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ÜDVÖZÖLJÜK A TEXACO®  
DELO® TERMÉKEK VILÁGÁBAN

Az Ön gépeinek formában tartása az egész év során a mi feladatunk.  
A befektetéseinek maximális kihasználása pedig az Öné. A Chevronnál 
tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos mindkettő az Ön mezőgazdasági 
vállalkozásához és a megélhetéshez.

Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk Önnek a Delo termékcsaládot, 
amely védelmet nyújt a járművek összes egysége számára.

Az alábbiakból megtudhatja, hogy az ISOSYN® technológiával készülő  
Delo termékek hogyan segítenek biztosítani azt a világszínvonalú védelmet, 
amelyre ügyfeleinknek szükségük van, hogy biztosan tudhassák: a járművek 
termelékenységét maximalizálják, míg az üzemeltetési költségeket a 
legalacsonyabban tartják.

Azt is láthatja majd, hogy a Delo 400 motorolajok hogyan szerepelnek a 
konkurens termékekkel szemben a teszteken, illetve, hogy ügyfeleink miként 
vélekednek azokról az értékekről, amelyekkel a Delo hozzájárul vállalkozásuk 
sikerességéhez és nyereségességéhez, az üzemeltetési feltételek széles körében. 

Ezt az útmutatót egyfajta bemutatkozásnak szánjuk. Szeretnénk többet 
megtudni az Ön mezőgazdasági berendezéseinek igényeiről, illetve arról,  
hogy a teljes Texaco terméksorozat miként  
segítheti Ön és vállalkozása további  
fejlődését, hogy messzebbre jusson. 

Delo termékcsalád.
A Delo termékcsalád segít Önnek minden 
munkaórából kihozni az optimális 
teljesítményt. Kiterjesztett szervizperiódus 
mellett segít abban, hogy a motor a lehető 
legtartósabb maradjon, az üzemeltetési 
költségek pedig a legalacsonyabbak legyenek.

DELO®: MINDIG AZ ELSŐ

1936
A világon elsőként 
kereskedelmi 
forgalomba került 
dízelmotorolaj.  
Gazdaságossá tette 
a nagy sebességű 
dízelmotorok 
alkalmazását

1953
A világon az első 
sikeres többfokozatú 
motorolaj kifejlesztése

1989
Az első 
dokumentált, 
javítás nélkül 
megtett egymillió 
mérföld, egy 
Caterpillar 
3406B-nél

1998
Az első haszongépjármű 
motorolaj, amely megfelel
az API CH-4, a Cummins
CES 20076 és a Mack EO-M 
Plus kiterjesztett 
csereperiódus előírásoknak

2013
A Chevron SAE kutatási
díjat kap „A dízel 
részecskeszűrő 
karbantartás 
határértékeinek 
kiterjesztése 
ultra-alacsony 
hamutartalmú, nulla 
foszfortartalmú olajjal” 
projektjéért

2014
Forgalomba kerül 
az első alacsony 
károsanyag-
kibocsátású 
motorolaj (API CJ-4), 
amely a dízelmotorok 
védelmére készült, akár 
5.000 ppm kéntartalmú 
dízelüzemanyag 
használata esetén is
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Számunkra a megbízhatóság és a  
tartósság a legfontosabb 
A Chevron kenőanyagok legfőbb jellemzője a megbízhatóság. A 
haszongépjármű dízelmotorok megfelelő kenése többet követel 
meg egy belső védőréteg létrehozásánál. A Delo haszongépjármű 
motorolajai biztosítják a megfelelő korom-diszpergenciát, 
kopásvédelmet és az iszapképződés csökkentését a motor 
élettartamának meghosszabbítása, illetve az üzemanyag- és 
olajfogyasztás csökkentése érdekében. 

Ezen kívül a Delo termékcsalád azt teljesíti, amit ígér, és ezt a 
teljesítményt a különböző motorfékpadi vizsgálatok eredményei is 
bizonyítják. A Delo piacvezető kenőanyagai eddig már bizonyítottan 
számtalan üzemóra során nyújtottak a dízelmotor alkatrészeinek 
védelmet, így az Ön mezőgazdasági berendezései is még tovább 
üzemelhetnek zavartalanul.

A TEXACO® DELO®-VAL MESSZEBB JUTUNK

Ha az Ön nagy terhelésű traktorjai és mezőgazdasági berendezései 
megbízhatóan működnek, akkor a gazdaság magas szintű termelékenységet 
érhet el. A Chevron egyik célja a dízelmotorok teljesítményének optimalizálása, 
így az üzemeltetési költségek a legalacsonyabb, míg a motorok megbízhatósága 
a legmagasabb szinten tarthatók. 

