
OLEJE, MAZIVA A ADITIVA
PRO KLASICKÉ, VINTAGE A KLASICKÉ SPORTOVNÍ AUTOMOBILY

VYROBENO V ANGLII S PÉČÍ A HRDOSTÍ

CLASSIC



- John W Miller1889
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Dnes, o tři generace a přibližně 130 let později, jako člen rodiny 
Millerů stále angažovaný ve společnosti Millers Oils Ltd., pevně 
věřím, že je mou osobní povinností a poselstvím udržovat 
a předávat dál tu neutuchající posedlost kvalitou a novátorstvím, 
která byla po celá desetiletí hnacím motorem našeho podnikání. 
Nemáme přehnané ambice stát se největšími, spíše nutkavou 
touhu být těmi nejlepšími. 

Co se týče našeho portfolia olejů pro veterány, Millers Oils si 
v průběhu let pečlivě zachovává velmi specifickou odbornost 
pro zajištění toho, aby naše produkty nejen splňovaly, ale také 
převyšovaly požadavky na spolehlivé mazání Vašich opatrovaných 
historických automobilů a motocyklů. To se nyní opět odráží 
ve vývoji naší inovované řady vysoce výkonných olejů a aditiv, 
které jsou s usilovnou pečlivostí sestaveny tak, aby přispívaly 
k zajištění maximální ochrany a bezpečného provozu Vašich 
strojů. 

Nabídka vintage a klasických olejů uceleně kombinuje poslední 
pokrokové technologie z oblasti olejů a maziv společně 
s původními viskozitními požadavky pro záruku bezpečného 

provozu Vašeho automobilu s maximální možnou úrovní ochrany 
a výkonnosti.

Tato vášeň pro pokrok a inovace je jasně demonstrována 
naším motorovým olejem Classic Sport High Performance 
20w50, který kombinuje vysoce jakostní základové oleje s naší 
renomovanou a několikrát oceněnou low-friction technologií 
nanočástic NANODRIVE. Tento olej kromě zvýšené ochrany 
proti opotřebení součástí přispívá k výraznému a okamžitě 
rozeznatelnému zvýšení výkonu vozidla. 

Jistě nejvýkonnější motorový olej pro klasické automobily, který 
spatřil světlo světa. 

Děkuji Vám, že uvažujete o koupi produktů z řady Millers Oils 
Classic pro Váš drahocenný automobil nebo motocykl. Jednoduše 
řečeno, nemůžete udělat lepší volbu a prosím buďte si jisti, že 
dnes, stejně tak jako jindy v historii a v budoucnu...kvalita mého 
oleje bude přísně dodržována.

Andrew Miller M.B.E.

Predmluva od Andrewa Millera M.B.E.

V roce 1887 zakoupil mj ddeek John W. Miller spolenost, která se asem stala 
podnikem Millers Oils. V roce 1889 napsal vem zákazníkm podkování za dosavadní 
spolupráci, ve kterém uvedl, e Kvalita mého oleje bude písn dodrována.
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Vintage
Oxfordský slovník vzdorovitě definuje vintage stroj, jako 
„automobil starého stylu, zejména takový, který byl vyroben 
v letech 1919 až 1930“. Nicméně dnes je pravá definice 
„vintage“ automobilu o něco složitější.

V Millers Oils naprosto chápeme a sdílíme nadšení a vášeň, 
které provází renovaci a provoz skvostu, kterým je Váš 
vintage automobil nebo motocykl. Víme, že pro bezstarostnou 
jízdu svým drahocenným strojem vyžadujete olej nejvyšší 
možné kvality, který je zvolen dle původního doporučení 
viskozity a výkonnosti. Proto jsme pro Vás vyvinuli motorové 
a převodové oleje Vintage Millerol – absolutní špičku na trhu 
pro mazání nejstarších veteránů.

