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ÜDVÖZÖLJÜK A TEXACO®  
DELO® TERMÉKEK VILÁGÁBAN

Az Ön járműveinek versenyképes üzemben tartása a mi feladatunk. A 
befektetéseinek maximális kihasználása pedig az Öné. A Chevronnál 
tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos mindkettő vállalkozása 
működéséhez és a megélhetéshez.

Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk Önnek a Delo termékcsaládot, 
amely védelmet nyújt a jármű minden szerkezeti elemének.

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

Azt is láthatja majd, hogy a Delo termékek hogyan segítik a legjobb 
üzemanyag-hatékonyság elérését, illetve, hogy ügyfeleink miként vélekednek 
azokról az értékekről, amelyekkel a Delo hozzájárul vállalkozásuk 
nyereségességéhez. 

Ezt az útmutatót egyfajta bemutatkozásnak szánjuk. Szeretnénk többet 
megtudni járműveinek igényeiről, illetve arról, hogy a Delo termékek miként 
segíthetik az Ön és vállalkozása további fejlődését. 

Delo termékcsalád.
A Delo termékcsalád segít Önnek minden 
megtett kilométerből 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 meghosszabítása, illetve az üzemanyag-  
és olajfogyasztás csökkentése érdekében. 

Ezen kívül a Delo termékcsalád megtartja, amit ígér, és kiváló 
teljesítményt nyújt, amint azt a különböző motorfékpadi vizsgálatok 
eredményei is bizonyítják. A Delo piacvezető kenőanyagai eddig 
már bizonyítottan számtalan üzemóra során nyújtottak védelmet 
a dízelmotorok alkatrészeinek, így az Ön haszongépjárművei is 
messzebbre juthatnak.

A TEXACO® DELO®-VAL MESSZEBB JUTUNK

Amikor az Ön haszongépjárművei mozgásban vannak, a vállalkozása 
nyereséget termel. A Chevron szeretné megadni Önnek a bizonyosságot 
ahhoz, hogy biztonságos módon többet tudjon kihozni járművei motorjaiból, 
az üzemeltetési költségek minimális, és a teljesítmény maximális szinten 
tartása mellett. Kenőanyag-szállító partnereként arra törekszünk, hogy 
járműflottáját versenyképesen, a költségeket pedig alacsonyan tartsuk.

Tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel napjainkban  
a fuvarozási szakmának meg kell küzdenie:
	■ Új motortechnológiákkal kapcsolatos fejlesztések
	■ Üzemanyag-hatékonysági fejlesztések
	■  A járművek szén-dioxid-kibocsátási és ökológiai  

lábnyomának csökkentése
	■ Az olajcsere-periódusok kiterjesztése
	■ Jogi szabályozás
	■ Károsanyag kibocsátási szabványok
	■  Többféle üzemanya-komponens (dízel,  

biodízel, kettős üzemanyag és földgáz).

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

Koncentrált alkatrészvédelem

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

Prémium minőségű alapolajok

     +
Nagy teljesítményű adalékok

     +
A Chevron vegyipari szakértelme

=
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Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú, FA-4 teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj legújabb típusú  
motorokhoz, üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Akár 1,3%-kal segít az üzemanyag-hatékonyság 

javításában
	■  Jó tisztítóhatást nyújt
	■  Kopásvédelmet biztosít a henger, a dugattyú  

és a vezérmű számára

	■ Hozzájárul a jármű maximális élettartamához
	■  Növeli a károsanyag-kibocsátást csökkentő  

rendszer élettartamát
	■  Alacsony hőmérsékleten is folyékony és jól 

szivattyúzható

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú CJ-4, E4/E6/E7/E9, LDF-4 teljesítményszintű alacsony hamutartalmú motorolaj jobb 
üzemanyag-takarékossági teljesítménnyel*
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  A közúti, nem közúti és építőipari gépek széles 

választékához alkalmas
	■  Csökkenti a raktározás komplexitását és költségét

	■  Alacsony hamu-, foszfor és kéntartalmú, Euro-VI 
kompatibilis technológia 

	■ Motortisztántartó képesség
	■  Hosszú DPF-élettartam
	■  Hosszú olajcsere periódus

