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Průmysl klade vysoké nároky na provozní 
a strojní vybavení. Moderní výrobní 
postupy vyžadují delší doby provozní 
životnosti, značně zvýšenou účinnost 
a minimální prostoje při údržbě nebo 
opravách.

Prostřednictvím svého 
širokého sortimentu vysoce 
vyspělých mazacích olejů, 
tuků, kovoobráběcích 
kapalin a chladicích 
kapalin udržuje společnost 
Millers Oils průmyslová 
zařízení v chodu.

Při vývoji produktů a poskytování služeb máme 

neustále na paměti skutečné potřeby průmyslu.

Průmyslové produkty společnosti Millers Oils 
jsou vyvíjeny tak, aby odpovídaly skutečným 
potřebám výrobců. Navázali jsme přímou 
spolupráci se zákazníky z celé řady odvětví 
– strojírenství, všeobecného průmyslu, 
potravinářského a nápojového průmyslu 
a textilního průmyslu – s cílem pomáhat 
jim při zajišťování maximální efektivity 
všech jejich výrobních procesů. Na potřeby 
zákazníků reagujeme tím, že jim dodáváme 
produkty, které přispívají ke zvyšování 
výkonnosti a spolehlivosti strojů a nářadí 
a k prodlužování jejich životnosti.
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Glasgow – sklad

Brighouse – ústředí a sklad

Abingdon – sklad

Zákazníci ve Velké Británii mohou využívat výhody 

související s přímým kontaktem se společností 

Millers Oils prostřednictvím její sítě prodejních 

a obchodních manažerů působících v celé zemi. 

Pro mezinárodní zákazníky je k dispozici náš tým 

odborníků, kteří s vámi ochotně projednají vaše 

potřeby a předají vaše kontaktní údaje jednomu 

z našich mezinárodních distributorů.

GLOBÁLNÍ PRODEJNÍ PODPORA
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Společnost Millers Oils 
si mezi svými zákazníky 
získala pověst dodavatele 
kvalitních a technicky 
vyspělých produktů. Toto své 
postavení však nebereme 
jako samozřejmost. Víme, že 
nic z toho by nebylo možné 
bez uplatňování nejvyšších 
standardů v oblastech služeb 
zákazníkům, technických 
znalostí a podpory.

Ke všem svým produktům poskytujeme 
rychlou, snadno dostupnou technickou 
podporu. Náš technický servisní tým je 
vždy po ruce, aby poskytoval informace 
a odborné rady v potřebném rozsahu 
a potřebné době. 

Mnohé z technických detailů a specifi kací týkajících 

se našich produktů a jejich použití v konkrétních 

zařízeních jsou uloženy v naší vlastní obsáhlé 

databázi, takže odpovědi, které potřebujete, již 

mohou být k dispozici.
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 
Stačí se zeptat.

VÝVOJ PRODUKTŮ
Neustále vyvíjíme nové, účinnější 
produkty. 
V tomto ohledu se od jiných výrobců významně odlišujeme svojí 

nezávislostí. Protože nejsme vázáni na konkrétního dodavatele, 

můžeme si vybírat to nejlepší, co je k dispozici, a to přímo 

a napříč celým trhem. Jestliže se tedy rozhodnete pro společnost 

Millers Oils, máte jistotu, že získáte produkty nejvyšší kvality, bez 

jakýchkoli kompromisů.

V této souvislosti jistě očekáváte, že než uvedeme jakýkoli 

produkt na trh, necháváme jej projít rozsáhlými zkouškami 

a přísným postupem kontroly kvality. Proto také mnohé z našich 

produktů překračují standardy a specifi kace mezinárodních 

výrobců. 

SPRÁVA POUŽITÍ A SPOTŘEBY KAPALIN

ANALÝZY A SLEDOVÁNÍ STAVU OLEJŮ

PREDIKTIVNÍ PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

LINKA TECHNICKÉ PODPORY

+420 725 552 195
(během obvyklé pracovní doby)

info@millersoils.cz

• Rady týkající se správného používání našich produktů.

• Řešení problémů souvisejících s mazáním.

• Materiálové bezpečnostní listy (MSDS) a podpora 
v oblastech ochrany zdraví a bezpečnosti.

• Analýza vzorků maziv.

• Analýza používaných olejů a poskytování doporučení 
týkajících se olejů.

• Přehledné odborné vedení při řešení technických 
problémů a hledání správných specifi kací produktů.

• Budeme vašimi průvodci v bludišti představovaném 
oborem mazání.

✔
 

Můžeme poskytnout následující 
podporu:

TECHNICKÉ SLUŽBY Stačí si je vyžádat.
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MILLMAX

ISO VG 2, 5, 10, 15, 22, 32, 37, 46, 68, 100, 150, 220

Standardní, ZF (bez obsahu zinku), HV (s vysokým 
viskozitním indexem) a kombinace HV ZF. 

Široká řada vysoce kvalitních hydraulických minerálních 
olejů rafi novaných pomocí rozpouštědel, se čtyřnásobnou 
úpravou spočívající v přidávání přísad.

POUŽITÍ:  Určeny k použití v hydraulických systémech a v systémech pro 
přenos síly kapalinou, od vysokorychlostních aplikací s vřeteny vyžadujícími 
nízkou viskozitu, přes oběhové systémy obsahují kapaliny s viskozitou ve 
středním rozsahu až po aplikace vyžadující vysoce viskózní kapaliny.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vynikající tepelná a oxidační stabilita, zvýšená spolehlivost, čistota 
a provozní životnost systému.

• Vynikající účinnost ochrany proti opotřebení, zkrácení prostojů.

• Ochrana proti korozi a nízká pěnivost umožňující dosažení vyšší čistoty 
a výkonnosti systémů.

• Široký rozsah hodnot viskozity vyhovující většině požadavků.

OLEJE MILLMAX OHNIVZDORNÉHO A BIOLOGICKY 
ODBOURATELNÉHO TYPU

ISO VG 46, 68 

Ohnivzdorné a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny 
na bázi technologie syntetických esterů, klasifi kované jako 
kapaliny HFD-U bezvodého typu.

POUŽITÍ: Velmi vhodné k použití v hydraulických systémech, kde je 
požadována kapalina typu HFD-U poskytující ohnivzdornost a biologickou 
odbouratelnost.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Poskytuje vysoký stupeň ohnivzdornosti, což je požadavek, jehož 
dodržení je v některých průmyslových oborech povinné.

• Biologicky odbouratelné, což je důležité v ekologicky citlivých oblastech.

• Plně syntetická esterová technologie poskytující vynikající ochranu proti 
opotřebení a slučitelnost s materiály těsnění.

• Vysoká hodnota viskozitního indexu zajišťující výkonnost v širokém 
teplotním rozsahu.

• Nízká teplota tuhnutí, ideální pro použití ve studených klimatických 
podmínkách.

• Umožňuje použití namísto minerálních olejů bez potřeby úprav a beze 
ztráty výkonových vlastností.

HYDRAULICKÉ OLEJE

Pro optimální výkon široké řady hydraulických systémů.

MILLUBE

ISO VG 5, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 
460, 680, 1000 
MILLUBE T: ISO VG 150, 220, 320

Všestranná řada univerzálních maziv nejvyšší jakostní 
třídy, na bázi minerálních olejů rafi novaných pomocí 
rozpouštědel a neobsahujících další přísady.

POUŽITÍ: Tyto oleje jsou vhodné pro všechny všeobecné průmyslové 
aplikace, které vyžadují minerální olej bez přísad. Lze je používat k mazání 
strojů, například jejich vysokootáčkových vřeten, ložisek a středně 
zatěžovaných převodovek.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nenákladné, tepelně stabilní, poskytující dlouhou životnost 
v oběhových systémech.

• Výhodou olejů řady Millube T je zvýšená přilnavost dosažená přidáním 
vhodných přísad a umožňující použití k mazání jak svislých tak 
i vodorovných součástí strojů.

MAZACÍ OLEJE PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Vysoce kvalitní mazací oleje pokrývající široký rozsah 

průmyslových aplikací.

Maziva pro údržbu

Maziva pro údržbu

Vždy existuje nějaká výmluva týkající se důvodů, proč se nedodržuje program 
pravidelné údržby. Příliš málo času. Příliš vysoké náklady. Skutečností však je, že 
vyskytnou-li se provozní havárie, mohou s nimi být spojeny vysoké náklady spojené 
s prostoji a opravami. Tuto skutečnost lze jednoduše vyjádřit také tak, že stroje běží 
lépe a déle, jsou-li řádně mazány. Vysoce kvalitní maziva používaná v rámi programu 
plánované údržby vám tedy z dlouhodobého hlediska ušetří čas i peníze. Pokud se tedy 
na mazání nahlíží tímto způsobem, nejedná se o výdaj, nýbrž o investici.

Společnost Millers Oils vyrábí široký sortiment vysoce kvalitních maziv, která pokrývají 
potřeby vyskytující se v mnoha průmyslových odvětvích. Rovněž spolupracuje se 
zákazníky při vývoji zakázkových produktů, která splňují požadavky speciálních oblastí 
a způsobů použití.

Náklady na opravu jsou vždy vyšší než náklady na údržbu.

Správně prováděná údržba 
snižuje náklady a zvyšuje 
konkurenceschopnost.
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MILLGEAR EP

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 

Vysoce kvalitní průmyslové převodové oleje zahrnující 
minerální oleje rafi nované pomocí rozpouštědel 
a obsahující přísady pro extrémní tlaky (EP).

POUŽITÍ: K mazání průmyslových šnekových, spirálových i jiných 
převodovek s převodem do pomala, které vyžadují maziva typu EP.

POZNÁMKA: Olej Millgear 460 EPT nabízí vlastnosti, které umožňují 
jeho použití při extrémních tlacích, a to ve spojení s přísadou zvyšující 
přilnavost, díky které je tento produkt velmi vhodný pro řetězové 
dopravníky v mokrých oblastech s vodorovným i svislým pohybem 
dopravníků, kde je požadováno mazání bez odkapávání.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vynikající tepelná stabilita zlepšuje čistotu a zvyšuje spolehlivost při 
provozu.

• Dobré vlastnosti zajišťující ochranu proti opotřebení prodlužují 
životnost součástí, a to zejména tehdy, jsou-li při provozu vystaveny 
vysokým teplotám.

• Vynikající schopnost přenášet zatížení zlepšuje účinnost mazání.