Motorové oleje Millerol jsou vyvinuty pro nejstarší veterány 
od počátků éry motorismu až do třicátých let dvacátého 
století, jejichž motory nedisponují sofistikovanými systémy 
filtrace oleje. Oleje řady Millerol svou výkonností převyšují 
kvalitu původně používaných lubrikantů, ale stejně jako 
kdysi neobsahují čistící a rozpouštěcí složky. Oleje Millerol 
obsahují složky zamezující nadměrnému opotřebení součástí 
a zabraňující oxidačním a korozivním jevům.

Vintage
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Vintage Green Gear Oil GL1

Dostupné ve viskozitách SAE 90 a 140

Minerální převodové oleje pro nejstarší auto a moto 
veterány. Obsahují specifické inhibitory koroze. Vysoká 

životnost a spolehlivá ochrana proti opotřebení. Neškodí 
citlivým součástem ze žlutých kovů a neobsahují 

vysokotlaká aditiva.  API GL1

Green Gear Oil 90 je standardem, ovšem při hlučnosti 
převodového ústrojí nebo jeho netěsnostech zvolte olej 

Green Gear Oil 140.

Jednorozsahové motorové oleje Millerol

Dostupné ve viskozitách SAE 30, 40 a 50

Minerální motorové oleje sestaveny pro nejstarší auto a moto veterány 
bez systému filtrace oleje, nebo jen s jednoduchými sítky apod. Tyto oleje 

bez čistících a rozpouštěcích složek poskytují vynikající ochranu proti 
opotřebení, odolnost proti oxidaci oleje a korozi součástí motoru.

Specifická formulace s použitím ZDDP (zinek / fosfor) protiotěrových 
aditiv a poskytující oleji vynikající míru ochrany a výkonnosti.  API SB.

Millerol 30 je řídký (zimní) olej, oproti tomu Millerol 50 je viskóznější 
hustý olej pro letní provoz, optimální tlak oleje a minimalizaci jeho ubývání.
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Classic
Stejně tak jako u „vintage“ strojů, i u „classic“ automobilů 
a motocyklů je není jednoduché striktně kategorizovat 
dle roku výroby. Klasický stroj má pro každého majitele 
jiný význam a do dané kategorie spadají i stále populárnější 
youngtimery a sportovní veteráni.

Beze sporu se trh s klasickými automobily a motocykly těší 
globální renesanci a stále více nadšenců renovuje, opravuje 
a provozuje narůstající množství starších strojů, které opět 
získávají svou slávu a těší nás svým stylem, elegancí a velice 
často i nadčasovostí. Pro jejich bezstarostný a bezpečný 
provoz je tu řada motorových a převodových olejů Classic 
Pistoneeze.

Motorové oleje Classic Pistoneeze obsahují čistící 
a rozpouštěcí složky a jsou ideální pro motory vybavené 
systémy filtrace oleje, nebo pro nejstarší motory po renovaci 
a vyčištění. Poskytují nejvyšší míru ochrany a výkonnosti.

Classic

Classic
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Jednorozsahové motorové oleje Pistoneeze

Dostupné ve viskozitách SAE 30, 40 a 50

Minerální oleje pro klasické automobily a motocykly. 
Mírný obsah čistících a rozpouštěcích složek. 
Vynikající ochrana proti opotřebení a oxidaci. 

Vhodné i pro vintage stroje s filtračním systémem 
oleje. Sestaveny s použitím ZDDP (zinek / fosfor) 

protiotěrových aditiv.  API SG.

Pistoneeze 30 je řídký (zimní) olej, oproti tomu 
Pistoneeze 50 je viskóznější hustý olej pro letní provoz, 

optimální tlak oleje a minimalizaci jeho ubývání.

Classic Pistoneeze 20w50

Vícerozsahový minerální olej pro 
celoroční provoz klasických benzínových 
i naftových motorů. Mírný obsah čistících 

a rozpouštěcích složek. Sestaveny s použitím 
ZDDP (zinek / fosfor) protiotěrových aditiv. 
Vhodný i pro aplikace původně vyžadující 

jednorozsahové oleje SAE 30, 40 a 50.  API SJ.  