Az Ön kenőanyag szállítójaként arra törekszünk, hogy gépei és berendezései folyamatosan, megbízhatóan 
működjenek. Ide értendők a dízelmotorok, a traktorok hidraulikus rendszerei, a sebességváltók, a 
differenciálművek és a kerékcsapágyak, minimális üzemeltetési költség és maximális teljesítmény mellett.

Tisztában vagyunk azzal, hogy napjainkban a mezőgazdasági berendezésekre és traktorokra  
kihívások várnak:
	■ Új fejlesztésű motortechnológiák
	■ Az üzemanyag típusa és minősége
	■  Olaj- és hűtőfolyadék-csereperiódusok 

hosszabbodása
	■  Több kritikus fontosságú alkatrészre vonatkozó  

kenőanyag-előírás
	■ A kenőanyagok konszolidációja
	■ Energiahatékonyság
	■ Károsanyag-kibocsátási szabványok.

Számíthat a Chevron iparági tapasztalatára,  
piacvezető technológiájára és a Delo  
termékcsalád prémium termékeire, hogy 
e kihívások előtt járjon, és megvédje, 
valamint meghosszabbítsa kulcsfontosságú  
berendezéseinek és járműveinek élettartamát.

A Delo® ISOSYN® technológia azt a teljesítményt, védelmet és bizonyosságot 
nyújtja Önnek, amelyre vállalkozása további üzemeltetéséhez szüksége van.

Mi az az ISOSYN technológia?
Az ISOSYN technológia az a módszer, amellyel a Chevron prémium Delo termékeit előállítják. Ez a 
kiváló minőségű alapolajok és nagy teljesítményű adalékok kombinációját jelenti, a Chevron vegyipari 
szakértelmével együtt, amely védelmet biztosít a dízelmotorok alkatrészei számára. Mindezt pedig  
remek ár/érték arány mellett teszi.

A Delo ISOSYN technológia azt a teljesítményt, védelmet és bizonyosságot nyújtja Önnek, amelyre 
vállalkozása további üzemeltetéséhez szüksége van.
	■ Hosszabb élettartamot biztosító védelem
	■ Segít a motor tartósságának meghosszabbításában
	■ Segíti az üzemeltetési költségek minimális szinten tartását.

Koncentrált alkatrészvédelem

Az ISOSYN technológiával készült Delo megvédi a motor  
fontos alkatrészeit, ezáltal megnöveli a motorok és a  
berendezések élettartamát.

Prémium minőségű alapolajok

 +
Nagy teljesítményű adalékok

 +
A Chevron vegyipari szakértelme

=
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Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

Nagyteljesítményű, szintetikus CJ-4, E7/E9 teljesítményszintű dízel motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ A legújabb ULSD dízelmotorokhoz
	■  Alacsony hamu-, foszfor- és kéntartalmú 

technológia
	■  Megvéd a kopástól, a korróziótól,  

a lerakódásoktól és koromtól

	■ Vegyes flottákhoz alkalmas
	■  Csökkenti a motor kopását hidegindításnál
	■  Széles felhasználási hőmérséklet tartomány

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Ellenáll az iszapképződésnek, oxidációnak 

és a magas hőmérsékleten keletkező 
lerakódások képződésének

	■  Segít megelőzni a motor és a csapágyak 
korrózióját

	■  Kopással és furat-tükrösödéssel szembeni 
védelem

	■  Védelmet nyújt a lerakódásokkal, a viszkozitás 
növekedéssel és a szűrő eltömődéssel szemben

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj, 
üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Hosszú csereperiódusú CI-4, E4/E7-es teljesítményszintű motorolaj

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Hosszú csereperiódusú, üzemanyag-takarékos,  
CK-4, E6/E9-es teljesítményszintű 
alacsony hamutartalmú motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Oxidációval szembeni jelentős ellenállásra tervezve
	■  Javítja a kopás elleni védelmet és a korrózióvédelmet
	■  Elősegíti az üzemanyag-fogyasztás mérséklését
	■  Visszamenőleg kompatibilis egyes korábbi  

specifikációkkal
	■  Optimális DPF élettartamot biztosít
	■  Alacsony hőmérsékleten megfelelő védelmet nyújt