• Nezpůsobují vznik skvrn na povrchu žlutých kovů, umožňují mazání 
různých kovů beze ztrát lesklosti povrchu.

ŘADA MILLGEAR SHC

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 

Řada plně syntetických převodových olejů na bázi 
syntetizovaných uhlovodíků (SHC), zesílených přísadami 
pro použití při extrémně vysokých tlacích (EP).

POUŽITÍ: K použití v hydraulických systémech, kompresorech a silně 
zatěžovaných převodech a ložiscích.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Plně syntetické složení umožňuje dosažení účinnější ochrany strojů 
proti opotřebení a delší životnosti maziva, přičemž zkracuje provozní 
prostoje.

• Vynikající protipěnivé a protikorozní vlastnosti.

• Vlastnosti související s vysokým viskozitním indexem umožňují 
dosahování neměnného vysokého výkonu v celém rozsahu provozních 
teplot.

• Vysoký obsah složek zvyšujících mazivost má za následek potenciální 
snížení spotřeby energie.

• Lze je bezpečně směšovat s konvenčními minerálními oleji.

MILLGEAR SY 

ISO VG 150, 220, 320, 460 

Řada plně syntetických převodových maziv na bázi 
polyalkylen glykolu (PAG) s přísadami umožňujícími 
použití při extrémních tlacích (EP).

POUŽITÍ: Vhodné pro široký rozsah průmyslových ozubených převodů, 
dopravníkové řetězy používané v pecích, napínací a sušicí řetězy 
používané u textilních strojů a pro mnoho dalších průmyslových aplikací, 
při kterých se příslušné postupy uskutečňují při vysokých teplotách.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Syntetické oleje na bázi PAG, použitelné při teplotách překračujících 
200°C.

• Plně syntetické složení umožňuje dosažení účinnější ochrany strojů 
proti opotřebení a delší životnosti maziva, přičemž zkracuje provozní 
prostoje.

• Vysoký viskozitní index snižuje odpor při rozběhu a umožňuje 
dosažení optimální viskozity při provozní teplotě.

• Nízký stupeň oxidace přispívá k prodloužení životnosti oleje.

• Vynikající protikorozní ochrana žlutých a železných kovů umožňující 
mazání různých kovů beze ztrát lesklosti povrchu.

POZNÁMKA: Tento typ maziva by se neměl směšovat s minerálními oleji. 
Při přechodu od používání minerálních olejů k používání syntetických 
olejů je důležité provést propláchnutí systému pomocí vhodného 
produktu řady Millgear SY.

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ KAPALINY MILLMAX

ISO VG 15, 22, 32 

Plně syntetické, biologicky odbouratelné hydraulické 
kapaliny se složením stanoveným za použití esterové 
technologie a přísad proti opotřebení bez obsahu 
popelovin. Klasifi kované jako kapaliny typu HEES 
(hydraulické, ekologické, esterové, syntetické).

POUŽITÍ: Doporučeny k použití v ekologicky citlivých oblastech, jako 
například v těsné blízkosti vodních toků, kde jsou vyžadovány biologicky 
odbouratelné kapaliny typu HEES.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Výjimečná mazivost a použitelnost při vysokých teplotách poskytují 
vynikající ochranu proti opotřebení.

• Vysoká hodnota viskozitního indexu zajišťující výkonnost v širokém 
teplotním rozsahu.

• Nízká teplota tuhnutí, ideální pro použití ve studených klimatických 
podmínkách.

• Umožňuje použití namísto minerálních olejů bez potřeby úprav a beze 
ztráty výkonových vlastností.

OHNIVZDORNÉ KAPALINY MILLMAX

Zahrnují typ voda-glykol ISO 46 HFC, typ na bázi 
fosfátových esterů ISO 46 HFD a typ na bázi invertní 
emulze ISO 68 HFB – 40% vody v 60% oleje.

POUŽITÍ: Doporučeny k použití v hydraulických systémech, u kterých je 
požadována nehořlavá kapalina. Typické oblasti použití zahrnují: ocelárny, 
strojní vybavení sléváren, uzavírací ústrojí dveří pecí, stroje pro lití pod 
tlakem a podzemní vybavení.

Podrobné informace týkající se způsobů použití si můžete vyžádat 
u technického oddělení společnosti Millers Oils.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Poskytují vysoký stupeň ohnivzdornosti.

• Stabilní, dlouhá provozní životnost.

Řada vysoce výkonných produktů pro průmyslová 

převodová ústrojí.

PŘEVODOVÉ OLEJE
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Řada maziv určených k použití v pístových a rotačních 

kompresorech.

MILLAIR

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 

Řada kompresorových maziv obsahujících minerální oleje 
rafi nované pomocí rozpouštědel a multifunkční systém 
přísad zajišťující vysoké funkční parametry.

POUŽITÍ: Vhodné k mazání pístových a rotačních vzduchových kompresorů 
a vývěv podle požadavků a specifi kací výrobců těchto zařízení. 

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vysoká úroveň odolnosti proti oxidaci poskytuje dodatečnou ochranu.

• Bezproblémový provoz kompresoru po celou dobu jeho životnosti.

• Nízká prchavost, doplňování je potřebné pouze v malých množstvích.

• Účinná protikorozní ochrana součástí ze železných i neželezných 
materiálů.

• Odolnost proti emulgaci omezující potenciální zanášení fi ltrů.

KOMPRESOROVÉ OLEJE 

S PRODLOUŽENÝM INTERVALEM 

VÝMĚNY

MILLERVANE 2000

Minerální kompresorový olej s prodlouženým intervalem 
výměny, vyvinutý za použití vysoce kvalitních základních 
materiálů rafi novaných pomocí rozpouštědel a vysoce 
výkonných přísad. Zelený vzhled.

POUŽITÍ: Pro křídlové kompresory vyžadující provozní intervaly delší 
než 2000 hodin. Tento produkt je také možno používat v pístových 
kompresorech, které vyžadují tuto viskozitní třídu, a tím odstranit potřebu 
použití dalších maziv.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vysoké úrovně čistící schopnosti, antioxidačních vlastností a ochrany 
proti opotřebení po celou dobu prodlouženého intervalu mezi 
výměnami. 

• Dlouhodobé používání zkracuje provozní prostoje a prodlužuje 
životnost kompresoru.

MILLAIR 46 SYNTH

Syntetický kompresorový olej s prodlouženým intervalem 
výměny, obsahující multifunkční přísady zlepšující 
výkonové parametry.

POUŽITÍ: K mazání pístových a rotačních kompresorů s požadovanými 
provozními intervaly až 4000 hodin, podle specifi kací výrobce.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Prodlužuje intervaly mezi výměna až na 4000 hodin, čímž zkracuje 
provozní prostoje.

• Vysoká úroveň kontroly nad oxidací a vznikem uhlíkových usazenin 
zajišťuje čisté provozní podmínky.

• Je odolný proti emulgaci, čímž přispívá k omezení potenciálního 
zanášení fi ltrů.

ŘADA MILLWAY

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220 

Vysoce výkonná maziva pro kluzná vedení, obsahující 
směs vybraných minerálních olejů se čtyřnásobnou sadou 
přísad zahrnující i přísadu zvyšující přilnavost.

POUŽITÍ: Používají se k mazání vodorovných i svislých kluzných vedení, 
stolů a všech součástí obráběcích center, kde je požadován plynulý chod 
bez zadírání nebo kde je potřebné mazivo se zvýšenou přilnavostí. Tato 
maziva lze používat k mazání vřeteníků, příčných posuvových ústrojí, 
podélných saní a převodovek.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vysoká mazivost zabraňuje nepravidelnému chodu způsobovanému 
zadíráním. 

• Vynikající vlastnosti, které snižují opotřebení a zabraňují korozi, 
zvyšují úroveň ochrany stroje.

• Složení potlačující odkapávání je dokonale vhodné pro mazání 
svislých povrchů.

Maziva pro údržbu

OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ

Multifunkční maziva pro obráběcí centra.

KOMPRESOROVÉ OLEJE
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OLEJ PRO PŘENOS TEPLA

HEAT TRANSFER 475

Vysoce kvalitní médium pro přenos tepla na bázi 
rafi novaného minerálního oleje.

POUŽITÍ. Vhodný k použití jako médium pro přenos tepla v nádobách 
s vnějšími plášti a jiných zařízeních vyžadujících nepřímý přenos tepla.

VLASTNOSTI A VÝHODY.

• Všestranný produkt s dlouhou systémovou životnosti, schopný plnit 
svoji funkci při teplotách do 315°C.

• Díky nízké prchavosti je potřebné doplňování v pouze velmi malých 
množstvích.

• Vodný pro systémy s vytápěním plynem, párou nebo elektrickou 
energií, odstraňuje potřebu použití dalších, samostatných olejů.

PROPLACHOVACÍ OLEJ

FLUSHING ADDITIVE HTS

Směs minerálního oleje a speciálního balíku čistících 
aditiv.

Tento produkt doplňuje náš olej pro přenos tepla a další oběhové oleje při 
zajišťování ochrany a výkonu teplosměnných systémů.

MAZIVA PRO ŘETĚZY

Řada vysokoteplotních maziv pro řetězy, vyráběných 
z tepelně stabilních syntetických esterů a dalších 
materiálů nevytvářejících uhlíkové usazeniny. 
Potřebujete-li doporučení nejvhodnějších produktů pro 
své aplikace, obraťte se přímo na nás. 

POUŽITÍ: Tato maziva se doporučují pro řetězové pohony pracující při 
vysokých teplotách – do 250°C – a za ztížených provozních podmínek.

Produkt se nanáší nástřikem, pomocí kapacích maznic nebo ponorem. 

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Díky použitelnosti v širokém teplotním rozsahu si zachovávají 
potřebnou mazací účinnost i při vysokých teplotách.

• Systém přísad neobsahujících popeloviny minimalizuje úrovně 
usazenin.

• Vysoká pevnost mazací vrstvy poskytuje dodatečnou ochranu při 
zatížení.

OLEJ PRO PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

MILLAIR 1946

Plně syntetická kapalina s nízkou teplotou tuhnutí, která 
obsahuje přísady zabraňující korozi a snižující opotřebení.

POUŽITÍ. Mazání pneumatického nářadí bez vzniku námrazy.