Bestseller pro klasické automobily až 
do konce 70.let.

Classic Mini Oil 20w50

Unikátní minerální motorový olej sestavený 
i pro mazání převodového ústrojí, jako je 
tomu u klasických vozů Mini a motocyklů, 

kde převodovku i motor maže jedna olejová 
náplň. Maximální ochrana ložisek převodovky 

na úrovni API GL4. Sestaven s použitím 
ZDDP (zinek / fosfor) protiotěrových aditiv. 

API SF, GL4.
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Classic prevodove oleje

Classic Gear Oil EP 140 GL4

Minerální převodový olej pro auto a moto veterány. Obsahuje 
vysokotlaká EP aditiva a látky zamezující korozi a opotřebení 

součástí. Pro převodovky a diferenciály klasických strojů. 
Rovněž pro lehce zatěžované diferenciály nevyžadující 

hypoidní oleje. Nenapadá materiály ze žlutých kovů.  API GL4.

Classic Gear Oil EP 80w90 GL4

Minerální převodový olej pro auto a moto veterány. Obsahuje 
vysokotlaká EP aditiva a látky zamezující korozi a opotřebení 

součástí. Pro převodovky a diferenciály klasických strojů. 
Rovněž pro lehce zatěžované diferenciály nevyžadující 

hypoidní oleje. Nenapadá materiály ze žlutých kovů.  API GL4.
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Classic Gear Oil EP 80w90 je standardem, ovšem pro extrémně zatěžované, hlučné nebo netěsnící převodovky  
a diferenciály zvolte viskóznější olej Classic Gear Oil EP 140.



Classic Differential Oil 85w140 GL5

Minerální převodový olej pro auto a moto veterány. 
Obsahuje vysokotlaká EP aditiva a látky zamezující korozi 
a opotřebení součástí. Pro vysoce zatěžované hypoidní 

diferenciály klasických strojů.  API GL5.

Classic Differential Oil EP 90 GL5

Minerální převodový olej pro auto a moto veterány. 
Obsahuje vysokotlaká EP aditiva a látky zamezující korozi 
a opotřebení součástí. Pro vysoce zatěžované hypoidní 

diferenciály klasických strojů.  API GL5.
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Classic Differential Oil EP 90 je standardem, ovšem pro extrémně zatěžované, hlučné nebo netěsnící diferenciály  
zvolte viskóznější olej Classic Differential Oil 85w140.



Classic Sport
Nejsou jen klasická auta, jsou i klasická sportovní auta.

V Millers Oils po mnoho let pečlivě rozvíjíme unikátní a rozsáhlou řadu vysoce výkonných olejů pro použití v klasických sportovních automobilech. Naše řada 
Classic Sport používá nejnovější pokrokové technologie z oblasti mazání a to v polosyntetických nebo plně syntetických formulacích. Ty mají oproti minerálním 
olejům lepší tekutost za studena, lepší stabilitu a odolnost proti oxidaci. Poskytují silnější olejový film a vyšší teplotní zatížitelnost. To vše v souladu s dobovými 
viskozitními a výkonovými parametry lubrikantu, za použití ZDDP protiotěrových aditiv. Tyto oleje jsou ideální pro poválečné automobily až do počátku 80. let.  
Pokud jste pečlivý a náročný motorista, potom pro Váš klasický sportovní automobil neexistuje lepší volba.

Classic Sport 20w60

Extrémně výkonný polosyntetický motorový 
olej pro nasazení za velkých teplot a zátěží. 
Obsahuje vysoce výkonná aditiva a střihu 
odolné modifikátory viskozity. Zajišťuje 

vysoký, stabilní tlak oleje a jeho minimální 
ubývání i v nejextrémnější zátěži.

Sestaven s použitím ZDDP (zinek / fosfor) 
protiotěrových látek.  API SJ.