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Hosszú csereperiódusú, CJ-4, E4/E6/E7/E9-es teljesítményszintű alacsony hamutartalmú motorolaj 
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Alkalmas a motortípusok széles köréhez és 

segít csökkenteni a készletezési költségeket
	■  Segít a dugattyúgyűrűk, a dugattyúk és a 

szelepek tisztán tartásában
	■  A legújabb technológiájú motorvédelmet kínálja

	■  A kipufogógáz-kezelő rendszerek 
karbantartásigényét csökkenti

	■  Kiterjesztett olajcsereperiódust tesz lehetővé
	■  Megfelelő védelmet nyújt hidegindításkor

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Alacsony hamutartalmú CJ-4, E7/E9, magas bázikus tartalékkal (TBN) rendelkező haszongépjármű 
motorolaj. Egyaránt használható magas és alacsony kéntartalmú gázolajokná
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Széles körben felhasználható, így segít a 

helytelen alkalmazások minimalizálásában
	■  Csökkenti a nagy olajkészletek 

szükségességét és a költségeket
	■  Jó a koromkezelő képessége és mérsékeli  

a szelepvezérlő elemek kopását

	■  Az optimális karbantartás érdekében tervezve; 
minimális karbantartást igényel

	■  A dízel részecskeszűrő élettartamát 
meghosszabbítja

ÚJ 

HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK,  
VILÁGSZÍNVONALÚ VÉDELEMMEL

Rendelkezünk az Ön igényeinek megfelelő kenőanyagokkal, amelyek révén 
berendezései és vállalkozása egyaránt messzebb jutnak. 

A Delo® olajokat úgy alakítják ki, hogy a dízelmotorok alkatrészvédelmét és teljesítményét biztosítsák a 
mezőgazdasági berendezéseknél jellemző széles körű üzemeltetési viszonyok mellett. A Delo évtizedek 
óta elkötelezett amellett, hogy berendezései létfontosságú motoralkatrészeinek és vállalkozásának 
hatékony működését elősegítse.

Nem engedhetjük meg 
magunknak a leállásokat 
a mezőgazdasági 
munkák során. A mai 
versenykörnyezetben 
egyetlen elveszett 
betakarítási nap 
jelentősen csökkenti a 
jövedelmezőséget.

Mike Matuska
Ellenőr,
Zuckerman Family Farms, Inc.
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Nem mindig számíthatok 
az esőre vagy a jó 
felvásárlási árakra. De a 
Delo 400-ra bármikor, ha 
a motorok élettartamának 
meghosszabbításáról, 
és a berendezéseim 
megbízhatóságáról  
van szó.

Hansie Linde
Tulajdonos és alapító,
H.J. Linde & Sons Farms

A H.J. Linde & Sons 16.000 órányi motorélettartamot  
ér el azáltal, hogy a Delo® 400 olajat használja  
New Holland típusú traktorjaiban
A H.J. Linde & Sons 100 éve foglalkozik mezőgazdasággal, s kiemelkedően jól koncentrál a 
termelékenységre és a csúcskategóriás karbantartási programjára, amely segíti kiküszöbölni  
a mezőgazdasági vállalkozások buktatóit.

Több mint 25 New Holland típusú mezőgazdasági berendezéssel dolgoznak, és a közelmúltban  
úgy döntöttek, megvizsgálják az egyik 16.000 órányi üzemidővel bíró traktorjuk állapotát, amely  
a gépgyártó által elvégzett teljes felújítással átlagosan elért üzemidőnél is 6.000 órával több volt.

A gyártói márkaszervizben elvégzett szétszerelés és vizsgálat eredményei nem csupán a H.J. Linde 
karbantartási csoportját lepték meg, de az ottani technikusokat is, mivel a motor alkatrészein csak 
minimális mértékű kopás volt látható, és a motor egyértelműen tisztának látszott. A H.J. Linde csapata 
számára ez egy látható megerősítés volt arról, hogy a Delo 400 milyen hatékony védelmet biztosít a 
berendezéseik számára. 

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOROLAJOK,  
BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNNYEL

Robusztus tesztelés a valós életben
Az Ön mezőgazdasági berendezései még a haszongépjármű motorolajokat is napi szinten kihívás elé állíthatják 
a szélsőséges üzemi körülmények, gyakoribb olajcsere, és nagyfokú terhelés révén, hogy segítsék az időben 
elvégzett termelési munkát. A Delo® dízelmotoroknál bizonyítottan még ennél is többre képes.

Egy terepen végzett összehasonlító teszt során a Delo 400 MGX SAE 15W-40 terméket egy jól ismert, piacvezető 
versenytárs API CJ-4-es termékével vetették össze. A Delo 400 MGX SAE 15W-40 hasonló bázikus tartalékot 
(TBN) tudott felmutatni, és jelentősen jobb savsemlegesítési teljesítményt nyújtott a teszt során.