CHLADIVOVÉ OLEJE

MILLFLO

ISO VG 10, 32, 46, 68 

Řada vysoce kvalitních naftenických minerálních olejů, 
které poskytují dobrou schopnost kontroly oxidace.

POUŽITÍ: Oleje byly vyvinuty pro použití v kompresorových systémech 
chladicích zařízení s chladivy následujících typů: (R717) na bázi čpavku, 
(R12, R22) halogenuhlíková (freony).

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Pokrývají rozsah teplot tuhnutí od -25°C do -36°C.

• Vynikající schopnost kontroly oxidace a vysoká tepelná stabilita 
přispívají ke zvýšení celkové spolehlivosti.

POZNÁMKA: Nejsou vhodné k použití s plynnými chladivy skupiny HFC, 
např. R134a a R23.

Tuto skutečnost lze 
jednoduše vyjádřit také tak, 
že stroje běží lépe a déle, 
jsou-li řádně mazány.

čnoossttt llze
e vyjádřit také tak,
ěží lé dél
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PRODUKTY SCHVÁLENÉ ORGANIZACÍ NSF | 
REGISTROVANÉ JAKO MAZIVA TŘÍDY H1

Řada plně syntetických maziv s registrací NSF H1, určených 
k rozsáhlému použití v potravinářském, nápojovém 
a farmaceutickém průmyslu. 

Všechny produkty řady Millfood jsou opatřeny jak logem NSF 
tak i registračním číslem NSF.

Produkty řady Millfood jsou:
• Registrovány jako maziva třídy NSF H1 a nezávisle posouzeny.

• Bezpečné při náhodném styku s potravinami.

• Vyrábějí se pouze za použití schválených látek uvedených v seznamu 
FDA a neobsahují známé alergeny, geneticky modifi kované složky, 
živočišné výtažky, zdroje latexu, pšenici, lepek, celer, hořčici, siřičitany, 
mlékárenské produkty, ořechy, ořechový olej nebo jejich deriváty.

POZNÁMKA: Před naplněním správným produktem řady Millfood je 
všechny systémy nutno zbavit případných zbytků dříve používaných maziv 
neschválené jakostní třídy.

HYDRAULICKÉ OLEJE MILLFOOD

ISO VG 32, 46, 68 

Řada plně syntetických kapalin, určená pro široký rozsah 
aplikací.

POUŽITÍ: Tyto oleje byly vyvinuty k použití v hydraulických systémech, 
které jsou používány v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém, 
zpracovatelském a obalovém průmyslu a vyžadují určité hodnoty viskozity, 
konkrétní schválení s vlastnosti nezpůsobující vznik skvrn.

VLASTNOSTI A VÝHODY: 

• Nízký součinitel tření zajišťuje vynikající účinnost mazání a snižuje 
opotřebení.

• Mimořádně nízká pěnivost snižuje tvorbu usazenin a prodlužuje intervaly 
údržby.

• Vysoký viskozitní index poskytuje vynikající tepelnou stabilitu a rovněž 
přispívá k prodloužení servisních intervalů.

SYNTETICKÝ HYDRAULICKÝ OLEJ MILLFOOD

ISO VG 32, 46, 68, 100 

Řada plně syntetických, netoxických hydraulických maziv 
na bázi polyalfaolefi nů (PAO) určená pro potravinářský, 
nápojový a farmaceutický průmysl i pro jiná zpracovatelská 
průmyslová odvětví. Produkty obsažené v naší syntetické 
řadě se vyrábějí tak, aby splňovaly vyšší požadavky a úroveň 
výkonových parametrů než standardní hydraulické oleje 
Millfood.

POUŽITÍ: Ideální pro hydraulické systémy vyžadující schválený olej 
potravinářské třídy, který nezpůsobuje vznik skvrn a navíc má nízkou teplotu 
tuhnutí, vyšší teplotu vzplanutí a větší rozpětí provozní teploty než produkty 
spadající do standardní řady hydraulických olejů Millfood.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nízký součinitel tření zajišťuje vynikající účinnost mazání a snižuje 
opotřebení.

• Mimořádně nízká pěnivost snižuje tvorbu usazenin a prodlužuje intervaly 
údržby, čímž přispívá ke snížení nákladů.

• Tento typ syntetické kapaliny poskytuje vynikající tepelnou stabilitu a tím 
rovněž přispívá k prodloužení servisních intervalů.

OLEJE NA ŘETĚZY A PŘEVODOVÝ OLEJ MILLFOOD

ISO VG 150, 220, 320 

Plně syntetické oleje na řetězy a převodové oleje.

POUŽITÍ: Pro hnací a dopravníkové řetězy, s úsporným nanášením pomocí 
štětce, olejničky nebo automatického mazacího systému. Olej Millfood 220 
Chain & Gear obsahuje přísadu zvyšující přilnavost a je velmi vhodný pro 
vysokorychlostní výrobní linky. Pro převodovky a redukční soukolí, přičemž 
konkrétní typ se vybírá podle požadavků na viskozitu.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

Při mazání řetězů:

• Proniká do článků a čepů, čímž snižuje opotřebení a prodlužuje životnost 
řetězů.

• Přísada zvyšující přilnavost zajišťuje provoz bez odkapávání 
a odstřikování a zajišťující trvalý mazací účinek.

• Vynikající přilnavost zajišťuje vysoký stupeň vodovzdornosti a zároveň 
i ochrany součástí proti korozi, a to i v prostředích s kyselinami, která se 
při výrobě potravin a nápojů často vyskytují.

• Vysoká hodnota viskozitního indexu poskytuje vynikající teplotní/
viskozitní stabilitu, čímž zvyšuje všestrannost použití prodlužuje servisní 
intervaly.

V převodovkách:

• Vysoká úroveň oxidační stability prodlužuje životnost kapaliny. 

• Vlastnosti nejsou nepříznivě ovlivňovány vodou. Proces deemulgace 
zajišťuje dokonalé oddělování vody od oleje.

Společnost Millers Oils vyvinula rozsáhlý 
sortiment mazacích olejů, tuků a aerosolů, 
která si uchovávají neměnnou vysokou 
účinnost v agresivních pracovních prostředích, 
která v těchto průmyslových odvětvích běžně 
existují. Tato maziva rovněž plně vyhovují 
požadavkům bezpečnostních směrnic vydaných 
úřadem FDA.

Maziva pro údržbu

MAZIVA MILLFOOD

POTRAVINÁŘSKÝ, NÁPOJOVÝ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

V potravinářském, nápojovém a farmaceutickém 
průmyslu se používá řada rozmanitých a náročných 
procesů. Efektivní zajištění chodu výrobních 
zařízení za použití konvenčních maziv zde však není 
jediným úkolem, jehož splnění je nutno zajistit. 
Zpravidla totiž existuje také potřeba maziv, která 
nezpůsobují žádné poškození výrobků, s nimž 
během výroby mohou náhodně přĳ ít do styku.
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MAZACÍ TUKY MILLFOOD

PRODUKTY SCHVÁLENÉ ORGANIZACÍ NSF | 
REGISTROVANÉ JAKO MAZIVA TŘÍDY H1

TUK MILLFOOD PREMIUM

Řada vysoce kvalitních, plně syntetických, bílých mazacích 
tuků obsahujících přísady pro použití při extrémních 
tlacích (EP) a přísady na bázi PTFE. 
Řada zahrnuje: Typy NLGI, 00, 1, 2, 2HT.

POUŽITÍ: Složení umožňuje použití v automatických mazacích systémech, 
na kluzných površích a v kluzných i valivých ložiscích, a to zejména při 
vysokých zatíženích za přítomnosti prachu nebo jiných znečišťujících látek. 

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Přísady typu EP i přísady na bázi PTFE poskytují vysoký stupeň 
odolnosti proti opotřebení, čímž prodlužují životnost mazaných 
součástí.

• Tepelná stabilita zajišťuje dlouhodobý mazací účinek i při vysokých 
teplotách.

• Výjimečný stupeň odolnosti proti vodě umožňuje dosažení 
dlouhodobějšího mazacího účinku a současně přispívá k ochraně proti 
korozi.

• Tuk 2HT je použitý v teplotním rozsahu od -20°C do +220°C, tedy 
i při vyšších teplotách, čímž významně přispívá ke snižování 
tvorby uhlíkových usazenin, ke které dochází ve spojení s jinými 
vysokoteplotními mazacími tuky.

• Odolné vůči chemickým čisticím roztokům používaným 
v potravinářském a nápojovém průmyslu.

STANDARDNÍ TUK MILLFOOD

Vysoce kvalitní, vodovzdorný, plně syntetický mazací tuk 
s třídou konzistence NLGI 2. Vhodný k mazání valivých 
i kluzných ložisek používaných v zařízeních pro zpracování 
potravin.

POUŽITÍ: Použitelný ve všeobecných mazacích systémech nacházejících 
se v převodovkách mísičů nebo připojených k ložiskům dopravníků 
a čerpadel, u kterých může docházet k náhodnému styku s potravinami. 
Obzvláště užitečný v mokrých oblastech, kde je během výroby nezbytné 
časté oplachování.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Díky registraci NSF H1 je tento produkt bezpečný při náhodném styku 
s potravinami ve výrobních oblastech.

• Vysoký stupeň odolnosti proti vodě umožňuje dosažení trvalého 
mazacího účinku a současně přispívá k ochraně proti korozi.

• Dobré charakteristiky související s ochranou proti opotřebení 
a s oxidační stabilitou prodlužují životnost mazaných součástí.

• Tento produkt neobsahuje geneticky modifi kované složky, ořechový 
olej nebo jejich deriváty.

• Přísada zvyšující přilnavost umožňuje dokonalé pokrytí povrchů 
ozubených kol a snižuje tak jejich opotřebení při rozběhu převodů.

• Vysoká hodnota viskozitního indexu omezuje změny viskozity, ke 
kterým dochází při zvyšování teploty.

KOMPRESOROVÉ OLEJE MILLFOOD

ISO VG 46, 68 

Plně syntetická maziva na bázi polyalfaolefi nů (PAO).

POUŽITÍ: Vhodná k použití ve všech typech pneumatických rozvodů 
a kompresorů, se kterými se lze setkat v potravinářském, nápojovém, 
zpracovatelském, obalovém a farmaceutickém průmyslu. Určena pro 
oblasti a způsoby použití, pro které jsou výrobcem specifi kovány viskozity 
ISO 46 a ISO 68.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nízký součinitel tření zajišťuje vynikající účinnost mazání a snižuje 
opotřebení.