Classic Sport 20w50

Vysoce výkonný polosyntetický motorový 
olej, obsahující vylepšené aditivační složky 

a střihu odolné modifikátory viskozity. 
Zvýšený podíl syntetické základové složky 

zajišťuje dramatické zvýšení ochrany v obou 
teplotních extrémech a při vysoké zátěži.

Sestaven s použitím ZDDP (zinek / fosfor) 
protiotěrových látek.  API SJ.
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Pokud hledáte špičkový a zátěži odolný olej pro horké letní měsíce a sportovní styl jízdy, zvolte Classic Sport 20w50.  
Pro sportovní a závodní nasazení Vašeho stroje nebo pro maximální tlak oleje a ochranu motoru zvolte Classic Sport 20w60.



11

Dovolujeme si sebevdom konstatovat, e se jedná o nejvýkonnjí 
motorový olej pro klasické automobily, který byl kdy vyvinut. 
Pln syntetický motorový olej unikátn sestavený pro závodn 
zatované výkonné historické automobily. Vyuívá unikátní  
low-friction technologii nanoástic  
Millers Oils NANODRIVE.

Classic High Performance 
20w50 poskytuje a 
o 63% sníené tení 
a o 38% mení opotebení 
souástí ve srovnání 
s jinými syntetickými  
oleji 20w50. Koeficient 
tení ji po prvním 
zahátí olejové nápln 
rapidn poklesne.

Na základě mnoha let vývoje, pokroku a zkušeností naší 
oceňované a vysoce funkční low-friction technologie 
NANODRIVE. Pro klasické automobily, kde je nutný 
maximální výkon a jeho spolehlivé vylepšení.

Razantní redukce tření přispívá ke znatelnému 
a měřitelnému navýšení výkonu a točivého momentu 
motoru, společně s vyšší ochranou proti opotřebení 
a nižší produkcí tepla. Je dosahováno okamžité 
vylepšení výkonu a projevu agregátu.

Sestaven s použitím střihu odolných modifikátorů 
viskozity a ZDDP látek.



Aditivace paliva
Jako důležitý doplněk k našim prémiovým olejům Vám s hrdostí 
představujeme unikátně komplexní a funkční řadu palivových aditiv 
pro historické automobily a motocykly, které po mnohaletém vývoji 
a testování představují absolutní špičku na trhu.  Tyto produkty chrání 
motor a palivovou soustavu před poškozením a vylepšují provozní 
parametry Vašeho ceněného a pečlivě udržovaného auto nebo moto 
veterána.

Obsah etanolu v současném bezolovnatém benzínu představuje pro 
vintage a klasické vozy zásadní problém. Standardní benzín z čerpací 
stanice může obsahovat od pěti do deseti procent etanolu, aniž 
byste na to byli při tankování upozorněni. Naše palivová aditiva jsou 
doporučená a obzvláště vhodná pro všechny vintage, klasické a klasické 
sportovní motory, které byly konstruovány pro provoz na olovnatý 
benzín.

Typickým problémem spojeným s odstraněním olova z benzínu je 
u veteránů nedostatečné mazání ventilů a nutnost použití tvrzených 
ventilových sedel. Největším rizikem současnosti plynoucím z obsahu 
etanolu v benzínu jsou ale korozivní jevy v celém palivovém systému. 
Tyto procesy potom mohou způsobit závažné poškození a právě pro 
efektivní ochranu a odstranění nežádoucích projevů jsme pečlivě 
sestavili naši řadu palivových aditiv. Zároveň dochází k vylepšení 
provozních parametrů motoru Vašeho stroje, je prodlužována jeho 
životnost a umožněn zcela bezproblémový provoz. 

Vdli jste? Že současný bezolovnatý benzín dostupný na čerpacích 
stanicích obsahuje nemalé procento etanolu, který způsobuje korozivní 
jevy v palivovém systému veteránů?
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Palivový aditiv „vše v jednom“ 
poskytující ochranu proti etanolu 
a náhradu olova. Oficiálně schválen 
a doporučen Federací britských 
historických autoklubů (FBHVC).