Dugattyú

Tiszta gyűrűhornyok mellett 
minimális mértékű lerakódás  
a koronán, 16.000 óra 
üzemidőt követően.

Hajtórúd csapágyai

Nagyfokú védelem, még  
több, mint 6.000 órával  
az átlagos csereszabatos  
üzemidő után is.

Fő csapágyak

Minimális mértékű kopás és  
nagyon jó állapot 16.000 óra  
használatot követően. Réz nem  
volt látható a fő csapágyakon,  
ami a Delo 400 által nyújtott  
hatékony védelmet igazolta.

Vezérműtengely

Minimális kopás, megcsúszás 
vagy karcok nem érzékelhetők. 
A vezérműtengely olyan jó 
állapotban maradt, hogy akár  
újra felhasználható.

*  A grafikonon látható adatok a texasi Port Arthurban kevert Delo 400 MGX SAE 15W-40  
termékre vonatkoznak.

Savsemlegesítési teljesítmény
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A TBN értékek összehasonlítása
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Teljes bázisszám vizsgálat (TBN)
A Delo 400 MGX kis mértékű 
bázisszám-veszteséget mutat,  
amely jó savsemlegesítő képességét 
jelzi úgy, hogy hatékonyságát a 
kiterjesztett csereperiódus esetén 
is megtartja. Jelentősen jobb 
teljesítményt mutat, mint egy 
piacvezető API CJ-4 motorolaj.

Teljes savszám vizsgálat (TAN)
A Delo 400 MGX képes volt savak 
semlegesítésére még kiterjesztett 
csereperiódus esetén is, és jelentősen 
jobban teljesített, mint az egyik 
piacvezető API CJ-4 olaj.
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A mezőgazdasági munka során használt járműveknek a közúton és a terepen 
egyaránt megbízhatóan kell működniük, így biztosítva, hogy az értékes termények 
időben és jó állapotban érkezzenek meg a megadott úticéljukhoz. 

A Delo® haszongépjármű motorolajai, megnövelt élettartamú hűtőfolyadékai, 
kenőzsírjai és közlekedési hajtóműolajai különleges összetételüknek 
köszönhetően segítenek megfelelni azoknak a forszírozott követelményeknek, 
amelyeket Ön mezőgazdasági berendezéseitől és traktorjaitól elvár. 

A bizonyítottan remekül teljesítő, minőségi Delo® kenőanyagok megfelelnek az üzemeltetők optimális 
megbízhatóságra és teljesítményre vonatkozó igényeinek, változatos üzemi körülmények és hosszabb 
időtartamok mellett is. Ez a befektetések magasabb megtérülését jelentheti minden egyes órában.

A Chevron mindig is sokat fektetett a kutatásba és fejlesztésbe annak érdekében, hogy az Ön 
járműveinek, gépeinek minden egyes egysége a lehető legjobb védelemben részesüljön. A Chevron 
olyannyira biztos a Delo termékek minőségében, hogy teljes körű garanciát is vállal, amelyet más 
gyártók nem feltétlenül nyújtanak.

A járművéhez ajánlott termékek teljes listájához látogassa meg az alábbi webhelyet:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

VÉDJE MEG MEZŐGAZDASÁGI  
BERENDEZÉSEINEK MINDEN EGYES EGYSÉGÉT

Általános kenési helyek
Molytex EP 2 (ahol extra védelem 
szükséges, pl. fogaskerekek  
és csatlakozók)

Összekötő csapok
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2
Hytex EP 2 LF

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
32, 46, 68
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
Hydra 32, 46
1000 THF

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Differenciálművek  
és hajtások
1000 THF
Super Universal Tractor Oil Extra 
SAE 10W-30, 10W-40
Geartex LS SAE 85W-90

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Sebességváltók
1000 THF
Super Universal Tractor Oil Extra 
SAE 10W-30, 10W-40

Csapágyak
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF

Kenőzsírok
Delo Starplex EP 2
Texclad 2
Molytex EP 2 (ahol extra védelem 
szükséges, pl. fogaskerekek és 
csatlakozók)
Marfak 00, 1
Clarity Synthetic EA Grease
Hytex EP 2 LF

Motor
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Hidraulikus rendszer  
és hidraulikus hajtás
1000 THF 
Super Universal Tractor Oil 
Extra SAE 10W-30
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
46, 68
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68
Rando HD LVZ 46, 68
Rando HDZ 46, 68
Hydraulic Oil HDZ 46, 68
Hydra 32, 46

Hajtómű
1000 THF
Super Universal Tractor Oil Extra 
SAE 10W-30
Rando HD LVZ 46, 68
Rando HDZ 46, 68

Egyéb hajtóművek  
és véglehajtások
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Geartex EP-5 SAE 80W-90



1110 1110

A mezőgazdasági járművek és berendezések óriási hőtermeléssel  
dolgozó magas terhelésű dízelmotorjai hatékony hűtőrendszer-védelmet  
és karbantartást igényelnek.