• Mimořádně nízká pěnivost snižuje tvorbu zbytků, lakovitých usazenin 
a pěnových kalů, čímž přispívá ke snížení nákladů na údržbu.

• Vlastnosti nejsou nepříznivě ovlivňovány vodou. Proces deemulgace 
zajišťuje dokonalé oddělování vody od oleje.

• Plně syntetické složení prodlužuje provozní intervaly při extrémně 
širokém rozsahu teplot.

• Vynikající oxidační stabilita, která přispívá k prodloužení servisních 
intervalů a ke snížení nároků na údržbu.

PNEUMATICKÝ OLEJ MILLFOOD

ISO VG 32 

Plně syntetické pneumatické mazivo.

POUŽITÍ: Vyvinut pro všechny typy pneumatických potrubí používaných 
v potravinářském, nápojovém, zpracovatelském, obalovém 
a farmaceutickém průmyslu. Vhodné také pro systémy rozvodu stlačeného 
vzduchu, kde je výrobcem specifi kován plně syntetický produkt 
nezpůsobující vznik skvrn.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nízký součinitel tření zajišťuje vynikající účinnost mazání a snižuje 
opotřebení.

• Chrání před vzdušnou vlhkostí a poskytuje vysoký stupeň ochrany proti 
vnitřní korozi.

• Omezuje tvorbu usazenin a pěnových kalů, čímž prodlužuje intervaly 
údržby.

AEROSOLY POTRAVINÁŘSKÉ TŘÍDY

Tyto vysoce účinné aerosoly maximalizují produktivitu 
a rentabilitu, umožňují nepřetržitou výrobu a zabraňují 
poruchám strojů.

Nabízíme řadu aerosolů se schválením H1 NSF a INS pro 
předepsané použití v potravinářských oblastech nebo 
v jejich okolí. Obraťte se na nás přímo a projednejte 
s námi své požadavky.

SCHVÁLENÁ 
ORGANIZACÍ NSF
REGISTROVANÁ 
JAKO MAZIVA 
TŘÍDY H1
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Při extrémních teplotách mazivo DCU působí jako suchá tenká vrstva, která 
účinně zabraňuje ulpívání částic potravin, čímž přispívá k minimalizaci 
kontaminace řetězů. Produkt je ideální mazivo, které je vhodné k mazání 
ložisek, řetězů, kluzných vedení a ozubených kol v provozních prostředích, 
kde teplota vzduchu dosahuje 280 °C i více.

PŘEHLED: Výrobci potravin, kteří při výrobních cyklech používají 
vysokoteplotní dopravníky, čelí dvojímu problému, kterým je zvolení 
maziva splňujícího požadavky kladené na výkon a současně vyhovujícího 
podmínkám pro zařazení do kategorie NSF H1, do které spadají maziva 
přicházející do náhodného styku s potravinami.

U většiny maziv na řetězy dochází k rozkladu, který způsobuje vznik buď 
zuhelnatělých a lakovitých usazenin nebo spečených, ztvrdlých grafi tových 
nánosů. Výrobci se proto snaží získat nenákladné řešení, které bude 
splňovat všechny náročné požadavky kladené na mazání a vyplývající ze 
skutečnosti, že dopravníky a řetězy se používají při vysokých provozních 
teplotách, a současně přispěje k odstranění nákladných prostojů 
a pravidelných čisticích postupů spojených s používáním méně kvalitních 
maziv.

ŘEŠENÍ: Speciální složení maziva DCU je navrženo tak, aby umožňovalo 
překonání těchto problémů.

Mazivo DCU je suspenze vysoce únosných tuhých látek s mazacím 
účinkem, které jsou rozptýleny v syntetické nosné kapalině, která při 
nanesení proniká do ložisek a článků řetězů a dopravníků, do nichž tak 
dopravuje tuhé mazací složky. 

Při nízkých a okolních teplotách tento produkt působí jako vysoce únosné 
konvenční kapalné mazivo, zatímco při vysokých teplotách se kapalný 
nosič postupně odpařuje a na povrchu zůstávají pouze únosné bílé částice 
tuhých mazacích složek. Nosná kapalina se odpařuje čistým způsobem 
a nezpůsobuje tak vznik uhlíkových a lakovitých usazenin, a to ani při 
teplotách překračujících 400 °C.

Mazivo DCU se osvědčilo jako účinnější než značkové produkty předních 
výrobců, jimiž jsou běžně používaná maziva na bázi polyolesterů, 
grafi tovaných polyglykolů a PFPE/PTFE. Představuje vysoce účinné řešení, 
které moderním výrobcům potravin přináší úspory nákladů.

POUŽITÍ:
Pekárny řetězy a dopravníky v pecích

Potravinářský průmysl  linky pro plnění nádob 
s nápoji

Textilní průmysl napínací a sušicí rámy

Výroba žárovzdorných materiálů  ložiska kol vozíků ve 
vypalovacích pecích

Lakovny sušicí pece

Cementárny  nosné válečky pecí na 
pálení cementu

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Mazivo kategorie NSF H1, bílá barva, nezbytné vlastnosti pro schválení 
k použití v potravinářském průmyslu.

• Čistě se odpařující nosná kapalina odstraňuje problémy spojené se 
vznikem uhlíkových a lakovitých usazenin, čímž zkracuje nákladné 
prostoje spojené s čištěním.

• Čistý provoz, nepřitahuje mouku nebo drobky.

• Vysoce zatížitelné tuhé mazivo snižuje opotřebení součástí 
a prodlužuje jejich životnost.

• Energetická účinnost: zlepšená mazací schopnost snižuje spotřebu 
energie.

• Vysoká výkonnost a hospodárnost. Jiná kapalná maziva předčí tím, 
že má 5 až 10krát delší životnost než produkty konkurenčních značek, 
čímž snižuje náklady na provoz i údržbu.

Maziva pro údržbu - POTRAVINÁŘSKÝ, NÁPOJOVÝ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

DRI-COAT ULTRA WR220

DRI-COAT ULTRA (DCU) je jedinečné syntetické, vysokoteplotní mazivo, které je zařazeno jako 
mazivo kategorie NSF H1 a které poskytuje vynikající mazací schopnost bez tvorby usazenin 
a lakovitých vrstev, ke které často dochází u jiných vysokoteplotních maziv na řetězy. 

DRI-COAT ULTRA

WR220 JEDINEČNÉ VYSOKOTEPLOTNÍ 
MAZIVO NA ŘETĚZY, KTERÉ 
NEVYTVÁŘÍ USAZENINY.
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FARMACEUTICKÉ / MEDICINÁLNÍ OLEJE

CONFECTOL 15L, CONFECTOL 68

Vyrábějí se z bílého oleje zařazeného v lékopisu.

POUŽITÍ: Vhodné pro způsoby a oblasti použití, které vyžadují bílý 
olej farmaceutické jakosti, například ve strojním vybavení pro balení 
potravin, léčiv a kosmetiky, včetně potravinářských oblastí, pro které není 
vyžadováno mazivo třídy H1.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Bez barvy, zápachu a chuti. Splňují požadavky kladené na 
farmaceutické / medicinální oleje.

• Chemicky a biologicky stabilní, nepodporují množení bakterií.

• Splňuje požadavky předpisů FDA 172.878, FDA 21 CFR 178.3620(a) pro 
potravinářský průmysl. Splňuje požadavky pro zařazení do lékopisu.

OLEJ K PŘÍPRAVĚ POTRAVIN

CONFECTOL 1625

Bílý olej na bázi rostlinných surovin, vhodný k použití při 
přípravě potravin.

POUŽITÍ: Používá se k mazání lehce zatěžovaných strojních zařízení jakož 
i deskových dělicích nožů při postupech přípravy potravin.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Poživatelný a biologicky odbouratelný olej.

• Vynikající odolnost proti ulpívání, která umožňuje dosažení vysoké 
mazací schopnosti.

• Neovlivňuje chuť zpracovávaných potravin.

CHLADIVO PRO CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

REFRIGERATOR COOLANT 1466

Chladivo na bázi monopropylen glykolu, splňující 
požadavky na zařazení do lékopisu.

POUŽITÍ: Určeno k použití v potravinářských chladírenských zařízeních.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Produkt potravinářské jakosti, která je při některých způsobech použití 
nezbytným požadavkem.

• Vysoký stupeň čistoty: 99,8 %.

• Vynikající ochrana proti korozi zajišťující dlouhou životnost součástí.

MAZACÍ OLEJE, NESCHVÁLENÉ JAKO MAZIVA TŘÍDY H1

13
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DELTA 1EP, 2EP, 3EP

Víceúčelový mazací tuk na bázi lithia se sadou přísad 
umožňujících použití při extrémních tlacích (EP). Hnědý 
vzhled.

POUŽITÍ: Vhodný k použití při mazání valivých i kluzných ložisek. 
POZNÁMKA: Tuk Delta 1EP je vhodný k čerpání prostřednictvím potrubí 
s malým otvorem.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Navržen pro použití při teplotách od -20°C do +140°C, díky čemž 
poskytuje vynikající mazací schopnost v širokém rozsahu provozních 
podmínek.

• Dobrá čerpatelnost zajišťuje neměnný průběh mazání.

• Vynikající odolnost proti vodě zajišťuje ochranu proti korozi.

• Schopnost snášet extrémní tlaky poskytuje nezbytnou ochranu při 
použití v podmínkách s vysokým, zejména rázovým zatěžováním.

DELTA 0EP, 00EP, 000EP

Polotekutý tuk na bázi lithia se sadou přísad umožňujících 
použití při extrémních tlacích (EP). Hnědý vzhled.

POUŽITÍ: Používá se v centrálních mazacích systémech k mazání ložisek 
a podvozků vozidel. Tuk Delta OEP je možno používat také v převodovkách, 
které vyžadují mazací tuk o střední až nízké viskozitě.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Přilnavost a schopnost snášet extrémní tlaky podporují vynikající 
charakteristiky, mezi které patří i vysoká schopnost přenášet zatížení.

• Vhodný pro rozsah provozních teplot od -30°C do +110°C.

• Dobrá čerpatelnost zajišťuje neměnný průběh mazání.

• Vynikající odolnost proti vodě zajišťuje ochranu proti korozi.

