
MILLERS NANODRIVE CFS NT PLUS 5W40 5L
W  pełni  syntetyczny,  wyczynowy  olej  silnikowy  z  formułą  Triple  Ester
(potrójnych estrów) oraz technologią Nanodrive Ultra Low Friction.

 
Przeznaczony  do  zmodyfikowanych  silników  seryjnych,  silników  samochodów  rajdowych,  wyścigowych,  używanych
także  w  wyścigach  górskich,  itd.  Idealny  do  silników  z  hydraulicznymi  popychaczami  zaworowymi.
 
STOSOWANIE:
Używać bez żadnych dodatków w silnikach gdzie głównym kryterium jest moc silnika. Idealny do wysokoobrotowych
silników używanych w wyścigach lub w większych silnikach podczas sprintów, wyścigów górskich, itp.
 
KORZYŚCI:
W pełni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formułą Triple Ester (potrójnych estrów) oraz technologią Nanodrive
Ultra Low Friction zapewnia:
-testy w laboratorium wykazały o 15% niższy współczynnik tarcia, oraz o 17% większą ochronę silnika przed zużyciem
niż dotychczasowy olej NT
-znaczną redukcję tarcia
-wydłużoną żywotność silnika



-niższą temperaturę pracy silnika
-większą moc i moment obrotowy
-większą niezawodność
-poprawę efektywności energetycznej
-znakomite właściwości chroniące podzespoły przed zużywaniem się
 
ZDJĘCIE POKAZUJĄCE SKUTKI ZREDUKOWANIA TARCIA PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII NANODRIVE:

 
PARAMETRY:
Maksymalna stała temperatura pracy: 125 C, chwilowa maksymalna temperatura pracy: 150 C
 
Do użytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdów, których producent zaleca olej 5w30.
Znacznie przewyższa wymagania: API SM/CF oraz ACEA A3/B4.
Lepkość SAE: 5w40
Gęstość przy 15 C: 0,860
Lepkość kinematyczna w 100 C: 13,4 cSt
Lepkość kinematyczna w 40 C: 79,5 cSt
Indeks lepkości: 172
Temperatura krzepnięcia: -48 C
Temperatura zapłonu: 224 C
Lepkość na zimno przy -30 C: 6,600 cP maximum
TBN mg KOH/g: 10
 
 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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,

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


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.
 