A Delo® hűtőfolyadékok nagy teljesítményt és értéket biztosítanak.

Ahhoz, hogy az Ön gépeinek motorjai hatékonyan működjenek, nagy teljesítményű, megnövelt 
élettartamú hűtőfolyadékra, illetve egy jól összeállított hűtőfolyadék-karbantartási programra van 
szükség. A Delo XLC Antifreeze/Coolant bizonyítottan remekül teljesítő termék.

A Delo XLC optimális motorteljesítményt biztosít, és egyszerűsíti a hűtőrendszerek karbantartási 
módszereit. Szabadalmaztatott korróziógátló adalékai segítik a fémalkatrészek tulajdonságainak 
megőrzését és megkönnyítik a hőátadást a motor teljes élettartama során. Ez a védelem az eddigi 
számtalan üzemóra során már kiállta az idő próbáját.

A hagyományos hűtőanyagokkal összehasonlítva a Delo XLC termékcsalád segít minimális szinten  
tartani az üzemeltetési költségeket, miközben a lehető legtovább hosszabbítja a motor élettartamát.

HŰTŐFOLYADÉKOK A HŰTŐRENDSZEREK 
MINDEN TÍPUSÁNAK VÉDELMÉRE

A sebességváltók, hidraulikák és differenciálművek védelme alapvető 
fontosságú minden mezőgazdasági berendezés megbízhatóságának 
biztosításánál.

A folyamatos védelem eléréséhez, és a mezőgazdasági berendezések állandóan magas hatékonyságához 
prémium termékekre van szükség. A Texaco® univerzális traktorolajok és hidraulikus folyadékok hosszú 
távú teljesítményt nyújtanak, a traktorokba szánt alacsonyabb szintű hidraulikus folyadékokkal szemben.

A Texaco 1000 THF és Super Universal Tractor Oil Extra olajok hosszú élettartamot, magas oxidációs 
stabilitást és kopásvédelmet garantálnak a fontos alkatrészek védelme érdekében. Használatuk számos 
gépgyártói előírás esetén ajánlott, beleértve a John Deere, Case New Holland, International Harvester, 
Kubota, Whiter Farm Equipment és más gyártókat.

Az univerzális Texaco traktorolajok és hidraulikus folyadékok széles hőmérsékleti tartományban 
használhatók, magas színtú kopásvédelmet, tömítési kompatibilitást, oxidációs stabilitást és stabil 
viszkozitást biztosítanak.

PRÉMIUM, UNIVERZÁLISAN HASZNÁLHATÓ 
TRAKTOROLAJOK A MEZŐGAZDASÁGI 
BERENDEZÉSEK VÉDELMÉÉRT

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60

Megnövelt élettartamú fagyállók/hűtőfolyadékok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Hosszú élettartam, alacsony karbantartási igénnyel
	■  Élettartama legalább 8 év vagy 15.000 óra nem közúti 

alkalmazásokban
	■ Nagyobb megbízhatóságot és korrózióvédelmet biztosít
	■  Hozzájárul a megbízható stabilitáshoz kemény víz esetén is
	■  Segíti magas hőmérsékleten a korrózióvédelmet

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Megnövelt élettartamú korróziógátló adalék

1000 THF

Univerzális hidraulikus munkafolyadék traktorokhoz
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Védelmet nyújt kopás illetve a berágódás ellen
	■  Csendes és hatékony működés az összetételének 

köszönhetően
	■  Lehetőség a készletek és a költségek csökkentésére
	■ Ellenáll a lakk és az iszap képződésének
	■ Véd a rozsda és a korrózió ellen

Super Universal Tractor Oil Extra  
SAE 10W-30, 10W-40

Univerzális traktor hidraulika-, hajtómű-és motorolajok (STOU)
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Super Tractor Oil Universal (STOU) igényekhez kifejlesztve
	■  Sima, csendes működést biztosít
	■  Segítséget nyújt alacsony hőmérsékletű indításhoz
	■  Segít megelőzni a használat során fellépő  

olajviszkozitás-növekedést
	■  Elősegíti a sérülékeny csapágyak védelmét
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A prémium hidraulikaolajok 
használatával a termelékenység 
és az üzemanyag-hatékonyság 
egyaránt javítható a hagyományos 
hidraulikaolajokkal szemben, a 
grafikonon látható módon. 