DELTAPLEX 2EP

Mazací tuk na bázi lithiového komplexu se sadou přísad 
umožňujících použití při extrémních tlacích (EP). Červený 
vzhled.

POUŽITÍ: Vysoce kvalitní tuk, který poskytuje vynikající účinnost při 
mazání všech typů valivých ložisek, přičemž je obzvláště vhodný k mazání 
křížových kloubů.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Dobrá mechanická stabilita a přilnavost zajišťují účinné mazání.

• Přísady EP umožňují účinné použití při přenášení vysokých zatížení.

• Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -30°C do +150°C.

• Vynikající odolnost proti vodě zajišťuje ochranu proti korozi.

SYNPLEX 2175 HT NLGI 2 BLUE

Plně syntetický mazací tuk na bázi lithiového komplexu se 
sadou přísad umožňujících použití při extrémních tlacích 
(EP). Modrý vzhled.

POUŽITÍ: Vysoce výkonný syntetický tuk určený k použití pro automobilová 
a průmyslová valivá ložiska pracující v širokém rozsahu teplot.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Použití plně syntetického oleje zvyšuje mazací schopnost.

• Použitelnost při extrémních tlacích zajišťuje vynikající ochranu proti 
opotřebení.

• Použitelný v širokém rozsahu teplot od -40°C do +160°C, díky čemž 
poskytuje vynikající mazací schopnost v nejrozmanitějších provozních 
podmínkách.

• Vysoký stupeň vodovzdornosti zajišťuje účinnost ve vlhkých nebo 
mokrých prostředích.

MILLERGREASE WG2

Vysoce kvalitní tuk na bázi lithia a vápenatého komplexu, 
vhodný k použití při extrémních tlacích (EP). Bělavý vzhled.

POUŽITÍ: Určen k použití ve valivých i kluzných ložiskách, která jsou 
vystavena vysokým provozním zatížením a u kterých by mohlo být 
problémem vymývání maziva vodou.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vynikající schopnost přenášet zatížení a odolnost proti rázovému 
zatížení při použití ve ztížených provozních podmínkách.

• Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -20°C do +140°C.

• Poskytuje vysokou úroveň vodovzdornosti, čímž přispívá k ochraně 
proti korozi.

Vysoká účinnost v nejširším rozsahu náročných průmyslových aplikací.

Maziva pro údržbu

TUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
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DELTAPLEX 2EP
VYSOCE VÝKONNÝ MAZACÍ TUK
NA BÁZI LITHIOVÉHO KOMPLEXU

TŘÍDA KONZISTENCE NLGI 2, VYNIKAJÍCÍ 

VÝKONNOST PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH VE 

VŠECH TYPECH LOŽISEK

DELTAPLEX 2EP
VYSOCE VÝKONNÝ MAZACÍ TUK
NA BÁZI LITHIOVÉHO KOMPLEXU

TŘÍDA KONZISTENCE NLGI 2, VYNIKAJÍCÍ 

VÝKONNOST PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH VE 

VŠECH TYPECH LOŽISEK

veň vodovzdornosti, čímž přispípívá 

MAZACI TUKY NA BÁZI LITHIA A LITHIOVÉHO KOMPLEXU
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BLACK MOLY MPQ 2

Lithiový tuk s přísadou disulfi du molybdenu, „tuhých“ 
mazacích složek a látek zvyšujících odolnost proti 
extrémním tlakům (EP). 
Šedočerný vzhled.

POUŽITÍ: Všestranný, víceúčelový mazací tuk nacházející široké uplatnění 
v různých průmyslových odvětvích, zejména v automobilovém průmyslu. 
Vhodný k použití ve valivých i kluzných ložiscích a na površích kluzných 
drah a vedení, kde je požadován obsah tuhých mazacích složek.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vynikající odolnost proti extrémním tlakům spojená se schopností 
snižovat opotřebení a zajišťovat nízké hodnoty součinitele tření. 
Vytváří tuhý mazací „fi lm“, který snáší i náročné podmínky s vysokým 
zatížením.

• Dobrá úroveň vodovzdornosti dodatečně přispívá k ochraně proti 
korozi.

• Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -20°C do +140°C.

BLACK MOLY MM 2

Jako výše uvedený tuk, avšak s vyšším procentuálním 
obsahem přísady ve formě disulfi du molybdenu.

PIN & BUSH LUBRICANT (PBL)

Vysoce přilnavý lithiový tuk s přísadou tuhých mazacích 
složek tvořených grafi tem a disulfi dem molybdenu. 
Šedočerný vzhled.

POUŽITÍ: Určen pro použití ve ztížených provozních podmínkách, kde 
je požadována vysoká přilnavost, odolnost proti rázovému zatěžování 
a schopnost poskytovat ochranu proti korozi. Ideální pro použití k mazání 
čepů a pouzder u lopat těžkých zařízení pro zemní práce a k mazání 
součástí otočných ústrojí jeřábů.

POZNÁMKA: Mazací tuk PBL se nedoporučuje k použití ve valivých 
ložiscích.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vysoká schopnost přenášet zatížení při použití ve ztížených provozních 
podmínkách.

• Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -20°C do +140°C.

• Přilnavá, vodovzdorná konzistence.

• Vysoký stupeň odolnosti proti oxidaci a schopnosti zvyšovat ochranu 
proti korozi zajišťuje dlouhodobý mazací účinek.

• Přísada tuhých mazacích složek přispívá k rovnoměrnému rozložení 
zatížení na mazaných površích a zpomaluje tak další opotřebení.

VÁPENATO-SULFONÁTOVÝ KOMPLEX

MILLERGREASE HP2

Mazací tuk nejvyšší kvality na bázi vápenato-
sulfonátového komplexu. Slámově žlutý vzhled.

POUŽITÍ: Vhodný k mazání ložisek a součástí vystavených vysokým 
teplotám, vysokému zatížení, vnikání slané vody a určitým úrovním 
napadání chemikáliemi.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Výjimečné vodoodpudivé vlastnosti zajišťují vynikající ochranu proti 
korozi.

• Velmi dobrá tepelná stabilita při použití při vysokých teplotách.

• Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -30°C do +180°C.

• Dobrá chemická odolnost při použití v agresivních prostředích.

TUKY NA BÁZI BENTONITU

MILLTONE A

Netavící se tuk třídy NLGI 2 na bázi bentonitu. Hnědý 
vzhled. 

POUŽITÍ: Vhodný k použití pro kluzná i valivá ložiska pracující při teplotách 
v rozsahu od -20°C do +200°C a vyžadujících pravidelné přimazávání.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Netaví se, a proto je mimořádně účinný při použití při vyšších 
teplotách.

• Účinné inhibitory rezivění a oxidace poskytují ochranu proti korozi 
a rozkladu.

CA HAMMER GREASE

Polosyntetický tuk na bázi bentonitu, s třídou konzistence 
NLGI 2 a s přísadami mědi, grafi tu a hliníku zvyšujícími 
výkonnostní parametry. Stříbrošedý vzhled

POUŽITÍ: Používá se zejména k mazání pneumatických kladiv 
a souvisejícího vybavení v lomech a těžebním průmyslu.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Polosyntetické mazivo, které je použitelné v širokém rozsahu 
provozních teplot.

• Účinné i při vysokých teplotách. Za určitých podmínek bude poskytovat 
mazací schopnost i při použití za teplot vyšších než 1000 °C.

• Obsah tuhých látek činící 20% poskytuje výjimečnou výkonnost při 
extrémních tlacích (EP) a ochranu při vysokém rázovém zatěžování.
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Maziva pro údržbu - TUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

SILIKONOVÝ TUK

MILLERSIL NO.2

Silikonový tuk, který se netaví a odpuzuje vodu. 
Čirý až šedý vzhled

POUŽITÍ: Vhodný jako mazivo používané během sestavování plastových, 
zejména polyetylénových vodovodních potrubí, včetně montáže o-kroužků 
a těsnění. Rovněž chrání porézní kovové a keramické materiály vystavené 
působení vody.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Rozsah provozních teplot od -58°C do + 280°C.

• Je bez chuti, zápachu a obsahu toxických látek, a proto je zatříděn jako 
produkt šetrný k životnímu prostředí/uživateli.

• Nepůsobí na plasty, pryže a kovy, a proto je ideální jako pomocný 
materiál při montáži o-kroužků do potrubí.

SMĚSI PROTI ZADÍRÁNÍ

MILLERGREASE NS ANTI-SEIZE COMPOUND

Tuk zabraňující zadírání, na bázi směsi obsahující kovové 
složky. 
Zlatavý vzhled.

POUŽITÍ: Montážní směs a uvolňovací prostředek pro závitové spojky, 
zařízení k nastavování kolejí, prodlužovací tyče vrtacích kladiv 
a upevňovací součásti. Používá se při provozních teplotách do 150 °C 
jako mazací tuk a do 1100 °C jako směs proti zadírání.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Mechanicky a tepelně stabilní směs, která se při použití netaví.

• Přísady proti zadírání snižují utahovací moment potřebný při 
utahování závitových spojů a současně odstraňují nebezpečí 
opětovného povolení spojů.

• Zvyšuje odolnost proti korozi způsobované slanou vodou, vhodný 
k mazání vřeten ventilů používaných v chemickém a petrochemickém 
průmyslu.

ROZMANITÉ TUKY, SMĚSI A VISKÓZNÍ 

KAPALINY

BLACK ADHESIVE O

Reziduální směsné mazivo s přilnavými vlastnostmi.

POUŽITÍ: Nanáší se pomocí štětce nebo čerpáním na ocelová lana, pružné 
spojky, dráhy vlečených zařízení a kluzné povrchy.

OPEN GEAR COMPOUND

Temně černá reziduální minerální hmota.

POUŽITÍ: Používá se tam, kde je potřebná houževnatá povrchová vrstva 
nanesená na rozměrných, nechráněných pomalu se pohybujících 
ozubených kolech i jiných površích. Použití je snazší po zahřátí.

ém

DELTAPLEX 2EP
VYSOCE VÝKONNÝ MAZACÍ TUK
NA BÁZI LITHIOVÉHO KOMPLEXU

TŘÍDA KONZISTENCE NLGI 2, VYNIKAJÍCÍ 

VÝKONNOST PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH VE 

VŠECH TYPECH LOŽISEK

MILLERGREASE NS
UVOLŇOVACÍ SMĚS, KTERÁ SOUČASNĚ 
ZABRAŇUJE ZADÍRÁNÍ

VHODNÁ K POUŽITÍ PŘI PROVOZNÍCH 

TEPLOTÁCH DO 1100 °C
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ROZPOUŠTĚDLA, ČISTICÍ PROSTŘEDKY 

A ODMAŠŤOVADLA

SOLVE SAFE 2379

Víceúčelový čisticí a odmašťovací prostředek na bázi 
rozpouštědel.