 Chrání sedla ventil.
 Zvyuje oktanové íslo  
a o dv jednotky.

 Ochrana proti etanolové korozi 
palivového systému.

 istí a stabilizuje celý palivový 
systém.

 Ochrana proti detonanímu 
hoení, samozápalm 
a nepravidelnému spalování.

 Chrání proti negativním vlivm 
etanolu v palivu (a do E10).

 Ochrana karburátoru  
proti namrzání.

 Obsahuje antioxidant  
prodluující ivotnost benzínu.



EPS

Chrání před etanolovou korozí při používání 
bezolovnatého benzínu a proto doporučen i pro 
automobily s tvrzenými sedly ventilů. Schválen 
Federací britských historických autoklubů jako 

palivový aditiv chránící před korozí palivové soustavy.

• Chrání palivový systém před negativními  
vlivy etanolu v benzínu.

• Ochrana karburátoru, zejména proti „namrzání“.

• Kompatibilní s katalyzátory (TWC).

Classic Sport CVLe

Sestaven pro zvýšenou výkonnost a maximální 
ochranu klasických sportovních motorů. Splňuje 
regulativy FIA pro palivo závodních historických 

automobilů. 

• Chrání sedla ventilů. 

• Ochrana před etanolovou korozí.

• Vylepšuje a zefektivňuje spalování benzínu.

• Ochrana proti detonačnímu hoření, 
samozápalům a nepravidelnému  

spalování.

• Kompatibilní s katalyzátory (TWC).

Tank Safe

Špičkový benzinový aditiv proti korozi 
v palivovém systému a proti odpařování benzínu, 

určen speciálně pro posezónní odstávku 
automobilů a motocyklů. 

• Chrání nádrž a celý palivový systém  
před korozí a vodnatěním benzínu. 

• Přidejte do nádrže na konci sezony.

• Na jaře jednoduše rovnou vyjeďte.
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Assembly Lube

Speciální kompletační lepivý olej pro profesionální stavbu motorů 
a převodovek. Obsahuje vysoké množství protiotěrových aditiv 

pro redukci opotřebení při prvním startu.

Water Pump Grease

Vazelína na vápenné bázi určená pro vodní čerpadla.  
Odolná a stabilní v teplotních extrémech.

Extra Cool

Aditiv chladicí kapaliny zvyšující efektivitu chladícího média – snížení 
provozní teploty.  Chrání před usazeninami a korozí v chladicím systému.

Classic Shock Oil 32 / 46

Tlumičové oleje SAE 10 nebo 15 pro měkčí  
- sportovní resp. tvrdé – závodní nastavení.

Vintage Worm Steering Box Oil

Visoce viskozní olej pro šnekové i jiné druhy řízení.

Classic Preservation Oil 20w50

Speciální konzervační olej pro uložení a omezený provoz benzínových 
a naftových motorů. Extrémní ochrana proti oxidativním jevům a korozi. 

Vhodný i pro transmise.  API SJ/CC

Classic Running In Oil 30

Minerální motorový olej SAE 30 pro zajíždění renovovaných  
vintage a klasických motorů. Obvykle po 800 kilometrech 

nahrazujeme vhodným olejem Millers Oils Vintage nebo Classic.  
Jeho použití optimalizuje výkon repasovaného motoru  

a efektivitu využití paliva.
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Priprava a udrzba
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Classic Mineral 2T

Minerální olej pro 2-taktní motory historických automobilů 
a motocyklů. Nízko-popelná formulace pro čistotu výfukových  

kanálů i vnitřního prostoru motoru. Zamezuje zalepení plynové klapky.  
API CEC/TC



www.20w50.cz

Výhradní autorizovaný dovozce do ČR a SR 

A-SHIFT s.r.o., Švermova 128, Liberec 20, 460 10 

+420 725 552 195    info@millersoils.cz