Ezeket a javulásokat a hagyományos 
hidraulikaolajokkal összehasonlítva 
mérték. Az eredmények akár 6,2%-
os termelékenység-növekedést 
mutatnak (óránként átmozgatott 
anyagra értve), míg az üzemanyag-
hatékonyság akár 4,5%-kal is javult.

Terepen elvégzett teszt eredményei, amelyek a szintetikus, többfokozatú 
nyírásálló technológiával ellátott és a hagyományos hidraulikus folyadékok 

közötti közvetlen összehasonlításra vonatkoznak.
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Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
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Termelékenység Üzemanyag-hatékonyság

Rando HDZ

Termelékenység és üzemanyag-hatékonyság  
a hidraulikus kotrógépekben

A mezőgazdasági berendezéseknél használt differenciálművekhez a  
Delo® termékek nagy választéka biztosítja a szükséges kopásvédelmet 
és a ritkább olajcsere szükségességét a berendezések tartóssága és 
karbantartási értéke érdekében.

A Delo közlekedési hajtóműolajai különleges kopásgátló adalékokat tartalmaznak, így megvédik a 
hajtóműveket és a tengelyek csapágyait a különböző meghibásodásoktól, miközben kompatibilisek  
a szerkezeti anyagokkal és a tömítésekkel. Tervezésüknél a cél az volt, hogy biztosítsák a szükséges 
kenési teljesítményt.

KÖZLEKEDÉSI HAJTÓMŰOLAJOK A 
MEZŐGAZDASÁGI BERENDEZÉSEKBEN 
HASZNÁLT DIFFERENCIÁLMŰVEKHEZPRÉMIUM HIDRAULIKUS FOLYADÉKOK 

A Texaco® a hidraulikaolajok teljes termékcsaládját kínálja, amelyek 
csökkenthetik a költségeket és lényegesen tudják növelni a termelékenységet.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Cinkmentes prémium teljesítményű szintetikus hidraulikaolajok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Rendkívül magas kopás és korrózió  

elleni védelem
	■  Rozsda- és korróziógátlás

	■  Hidrolitikus stabilitás, gyors vízleváló képesség, a 
habképződés megakadályozása és jó szűrhetőség

	■  Nagyon alacsony vízszennyezési veszély

Rando HEES 46

Biológiailag lebontható, különösen nagy terhelhetőségű, észterbázisú hidraulikaolaj, Ecolabel jóváhagyással
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Széles hőmérséklet-tartományban használható
	■ Ecolabel-„Euro Margerite” megfelelőség
	■ Megfelel az SS 15 54 34 svéd szabványnak

	■ Meghosszabbított olajcsereperiódus
	■ Hosszabb olajélettartam
	■ WGK szerinti besorolás: WGK 1

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68 Rando HD LVZ 32, 46, 68 

Hamumentes, nagy teljesítményű, hosszú 
csereperiódusú hidraulikaolajok

Cinktartalmú, prémium teljesítményű, magas 
termelékenységhez ajánlott szintetikus 
hidraulikaolajok

Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68 Rando HD 32, 46, 68
Többfokozatú, kopásgátló adalékot tartalmazó 
hidraulikus munkafolyadékok Cinktartalmú egyfokozatú hidraulikaolajok

Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68 Hydra 32, 46

Nagy terhelhetőségű, cinktartalmú, többfokozatú, 
kopásgátló adalékot tartalmazó hidraulikaolajok

Biológiailag lebomló hidraulikus munkafolyadék 
olyan alkalmazásokhoz, ahol környezetszennyezés 
veszélye áll fenn

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Volvo 97312 jóváhagyással rendelkező, a teljes hajtáslánchoz használható kenőanyag
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Alkalmas sokfajta szinkronizált kézi 

kapcsolású sebességváltóhoz és 
differenciálműhöz

	■  Alkalmas hosszú csereperiódusra
	■ Kiterjesztett szerviz intervallumot biztosít 

	■ Megbízható EP-hatás és kopásgátló képesség
	■  Folyékonyság révén gyors átolajozást biztosít 

alacsony hőmérsékletű hidegindításkor

Geartex LS SAE 85W- 90

Közlekedésii hajtóműolaj részlegesen önzáró (LS) differenciálművekhez és API GL-5-ös  
teljesítményszintű alkalmazásokhoz
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A mezőgazdasági berendezések élettartamának meghosszabbításához 
lényeges, hogy minden alkatrész zavartalanul működjön. A Texaco®  
prémium kenőzsírok nagy teljesítményűek és hosszú élettartamúak  
a változatos felhasználási körülmények mellett is.