POUŽITÍ: Produkt Solve Safe je účinný při odstraňování znečištění 
způsobených olejem, tukem a pevnými částicemi. Nanáší se štětcem, 
nízkotlakým nástřikem nebo ponorem. Účinek nanášení ponorem lze zvýšit 
ultrazvukovým promícháváním obsahu nádrží.

U natřených povrchů, pryží a plastů je před použitím třeba provádět 
zkoušku slučitelnosti.

Z očištěných součástí nechávejte vytéci veškerou kapalinu, aby se co 
nejvíce zkrátila doba schnutí.

E-VAP SOLVENT

E-VAP je směs, jejíž složení zahrnuje rychle se odpařující 
rozpouštědla. Je vhodná zejména k čištění a odmašťování 
brzd a spojek vozidel.

Pozor: Výpary jsou těžší než vzduch, možnost vznícení na dálku. 
Nestříkejte na horké povrchy nebo do otevřeného ohně ani v jejich 
blízkosti.

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI 
ROZPOUŠTĚDEL

Solvent 1489: Hořlavý čisticí prostředek a rozpouštědlo na bázi 
lakového benzínu.

Commercial Paraffi  n: Univerzální čisticí prostředek.

POWER CLEANER 2011

Víceúčelový, vysoce účinný čisticí prostředek bez obsahu 
fosfátů.

POUŽITÍ: Určen k použití při čištění vozidel, průmyslového vybavení 
a podlah, zejména k odstraňování mastnost, nečistot a usazených vrstev. 
Před použitím se ředí na doporučenou koncentraci.

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINA MILLSOL GREEN

Emulgovatelná čisticí kapalina na bázi frakcí minerálních 
olejů s nízkou teplotou varu.

POUŽITÍ: Používá se k odstraňování silných nánosů oleje, tuku a nečistot 
z kovových součástí. Nanáší se štětcem a po důkladném proniknutí do 
povrchu se oplachuje proudem vody. Při čištění silně znečištěných ploch je 
nanesení možno podle potřeby opakovat.

ROZMANITÉ PRODUKTY

PENETRAČNÍ OLEJ S OBSAHEM GRAFITU

Penetrační/uvolňovací olej obsahující grafi t.

POUŽITÍ: Nanáší se nástřikem nebo namáčením na zadřené nebo 
zkorodované součásti, jako například matice a šrouby, upevňovací 
součásti, kolíky, ventily a spojky.

MONOETYLEN GLYKOL

Glykol v přirozené formě, bez přidaných inhibitorů. 
Vhodný pro širokou řadu průmyslových aplikací.

DEIONIZOVANÁ VODA

Demineralizovaná voda. Vhodná k použití při doplňování 
do akumulátorů nebo jako testovací kapalina.

GRANULE ELI-DRY

Sepiolitový jíl s absorpčními vlastnostmi.

POUŽITÍ: Používá se k pohlcování rozlitých kapalin všeho druhu.

AEROSOLY

Společnost Millers Oils dodává široký sortiment 
vysoce výkonných aerosolů, které splňují požadavky 
nejrozmanitějších průmyslových aplikací. Zahrnují 
ochranná činidla a maziva pro použití ve všeobecném 
a zejména automobilovém průmyslu a produkty pro 
všeobecnou údržbu. 

Složení všech těchto produktů, které je výsledkem 
nejpečlivějšího výzkum a vývoje, zaručuje maximální 
účinnost bez ohledu na způsob a oblast použití.

RŮZNÉ PRODUKTY

17
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KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY NA BÁZI 

VODY

Vrtání, řezání, broušení, tváření, tažení – existuje 
nekonečný počet způsobů, jakými lze oddělovat 
nebo tvarovat kovy. Tyto postupy stále zůstávají 
nepostradatelnými pro zachování konkurenční výhody 
v současném průmyslovém, zejména výrobním prostředí.

Společnost Millers Oils nabízí obráběcí kapaliny pro 
všechny druhy kovů a slitin, včetně oceli, mědi a titanu. 
Tyto kapaliny umožňují dosažení maximální efektivity 
kovoobráběcích postupů.

Složení kovoobráběcích kapalin nabízených společností 
Millers Oils bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo čistý 
povrch kovů beze ztráty lesku a aby prodlužovalo provozní 
životnost řezných nástrojů.

MILLGRIND

Řada Millgrind zahrnuje plně syntetické roztoky, které jsou 
ředitelné vodou.

POUŽITÍ: Určeny k použití ve stavu zředěném vodou ve všech oblastech, kde 
je upřednostňován nebo požadován plně syntetický produkt. Produkty jsou 
vhodné pro univerzální broušení. Jelikož nezpůsobují vyluhování kobaltu, 
jsou vhodní také k broušení karbidů.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vytvářejí stabilní roztok při použití všech druhů vody.

• Vynikající schopnost vyplachovat brusné kotouče.

• Dobrá ochrana strojů a obrobků proti korozi.

• Neobsahují dusitany a fenoly a vyhovují tak požadavkům zákonů 
a předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

MILLCOOL

Rozsáhlá řada vysoce výkonných kovoobráběcích 
a brusných kapalin, které jsou vhodné pro použití ve 
strojírenských oblastech vyžadujících vysoce výkonné 
mikroemulze a rovněž polo- a plně syntetické, biologicky 
stabilní, vodou ředitelné roztoky. 

POUŽITÍ: Tyto chladicí kapaliny pro obráběcí stroje se používají ve zředěném 
stavu při obrábění všech druhů kovů. Jsou obzvláště vhodné pro nejnovější 
technologie strojního obrábění. Pečlivý výběr správné jakosti chladicí 
kapaliny Millcool pro každý způsob a oblast použití přinese prospěch 
v podobě zvýšeného výkonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Správný výběr produktu zajišťuje nízkou pěnivost při použití všech 
druhů vody.

• Vybrané produkty neobsahují chlór. Toto může být požadováno 
v souvislosti s určitými strojírenskými postupy nebo s předpisy 
týkajícími se likvidace kapalin.

• Neobsahují dusitany a fenoly a vyhovují tak požadavkům zákonů 
a předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

• Nízká přilnavost oleje k povrchům umožňuje jeho snadné odstraňování.

• Vynikající biologická stabilita a odolnost proti plísním zajišťují dlouhou 
životnost v oběhových soustavách strojů.

• Dobré protikorozní vlastnosti přispívají k ochraně cenného strojního 
vybavení.

• Vynikající smáčivost a čisticí schopnost – na nástrojích a měřidlech 
nezůstávají žádné lepkavé zbytky.

• Nízká úroveň zápachu během provozu zajišťuje přĳ atelnost pro osoby 
obsluhující stroje.

Ve vysoce konkurenčním prostředí strojírenské výroby 

jsou rozhodujícími předpoklady pro udržení příznivých 

výrobních nákladů maximální životnost nástrojů, jakost 

povrchu hotových dílů a životnost chladicích kapalin.

Aby bylo těmto nárokům možno 

bezprostředně vyhovět, nabízí 

společnost Millers Oils široký sortiment 

emulgovatelných, vodou ředitelných 

kovoobráběcích kapalin, vodou 

ředitelných syntetických roztoků, 

řezných kapalin bez příměsí a maziv pro 

tažení kovů. Za použití těchto produktů 

lze dosáhnout zlepšení výkonu u všech 

typů kovoobráběcích postupů.

Náš sortiment procesních kapalin je doplněn širokou 
řadou maziv pro obráběcí nástroje. Tyto produkty 
jsou navrženy tak, aby byly použitelné ve vzájemné 
součinnosti a tvořily tak ucelenou kovoobráběcí sadu.

Strojírenské 
produkty

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Díky dlouhodobé partnerské spolupráci se 
společností QUAKER CHEMICAL nabízíme 
skutečně vyčerpávající sortiment vysoce 
kvalitních strojírenských produktů. 
Společnost QUAKER doplňuje naše britské 
portfolio rozsáhlou řadou kovoobráběcích 
kapalin, včetně řezných a brusných kapalin 
schválených společností Rolls-Royce, 
protikorozních ačisticích prostředků 
jakož i řady ohnivzdorných a biologicky 
odbouratelných hydraulických olejů 
Quintolubric.

Síla partnerství
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NEŘEDĚNÉ KOVOOBRÁBĚCÍ KAPALINY

MILLICUT

Řada Millicut představuje rozsáhlou skupinu neředících 
se řezných olejů používajících aditivační technologie 
umožňující dosažení optimálních úrovní výkonu při 
různých postupech třískového obrábění, a to bez ohledu 
na druh opracovávaného materiálu. Řada sestává 
z biologicky odbouratelných produktů s obsahem i bez 
obsahu chlóru.

POUŽITÍ: Oleje jsou vhodné pro širokou řadu kovoobráběcích postupů, 
včetně například protahování otvorů, řezání závitů do titanových slitin, 
soustružení mosazných součástí a svislého i vodorovného honování.

S nalezením správného produktu pro vaši aplikaci vám pomůže naše 
technické oddělení, na které se můžete přímo obrátit.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Ucelená řady kapalin s různými hodnotami viskozity, vhodná pro 
nejrůznější postupy strojního obrábění.

• Nízké hodnoty viskozity zajišťují dobrou penetraci při honování 
a účinné chlazení.

• Prodlužují životnost nástrojů a zvyšují řezný výkon.

• Poskytují vynikající vlastnosti obrobeného povrchu.

• Produkty neobsahující chlór splňují specifi cké ekologické požadavky 
i kritéria stanovená pro likvidaci.

• Přísady proti tvorbě mlhy zlepšují podmínky při obsluze strojů.

• Díky obsahu pasivačních přísad jsou vhodné k použití při obrábění 
mnoha druhů kovů.

• Biologicky odbouratelné kapaliny pro použití v podmínkách, kde jsou 
kladeny zvýšené nároky na ochranu životního prostředí.

