
MILLERS CLASSIC PISTONEEZE 10W40 5L
Przeznaczone do coraz bardziej popularnych samochodów, jakimi się
niewątpliwie youngtimery, a więc głównie samochody z lat 70-tych i 80-
tych, ale w niektórych przypadkach, nawet początku 90-tych.

Olej znakomity do wielu klasycznych samochodów, głównie
wyprodukowanych w USA.

Wielosezonowy olej silnikowy z umiarkowaną liczbą detergentów. Specjalnie
opracowany dla starszych samochodów z systemami filtracji oleju. Zawiera
dodatki chroniące przed zatarciem, utlenianiem się oleju, oraz korozją
panewek, a także optymalny pakiet ZDDP.

Oleje z serii Classic, to dobre rozwiązanie dla pojazdów o dużym przebiegu,
gdzie występuje problem z nadmiernym zużyciem oleju, oraz z wyciekami.
Nowoczesna technologia gwarantuje, że oleje spełniają zarówno dość
nowoczesne normy, jak i ówczesne specyfikacje.

Zawierają estry syntetyczne, które zapewniają ochronę także wtedy, gdy
pojazd nie jest uruchamiany przez dłuższy czas, a po uruchomieniu dbają
o to, by silnik osiągnął natychmiast właściwe ciśnienie oleju.

 
 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Producent najwyższej jakości olejów silnikowych, olejów przekładniowych, oraz dodatków do paliw. Istnieje od 1887
roku, a środki smarne powstają w Brighouse w Anglii. Przy tworzeniu produktów liczy się wyłącznie najwyższa,
bezkompromisowa jakość. To, co ich cechuje, to zaawansowanie technologiczne, innowacyjność oraz elastyczność.
Używają najlepszych olejów bazowych, najnowszych dodatków do ich produkcji. Jest światowym liderem w dziedzinie
stosowania nanotechnologii w olejach silnikowych oraz przekładniowych. Produkty testują w motorsporcie. Millers Oils
to laureat wielu nagród, zarówno za przełomowe technologie, jak i za rozwój. Kochają samochody, i tworzą środki
smarne z pasją, z dbałością o najmniejsze szczegóły, po to, aby zapewnić najlepsze osiągi i maksymalną ochronę
silnika, oraz innych podzespołów. Od 2008 roku produkty Millers Oils dostępne są w Polsce. Od 2012 roku Millers Oils
dysponuje jednym z najlepszych w Europie laboratoriów badających środki smarne.
 

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