A Marchini Ag a Delo® 400 és 
Delo XLC fagyálló folyadékok/
hűtőfolyadékok segítségével több, 
mint 10.000 órányi élettartamot ér el 
a motorjainál és hűtőrendszereinél
A Marchini család hosszú hagyományokkal rendelkezik a 
kaliforniai Central Valley mezőgazdasági területein. Amióta 
Florindo Macchini az olaszországi Luccából egy évszázaddal 
ezelőtt megérkezett az Egyesült Államokba, a család mindenfélét 
termesztett a paradicsomtól a manduláig, és megvan a 
tapasztalata ahhoz is, hogy új zöldségeket vezessen be az 
amerikai saláta-piacon.

A vállalat szántóföldjein működő berendezések között érdemes 
megemlíteni egy 300 lóerős John Deere 8520T traktort, amely 
már több, mint 9 éve üzemel, és 10.000-nél is több üzemórával 
bír. Marchinit foglalkoztatta berendezéseinek védelme, 
így beleegyezett a traktor szétszerelésébe, annak fontos 
alkatrészeinek vizsgálata érdekében.

Mezőgazdasági 
vállalkozásunk már 
több, mint 50 éve üzemel 
a Central Valley-ben, 
és berendezéseinkhez 
mindvégig a Delo 
termékcsaládot használtuk, 
mivel bizonyítottan képes a 
motorok megbízhatóságának 
és tartósságának növelésére, 
amely gazdaságunk 
kifizetődő működéséhez 
elengedhetetlen fontosságú.

Richard Marchini
Elnök,
Marchini Ag

NAGY TERHELHETŐSÉGŰ KENŐZSÍROK 
MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVEKHEZ

Dugattyú Persely külső borítása

Nagyon jó állapot, minimális 
mértékű lerakódás, amely 
hatékony gyűrűtömítést  
tesz lehetővé.

Nincs pittingesedés 
a perselyen, illetve 
szilikátlerakódás sem  
látható – ez magas szintű 
kavitáció elleni védelmet és 
hőátadási képességet jelent.

Fő csapágyak Vízszivattyú

Nagyon jó állapot,  
minimális mértékű  
karcok, látható  
kopásoktól mentes.

Nagyon tiszta, kavitáció 
vagy eróziós kopás nélkül, 
amely a Delo XLC révén 
garantált megbízható  
védelmet igazolja.

Delo Starplex EP 2

Többcélú lítium-komplex kenőzsír
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Magas hőmérsékleten használható
	■  Hosszan véd a kopás, a korrózió és  

az oxidáció ellen

	■ Mechanikailag stabil
	■  Megvéd a por, a szennyeződések  

és a víz behatolása ellen

Texclad 2

Kalcium bázisú kenőzsír, Molibdén-Diszulfid (MoS2) és grafit adalékkal

Molytex EP 2

Többcélú, magas terhelhetőségű EP lítiumbázisú kenőzsír, Molibdén-Diszulfid (MoS2) adalékkal

Marfak 00, 1

Nátrium bázisú kenőzsírok, korrózió elleni védelemmel

Clarity Synthetic EA Grease

Biológiailag lebomló, kalcium anhydrid bázisú kenőzsír csapágyakhoz nedves és korrozív környezetekben



DELO®: MINDIG AZ ELSŐ

1936
A világon elsőként 
kereskedelmi 
forgalomba került 
dízelmotorolaj.  
Gazdaságossá tette 
a nagy sebességű 
dízelmotorok 
alkalmazását

1953
A világon az első 
sikeres többfokozatú 
motorolaj kifejlesztése

1989
Az első 
dokumentált, 
javítás nélkül 
megtett egymillió 
mérföld, egy 
Caterpillar 
3406B-nél

1998
Az első haszongépjármű 
motorolaj, amely megfelel
az API CH-4, a Cummins
CES 20076 és a Mack EO-M 
Plus kiterjesztett 
csereperiódus előírásoknak

2013
A Chevron SAE kutatási
díjat kap „A dízel 
részecskeszűrő 
karbantartás 
határértékeinek 
kiterjesztése 
ultra-alacsony 
hamutartalmú, nulla 
foszfortartalmú olajjal” 
projektjéért

2014
Forgalomba kerül 
az első alacsony 
károsanyag-
kibocsátású 
motorolaj (API CJ-4), 
amely a dízelmotorok 
védelmére készült, akár 
5.000 ppm kéntartalmú 
dízelüzemanyag 
használata esetén is

DELO: TARTÓSSÁG  
A MEZŐGAZDASÁGI  
GÉPEK SZÁMÁRA

texacolubricants.com/Delo

DEL010-HU-5uhc [03/21]

Védelem a jármű minden egysége 
részére. Ez az a plusz, amelyhez 
a Delo® használatával juthat.
Elmondhatjuk, hogy a kutatás és fejlesztés a 
Chevron DNS-ébe van kódolva. Folyamatosan 
törekszünk a Delo termékcsaládunk nyújtotta 
védelem és teljesítmény növelésére. A Chevron 
bízik kenőanyag-termékeiben, ezért a jármű 
egységeire érvényes garanciát nyújt, amely a 
legtöbb gyártónál nem található meg. 