PRODUKTY PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

KAPALINA A SMĚS PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Jak kapalina tak i směs mají zlepšené vlastnosti, které 
jsou získány přidáním vysoce účinných činidel zvyšujících 
schopnost snášet extrémní tlaky (EP) a přísad zvyšujících 
mazivost.

POUŽITÍ: Oba typy se používají při vrtání a při řezání vnějších i vnitřních 
závitů. Kapalinu lze používat také při vystružování.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Snižuje opotřebení závitníků.

• „Pátrací“ vlastnosti kapaliny poskytují vynikající penetrační schopnost.

• Přísady typu EP umožňují čisté řezání závitů bez vytrhávání materiálu.

• Vysoká mazivost snižuje počet potřebných průchodů nástroje 
a prodlužuje tak jeho životnost.

MAZIVA PRO TAŽENÍ, LISOVÁNÍ 

A TVÁŘENÍ

MILLDRAW a MILLFORM

Řada maziv pro tažení, lisování a tváření s přísadami, 
jejichž skladba a množství umožňují použití v širokém 
spektru strojírenských postupů prováděných na různých 
kovových materiálech.

POUŽITÍ: Používá se především pro: přesné vystřihování, ražení, kování za 
studena a tažení, včetně výroby plechovek, trubek a tyčí.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Ucelená řada splňuje požadavky spojené s opracováním většiny kovů 
– univerzální použitelnost.

• Prodloužená životnost nástrojů.

• Dobrá mazivost umožňuje dosažení dobré jakosti povrchu hotových 
dílů.

• Snadné a vysoce hospodárné použití.

• Produkty neobsahující chlór splňují specifi cká kritéria související 
s ochranou životního prostředí a s likvidací.

• K dispozici jsou také produkty, které jsou díky obsahu pasivačních 
přísad vhodné k použití při obrábění mnoha druhů kovů.

• Biologicky odbouratelné kapaliny pro použití v podmínkách, kde jsou 
kladeny zvýšené nároky na ochranu životního prostředí.

• K dipozici jsou rovněž produkty vymývatelné vodou, které jsou určeny 
pro postupy, při nichž je pro další výrobní operaci požadován povrch 
zbavený oleje.

KAPALINY PRO ELEKTROJISKROVÉ 

OBRÁBĚNÍ

Dielectric Fluid 868, Erosol 3D a Hobby Fluid are jsou 
nízkomolekulární aromatické uhlovodíky s nízkou 
viskozitou. Produkt Hobby Fluid splňuje požadavek na 
čistotu podle předpisu FDA 21 CFR 178.3620(b).

POUŽITÍ: Vhodné pro elektrojiskrové obráběcí stroje pracující s elektrickým 
obloukem. Poskytují dobré rychlosti odebírání materiálu při vysoké 
odolnosti proti oxidaci.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nízká úroveň zápachu zlepšuje pracovní 
podmínky obsluhy.

• Dobré chladicí vlastnosti 
přispívají k příznivému průběhu 
odebírání materiálu.

• Dostatečná ostrost profi lu 
u přesných forem.

• Filtrovatelnost umožňuje 
dosažení dlouhé provozní 
životnosti.
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Nové postupy vyžadují nová řešení. 
V případech, kdy je to potřebné, úzce 
spolupracujeme se zákazníky při vývoji 
zakázkových kapalin a maziv pro velmi 
specifi cké oblasti a způsoby použití. 
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KOVOOBRÁBĚCÍ A BRUSNÉ KAPALINY

Řezné a brusné kapaliny Quaker zahrnují produkty 
schválené společností Rolls Royce Aerospace a vyhovující 
specifi kacím CSS 127, 129,130,131. Sortiment je tvořen 
biologicky stabilními emulzemi určenými pro ztížené 
provozní podmínky, mikroemulzemi a polosyntetickými 
i syntetickými roztoky.

POUŽITÍ: Všechny produkty jsou ředitelné vodou a použitelné v rámci široké 
řadě výkonových úrovní a aplikací, včetně protahování, odvalovacího 
frézování, řezání vnitřních závitů, broušení s pomalým posuvem, vrtání 
a vystružování jedním nástrojem, obrábění turbín, vrtání hlavní, frézování, 
soustružení a broušení, a to při širokém rozsahu obráběných kovů i typů 
vody.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Schválení pro letecký a kosmický průmysl a pro dodávky v rámci OEM, 
které je důležité při získávání určitých typů kontraktů.

• Vynikající biologická stabilita a odolnost proti plísním zajišťují dlouhou 
životnost v oběhových soustavách strojů.

• Vynikající kombinace mazivosti a ochrany proti korozi přispívá 
k prodloužení životnosti strojního i nástrojového vybavení.

• Neobsahují chlór, dusitany, fenoly ani sekundární aminy a vyhovují tak 
požadavkům předpisů týkajících se jak ochrany zdraví a bezpečnosti při 
práci tak i likvidace.

• Vynikající smáčivost a čisticí schopnost – na nástrojích nebo měřidlech 
nezůstávají žádné lepkavé zbytky.

• Produkty jsou vhodné pro všechny typy vody a vyznačují se mimořádně 
nízkou pěnivostí.

HYDRAULICKÉ KAPALINY QUINTOLUBRIC

Sortiment hydraulických kapalin tvořený produkty HFD-U 
se syntetickými přísadami, HFC s přísadami na bázi vody 
a glykolu a HFA s přísadami na bázi vody. Hydraulické 
kapaliny HFD-U jsou plně syntetické, ohnivzdorné 
a biologicky odbouratelné. Společnost Millers Oils vede na 
skladě a dodává produkty typu HFD-U; typy HFC a HFA jsou 
k dispozici na vyžádání.  

POUŽITÍ: Tyto hydraulické kapaliny jsou velmi vhodné pro širokou řadu 
oblastí použití, které vyžadují ohnivzdornost a biologickou odbouratelnost, 
avšak bez nepříznivého vlivu na funkci hydraulického systému. Nacházejí 
rozsáhlé uplatnění v průmyslu výroby a zpracování železných i neželezných 
kovů, v důlním, automobilovém a energetickém průmyslu, a to v případech, 
kdy je požadována ohnivzdornost. Společnost Quaker je výrobci OEM 
doporučována jako přednostní dodavatel kapalin typu HFD-U.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Ohnivzdorné vlastnosti certifi kované podle norem Factory Mutual.

• Biologicky odbouratelné a netoxické pro vodní organismy, a tedy 
bezpečné při použití v ekologicky citlivých oblastech.

• Syntetická složení poskytují vynikající výkonové vlastnosti 
hydraulických kapalin.

• Neobsahují nebezpečné složky, a proto jsou přĳ atelné pro životní 
prostředí i uživatele.

Strojírenské produkty - OBRÁBĚNÍ KOVŮ

QUAKER CHEMICAL

Od roku 2000 úspěšně 

spolupracujeme se 

společností Quaker 

Chemical a působíme 

jako schválený prodejce*. 

Společně se svými 

vlastními, vysoce 

kvalitními strojírenskými 

produkty dodáváme 

také řezné a brusné 

kapaliny vyráběné 

společností Quaker a řady 

hydraulických kapalin 

Quintolubric.

*  Partnerská spolupráce se společností Quaker Chemical se týká pouze 
Velké Británie.
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MILLICLEAN 6211

Vysoce výkonný, biologicky odbouratelný alkalický roztok 
s nízkou pěnivostí, určený k čištění a k odstraňování 
otřepů. Vhodný k čištění kovových slitin na bázi železa 
a mědi, které se provádí za použití ultrazvuku, nástřikem 
a ponorem. POZNÁMKA: Není vhodný k použití při 
opracování hliníku a jeho slitin.

ANTIFOAM 2048 AM

Odpěňovací prostředek neobsahující silikon, k použití 
v kovoobráběcích a obdobných průmyslových kapalinách, 
které jsou ředitelné vodou. Díky dobré schopnosti 
omezovat pěnivost je použitelný i při mimořádně nízkých 
pracovních koncentracích.

ANTIFOAM HW 2217

Účinný odpěňovací prostředek pro syntetické 
a polosyntetické řezné kapaliny na bázi vody. Tento 
produkt nemá vliv na emulzní charakteristiky řezných 
kapalin.

MILLCOOL EP BOOSTER 2405

Emulgovatelná přísada neobsahující chlór, určená 
k použití v případech, kdy je požadováno jednorázové 
zvýšení účinnosti vodou ředitelných kovoobráběcích 
kapalin.

SYSTEM CLEANER 2208

Systémový čisticí prostředek se speciálně navrženým 
složením, určený k použití v systémech pracujících 
s řeznými a brusnými kapalinami na bázi vodných 
roztoků. Používá se jako přísada do nádrží nebo před 
úplným vyprázdněním a vyčištěním systémů, a to jako 
kombinovaný baktericidní a fungicidní prostředek 
zajišťující biologickou čistotu. Pracovní koncentrace činí 
2% až 10%, v závislosti na aktuálním stupni kontaminace.

SYSTEM CLEANER 2338

Vysoce účinný systémový čisticí přípravek, který se 
přidává jako přísada zajišťující biologickou kontrolu nebo 
před vyprazdňováním a vyčištěním olejových van. Používá 
se při nízkých pracovních koncentracích do 0,5 %. Tento 
produkt se vyznačuje vynikající účinností při kontrole 
úrovně bakteriální kontaminace v olejových a emulzních 
vanách strojů.

SYSTEM TREATMENT 2463

Přísada k ošetřování oběhových systémů, určená k použití 
v kombinaci s kovoobráběcími kapalinami na vodní 
bázi v případech, kdy dochází ke kontaminaci plísněmi 
a bakteriemi, která zhoršuje stav pracovního prostředí. 
Díky nízkým pracovním koncentracím, které se pohybují 
v rozmezí 0,1 až 0,3 %, je úprava prostředí v systému 
pomocí tohoto produktu spojena s velmi příznivými 
náklady, zejména pak tehdy, jestliže se produkt používá 
v rozsáhlých systémech.

PROTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY 
A ODVODŇOVACÍ KAPALINY

Sortiment protikorozních prostředků a odvodňovacích 
kapalin, včetně typů s nízkou viskozitou s krátkou 
dobou skladovatelnosti i dlouhodobě použitelných 
produktů voskovité konzistence. Sortiment zahrnuje také 
produkty nastavitelné vodou, které neobsahují organická 
rozpouštědla.

