów 
(OEM), zawierają najnowsze technologicznie oleje bazowe i dodatki. Jednak ze względu na 
zmiany w składzie paliwa i konstrukcji silników na przestrzeni lat, produkty te nie zawsze 
nadają się do klasycznych pojazdów wyścigowych.
Millers Oils opracowało pełną gamę produktów specjalnie zaprojektowanych dla starszych 
samochodów wyścigowych, wykorzystując najnowszą technologię smarowania, ale 
formułując ją tak, aby chronić i polepszać osiągi samochodów wyścigowych sprzed lat.
W gamie znajdują się także produkty wykorzystujące wielokrotnie nagradzaną technologię 
NANODRIVE, która w połączeniu z formulacją Triple Ester, znacznie zmniejsza tarcie, chroni 
przed zużyciem i maksymalizuje moc Twojego klasycznego samochodu wyścigowego

GAMA

Wyczynowy, półsyntetyczny olej silnikowy. Najwyższej jakości dodatki podnoszące 
osiągi oraz mineralne i syntetyczne oleje bazowe.

Wyczynowy, półsyntetyczny olej silnikowy o dużej lepkości, opracowany do ochrony 
silników wyczynowych pracujących w wysokich temperaturach. Świetnie sprawdza 
się w wyścigach długodystansowych, zwłaszcza w silnikach o starszej konstrukcji.

Ten najwyższej jakości produkt jest najznakomitszym na świecie w pełni 
syntetycznym, wielosezonowym olejem silnikowym SAE 20w50. Został stworzony 
specjalnie dla wyścigów i rajdów samochodów klasycznych. Zawiera unikalne 
nanocząstki Nanodrive – technologia niskiego tarcia Millers Oils. Pakiet ZDDP 
(ditiofosforan cynku) dla maksymalnej ochrony.

CTV Mini 20w50 jest specjalnie opracowany do zmodyfikowanych Mini i wszelkich 
zastosowań, w których silnik i skrzynia biegów mają wspólny olej. Półsyntetyczny olej 
wyczynowy o bardzo wysokich parametrach użytkowych do silników ze skrzynią 
biegów w misce olejowej, takich jak oryginalny Mini, dodatkowo wyposażonych w 
szpery LSD. Wysokowydajny olej silnikowy oparty na najwyższej jakości dodatkach 
poprawiających osiągi i odpornych na ścinanie środkach poprawiających lepkość, na 
bazie syntetycznej i mineralnej.

COR 20w50 to wysokowydajny syntetycznie wzmocniony olej do silników 
wyczynowych, opracowany specjalnie na potrzeby wyścigów na torach szutrowych 
owalnych, do silników wymagających lepkości 20w50. Oparty jest na najwyższej 
jakości dodatkach poprawiających wydajność i odpornych na ścinanie środkach 
poprawiających lepkość w syntetycznych i mineralnych olejach bazowych. Został 
opracowany wyłącznie do wyścigów na krótkich torach i szczególnie nadaje się do 
starszych silników.

OLEJE 
SPECJALISTYCZNE

KR2T to zaawansowany olej do dwusuwowych silników wyczynowych, wysoka 
wydajność i niska zawartość popiołu, opracowany specjalnie do 
wysokoobrotowych silników dwusuwowych. KR2T został przetestowany i 

TM
sprawdzony w silnikach Rotax Max i Honda  Kart, a także nadaje się do motocykli, 
gokartów i wszystkich innych zastosowań w silnikach 2-suwowych.

Korzyści:

Korzyści:

Poprawia 
szczelność, 
zwiększając moc i 
moment obrotowy.

Zapewnia 
maksymalną 
smarowność w celu 
zmniejszenia 
zużycia.

Eliminuje osady w 
skrzyni korbowej, 
ułatwiając odbudowę 
silnika.

Zabarwiony na 
niebiesko dla 
łatwego 
potwierdzenia, że 
paliwo zostało już 
wymieszane.

Olej silnikowy SAE 40 bazujący na rycynie – do silników czterosuwowych. Do 
użytku w pojazdach napędzanych metanolem oraz tych, które potrzebują oleju 
rycynowego. Idealny do motocykli żużlowych. 

Od wielu lat z 
powodzeniem 
używany w żużlu.

Znakomita ochrona 
silnika przed zużyciem – 
dzięki naturalnym 
właściwościom rycyny 
oraz specjalnym 
dodatkom 
wytrzymującym bardzo 
duże obciążenia.

Zwiększona odporność 
na utlenianie.

GAMA



Stworzony z myślą o zapewnieniu ekstremalnej ochrony w wielu najnowszych, 
zaawansowanych technologicznie dwusprzęgłowych skrzyniach biegów (zarówno z 
mokrym, jak i suchym sprzęgłem) stosowanych w samochodach wyścigowych. 
Przeznaczony do wielu dwusprzęgłowych skrzyń biegów w samochodach m.in. BMW, 
VAG, oraz marek azjatyckich. 



Płyn hamulcowy odporny na wysoką temperaturę, suchy punkt wrzenia na poziomie 
0320 C. Duża odporność na przegrzewanie zapewnia lepsze wyczucie pedału hamulca i 

zwiększoną wydajność.

Płyn hamulcowy odporny na wysoką temperaturę, suchy punkt wrzenia na poziomie 
0310 C. Duża odporność na przegrzewanie zapewnia lepsze wyczucie pedału hamulca i 

zwiększoną wydajność.



Millers Oils oferuje szeroką gamę smarów wykorzystywanych w 
motorsporcie, m.in. do smarowania przegubów czy łożysk.  
Zaawansowana technologia wykorzystana do ich produkcji skutkuje 
znakomitym przyleganiem do powierzchni, zminimalizowaniem 
zużycia,  co zapewnia maksymalną wydajność części ruchomych 
użytkowanych pod maksymalnym obciążeniem i w wysokich 
temperaturach

SMARY

Paliwo

Płyn chłodniczy

Millers Oils oferuje gamę wyczynowych 
dodatków do paliw, które uzupełniają 
gamę środków smarnych,  zapewniając 
uwolnienie na torze pełnego potencjału 
silnika.

* Tylko do użytku profesjonalnego





CZY OLEJE MOTORSPORT SPEŁNIAJĄ 
WYMAGANIA PRODUCENTÓW 
SAMOCHODÓW SERYJNYCH?

Oleje silnikowe Millers Oils Motorsport nie deklarują 
spełnienia norm OEM, gdyż wymagania silników 
wyczynowych różnią się od tych dla samochodów 
seryjnych. Oleje Motorsport są znakomite w wysokich 
temperaturach i pod dużym obciążeniem, ale nie 
zawsze ich poziom detergentów i dyspersantów 
spełnia poziom wymagany najnowszymi normami dla 
seryjnych olejów silnikowych. 