A Chevron company product

© 2018-2021 Chevron. Minden jog 
fenntartva. Minden védjegy a Chevron 
Intellectual Property LLC vagy az adott 
védjegytulajdonos tulajdona.

Az itt bemutatott termékek köre nem teljes. A Texaco
®
 termékek teljes 

választékával állunk rendelkezésre, amelyek ügyfeleink igényeihez alakíthatók. 
Nem minden feltüntetett termék érhető el Magyarországon: további információkért 
lépjen kapcsolatba helyi Texaco képviselőjével. Termékváltoztatás esetén mindig 
ellenőrizze a gyártói előírásokat, kiterjesztett olajcsere-periódusnál alkalmazzon 
használtolaj-elemzést.
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A Chevron-féle megbízhatóság
Az RBL program elkötelezettségünket jelenti az üzleti támogatásban és  
a megbízhatóságban. Itt a Chevron kenéstechnikai szakértelme egyesül  
a kiváló minőségű termékekkel és egy testre szabott szervizprogrammal 
annak érdekében, hogy az Ön vállalkozása érdekében.

Kategóriájuk legjobb értékelései
RBL programunk révén a Chevron mezőgazdasági berendezésekhez értő 
kenéstechnikai szakemberei értékelést készíthetnek az Önök jelenlegi kenési 
programjáról, és segíthetnek meghatározni azokat a területeket, amelyeknél 
a teljesítmény a piac vezető résztvevőivel összehasonlítva javítható.

LubeWatch használtolaj-elemzés
A Chevron közelmúltban bemutatott programja szabványosított  
kenőanyag-mintavételt és egyedi online szolgáltatást kínál, melyek  
révén a berendezések kenőanyagainak csereperiódusai optimalizálhatók,  
és a teljesítmény ellenőrizhető, a hosszabb élettartam érdekében.

Hűtőfolyadék-karbantartó készlet
Ez a készlet segíti a hűtőrendszer élettartamának megnövelését.  
Könnyen használható eszközöket biztosít az optimális hűtőfolyadék-
élettartam figyeléséhez, és egyben hasznos információkat is tartalmaz  
a hűtőfolyadékokkal kapcsolatban.

Ha további információt szeretne azzal kapcsolatban, hogy termékeink 
és szolgáltatásaink miként lehetnek a segítségére, keresse fel 
Texaco® képviselőjét, hivatalos Texaco kenőanyag-forgalmazóját, vagy 
látogasson el a következő webhelyre: texacolubricants.com/Delo

KATEGÓRIÁJUK LEGJOBB ESZKÖZEI ÉS 
SZOLGÁLTATÁSAI A MEZŐGAZGASÁG SZÁMÁRA
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Védelem a jármű minden egysége 
részére. Ez az a plusz, amelyhez 
a Delo

®
 használatával juthat.

Elmondhatjuk, hogy a kutatás és fejlesztés a 
Chevron DNS-ébe van kódolva. Folyamatosan 
törekszünk a Delo termékcsaládunk nyújtotta 
védelem és teljesítmény növelésére. A Chevron 
bízik kenőanyag-termékeiben, ezért a jármű 
egységeire érvényes garanciát nyújt, amely a 
legtöbb gyártónál nem található meg. 

A Chevron company product

© 2018-2021 Chevron. Minden jog 
fenntartva. Minden védjegy a Chevron 
Intellectual Property LLC vagy az adott 
védjegytulajdonos tulajdona.

Az itt bemutatott termékek köre nem teljes. A Texaco® termékek teljes 
választékával állunk rendelkezésre, amelyek ügyfeleink igényeihez alakíthatók. 
Nem minden feltüntetett termék érhető el Magyarországon: további információkért 
lépjen kapcsolatba helyi Texaco képviselőjével. Termékváltoztatás esetén mindig 
ellenőrizze a gyártói előírásokat, kiterjesztett olajcsere-periódusnál alkalmazzon 
használtolaj-elemzést.
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