POUŽITÍ: K ochraně kovů, v závislosti na požadavcích kladených na stupeň 
ochrany, odvodňovací vlastnosti a bod vzplanutí. Používají se na základě 
pečlivého výběru z našeho rozsáhlého sortimentu.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Suchá tenká vrstva, dlouhodobě skladovatelné produkty, nepřitahují 
nečistoty.

• Produkty na bázi oleje s vysokou teplotou vzplanutí lze používat 
v případech, kdy je požadován reziduální olej.

• Čisté odvodňovací produkty jsou určeny k zajišťování krátkodobé 
ochrany mezi jednotlivými operacemi výrobního postupu.

• Produkty s voskovitou konzistencí jsou vhodné pro dlouhodobější 
venkovní ochranu.

• Emulze, které jsou nastavitelné vodou a neobsahují rozpouštědla, jsou 
přĳ atelnější pro životní prostředí i pro uživatele.

KALICÍ OLEJE

MILLQUENCH

Sortiment kalicích olejů sestávající z minerálních olejů 
viskozity ISO 22, které jsou doplněny vysoce kvalitními 
rozpouštědly a vybranými přísadami.

POUŽITÍ: Používají se jako kalicí média ke zlepšení hloubky prokalení, ve 
které má kov vyšší tvrdost. Každý produkt této řady je použitelný pro jiný 
postup tepelného zpracování, od kalení normální rychlostí až po zrychlené 
kalení. Poznámka: Náš technický tým může na vyžádání poskytnout kalicí 
křivky.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Nenákladné, poskytují maximální hospodárnost při používání.

• Stejnoměrné kalicí charakteristiky v širokém rozsahu pracovních teplot.

• Neměnný vysoký výkon.

• Dobrá odolnost proti oxidaci a tepelná stabilita přispívají k dlouhé 
provozní životnosti. 

ROZMANITÉ STROJÍRENSKÉ PRODUKTY

Výběr odpěňovacích činidel, urychlovacích přísad a systémových čisticích prostředků umožňujících dosažení vyšší 

výkonnosti při nejrůznějších kovoobráběcích postupech.
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VYPÍRATELNÉ OLEJE PRO PLETACÍ 

STROJE

OLEJ PRO PLETACÍ STROJE

ISO 22, 32, 46 

Sortiment vysoce kvalitních a výkonných olejů pro pletací 
stroje, obsahujících jedinečné přísady pro zvýšení 
účinnosti.

POUŽITÍ: Používají se jako emulgovatelná maziva pro jehlovací a pletací 
stroje.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Snadná emulgovatelnost a vypíratelnost, která zamezuje vzniku 
kontaminace během výrobního postupu.

• Obsah inhibitorů koroze zajišťuje slučitelnost se součástmi strojů 
vyrobenými z různých kovů.

•  Obsah syntetického modifi kátoru mazivosti snižuje ztráty vznikající 
třením.

• Vysoká odolnost proti tepelnému rozkladu umožňuje použití pro 
textilní výrobní zařízení pracující v nepřetržitém provozu a při vysokých 
teplotách.

Poznámka: Produkty by se měly skladovat v zakrytých nádobách. 
Vyhýbejte se extrémním výkyvům tepla a zajistěte ochranu před mrazem.

KAYSTOL

Řada vysoce kvalitních minerálních olejů rafi novaných 
pomocí rozpouštědel, s přimíšenými emulačními činidly. 

POUŽITÍ: Tyto oleje se používají pro textilní, zejména pletací stroje, 
které vyžadují mazivo s optimální viskozitou. Řada zahrnuje maziva od 
proplachovacích olejů s nízkou viskozitou až po strojní oleje s viskozitou 
100 cSt.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Dobrá vypíratelnost umožňuje odstraňování znečištění vznikajícího při 
výrobním postupu.

• Dobrá odolnost proti oxidaci umožňuje nepřetržitou výrobu textilií při 
vysokých teplotách.

Poznámka: Produkty by se měly skladovat v zakrytých nádobách. 
Vyhýbejte se extrémním výkyvům tepla a zajistěte ochranu před mrazem.

NEVYPÍRATELNÉ OLEJE

SEWING MACHINE OIL 32,  
ČIRÝ BÍLÝ OLEJ PRO ŠICÍ STROJE

Syntetické oleje vyvinuté speciálně pro mazání jehel, při 
kterém je požadován nestíratelný olej.

POUŽITÍ: Používá se pro nejrozmanitější průmyslové i domácí pletací i šicí 
stroje.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Čirý bílý olej, nezpůsobující vznik skvrn.

• Vynikající oxidační stabilita, která zajišťuje dlouhou životnost kapaliny.

• Snížená tvorba mlhy zlepšuje pracovní podmínky obsluhy. 

BÍLÉ TECHNICKÉ OLEJE

ŘADA MILLAWHITE

Řada vysoce rafi novaných technických bílých minerálních 
olejů nejvyšší kvality, které splňují požadavky na čistotu 
stanovené v předpisu FDA 21 CFR178.3620(b).

POUŽITÍ: : Tyto oleje se používají k mazání technologických zařízení, jako 
například textilních strojů, vyžadujících bílý technický minerální olej 
použitelný ve vodní emulzi.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Vynikající mazací schopnost umožňuje dosažení optimálního výkonu.

• Mají téměř čirý bílý vzhled, a proto nezpůsobují vznik skvrn.

Společnost Millers Oils má za sebou dlouhou 
historii, která se začala psát v samém srdci 
britského textilního průmyslu. Je to historie 
dodavatele vysoce kvalitních strojních olejů 
dodávaných předním výrobcům v domácím 
i mezinárodním měřítku. V dnešní době svým 
zákazníkům nabízí novou generaci olejů 
pro okrouhlé pletací stroje. Tyto oleje byly 
vyzkoušeny a prověřeny v nejnáročnějších 
provozních podmínkách.

Maziva pro 
textilní průmysl
Sortiment společnosti 
Millers Oils představuje 
nejaktuálnější 
stav techniky 
v oblastech mazání 
a přísad, a zaručuje 
tak mimořádnou 
úroveň ochrany 
proti opotřebení 
a korozi i vynikající 
odstranitelnost.



OLEJE PRO UVOLŇOVÁNÍ MATERIÁLŮ 

Z FOREM

Široký sortiment olejů pro účinné uvolňování betonu, 
hlíny, cihel a tvárnic z forem. Vhodné pro dřevěné, kovové, 
pryžové nebo plastové formy. Řada zahrnuje olej, emulzi, 
rozpouštědlo, plynový olej a biologicky odbouratelné 
oleje.

POUŽITÍ: Používají se buď samostatně, v dodaném stavu, nebo jako 
předem smíchaná emulze, která je vhodná pro specifi cké typy forem. 
Podle potřeby se nanáší štětcem, válečkem nebo nástřikem.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

• Biologicky odbouratelné oleje, které jsou vhodné pro ekologicky citlivé 
oblasti.

• Oleje určené k použití ve ztížených podmínkách, vhodné k práci 
s těžkými betonovými a škvárobetonovými tvárnicemi.

• K dispozici také jako emulze pro formy ze dřeva a z materiálů se 
zvýšenou absorpční schopností.

• Produkty s nízkou úrovní zápachu, které je možno nanášet nástřikem 
při práci se složitými formovacími systémy.

TYPICKÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

Pryžové předměty 
• Automobilové pneumatiky, hadice, těsnicí lišty, rohože, profi ly.

• Umělé povrchy sportovišť a hřišť, podlahové krytiny, podkladní vrstvy 
pod koberce.

• Výroba průmyslových řemenů, tlumičů rázů, podrážek obuvi. 

Tiskařské inkousty
• Jako nosič i pojivo pro pigmenty.

Termoplasty
• Plniva a změkčovadla pro přímo nanášené nátěrové hmoty určené pro 

značení vozovek a protiskluzové povrchy.

Lepidla a těsnicí hmoty
• Plniva pro širokou řadu výplňových materiálů, lepidel a těsnicích hmot 

používaných ve stavebnictví.

• Plniva a změkčovadla pro opravy vozovek a mostových stykových spár 
prováděné za použití živičných materiálů.

• Ředicí olej pro materiály používané při nanášení živičných povlaků.

Zemědělství
• Prostředek potlačující tvorbu prachu při manipulaci s minerálními 

materiály.

• Činidla zabraňující spékání směsných hnojiv.

Potravinářský průmysl
• Plniva vyhovující požadavkům předpisů FDA pro použití v lepidlech 

určených pro potravinářské obaly, pro výrobu odpěňovacích 
prostředků obsažených v nátěrových hmotách a pro výrobu papírových 
a lepenkových předmětů.

PROCESNÍ OLEJE

Procesní oleje se používají v nejrůznějších oborech výrobního průmyslu jako změkčovadla a plniva a představují tak 
nedílnou součást složení hotových výrobků. Jsou však použitelné také jako pomocné prostředky při výrobních postupech. 
Procesní oleje jsou speciální frakce minerálních olejů, které jsou vybrány pro své specifi cké vlastnosti, jimiž jsou zejména 
rozpustnost a slučitelnost s materiály. Tato řada zahrnuje produkty od vysoce rafi novaných parafi nových olejů přes převážně 
naftenické oleje po oleje aromatické povahy, které jsou k dispozici v různých molekulových hmotnostech odpovídajících 
jejich viskozitám.

LINKA TECHNICKÉ PODPORY +420 725 552 195 (během obvyklé pracovní doby) info@millersoils.cz

Technické služby
Nabízíme širokou řadu procesních olejů, které jsou 
stálými skladovými položkami, můžeme však také 
vytvářet zakázkové směsi pro konkrétní způsoby 
použití. Obracejte se na náš technický tým, se 
kterým můžete projednat své konkrétní požadavky. 
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Všechny uvedené informace o produktech jsou založeny na posledních specifi kacích, které byly 
k dispozici v době předání k tisku. Společnost si vyhrazuje právo na změny složení a specifi kací 
bez předchozího upozornění.

Výhradní autorizovaný dovozce do ČR a SR

A-SHIFT s.r.o.

Švermova 128

460 10  Liberec 20

millersoils.cz
info@millersoils.cz

+420 725 552 195

Potřebujete-li podrobnější informace o jakémkoli 
produktu a potvrzení platnosti nejnovějších specifi kací, 
obracejte se na naše oddělení technických služeb. 
Úplné listy s technickými údaji produktů a informace 
o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou k dispozici na 
vyžádání.