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú, üzemanyag-takarékos, CK-4, E6/E7/E9-es teljesítményszintű motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Növeli az üzemanyag-hatékonyságot
	■  Magas színtű kopásvédelem még kiterjesztett 

olajcsere-periódus esetén is
	■  Előnyös hidegindítási tulajdonságok

	■ Jó motortisztító teljesítményt nyújt
	■  Csökkenti a DPF-tisztítás igényét
	■  Kopás-, oxidáció- és iszapképződés elleni  

védelmet nyújt

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 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 400 SP SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú CI-4, E6/E7/E9 teljesítményszintű alacsony hamutartalmú motorolaj jobb üzemanyag-
takarékossági teljesítménnyel*
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Üzemanyagtakarékosság, alacsony 

károsanyagkibocsátás
	■  Optimális kopás- és korrózió elleni védelem
	■  Védelmet nyújt fagypont alatti hidegindítások esetén is

	■  Az optimális motorélettartam biztosítására 
kifejlesztett termék

	■  Elősegíti a kipufogógáz-kezelő rendszer 
karbantartásigényének mérséklését

Delo 400 RDE SAE 10W-30
Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj, 
üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Maximális rendelkezésre állási idő
	■ Kipufogógáz-kezelő rendszer védelme
	■ Tisztántartó képesség

	■ Kisebb flottaüzemeltetési költségek
	■ A gépjárművek széles választékához alkalmazható

Delo 400 RDS SAE 10W-40
Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj 
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Maximális rendelkezésre állási idő
	■ Kipufogógázkezelő rendszer védelme
	■ Fokozott tisztítóhatás

	■ Csökkenti a járműflotta üzemeltetési költségeit
	■ A járművek széles köréhez megfelelő

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Scania LDF-3 jóváhagyással rendelkező CF, E4/E7 teljesítményszintű motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Megfelel a Scania Euro VI specifikációnak 

és kompatibilis az Euro VI és Euro II közötti 
környezetvédelmi besorolású motorokkal

	■  Alkalmas a transzkontinentális járműflottákhoz

	■ Nagy teljesítményű bázikus tartalék (TBN)
	■ Hathatós lerakódás elleni védelem
	■  Hidegindítás elleni védelmet nyújt, és mérsékli  

az üzemanyag-fogyasztást

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

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Hosszú csereperiódusú CI-4, E4/E7-es teljesítményszintű motorolaj

DELO®-HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK,
VILÁGSZÍNVONALÚ VÉDELEMMEL

*  A hagyományos 15W-40 motorolajhoz képest. Az üzemanyag-fogyasztás tényleges javulása a jármű/berendezés típusától, a külső 
hőmérséklettől, a vezetési/üzemi körülményektől és az aktuális folyadékviszkozitástól függ.

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK,  
BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNNYEL

Tökéletesen meg vagyunk elégedve 
a Delo® 400 ISOSYN® technológiával 
készülő termékek teljesítményével. 
Ez a motor simán megtesz még 
másfél millió kilométert.

James McGeehan
Senior tanácsadó,  
Chevron Lubricants

Az R. E. West Transportation Delo kenőanyagokat használó 
tehergépkocsija továbbra is nagyszerű állapotban van, minimális 
kopás mellett, még 2.400.000 megtett kilométer után is

Dugattyú Dugattyúpersely külső borítása

Minimális mennyiségű 
lerakódás-képződés látható, 
a gyűrűzónákon nincsenek 
kemény lerakódások, így a 
gyűrűk nem tapadnak össze.

A Delo XLC használatával 
a perselyen pittingesedés  
vagy káros mértékű 
felhalmozódás 2,4 millió 
kilométer után sem volt látható.

Dugattyúpalást Lengőkarok

Minimális mértékű kopás 
mellett káros kokszlerakódás 
felhalmozódása nem látható.

A bronz perselyek jó 
állapotban vannak, káros 
lerakódás a karokon vagy 
működtetőelemeken nem 
látható.

A Tennessee állambeli Nashville-ben található családi vállalkozás, az R.E. West Transportation egy 
egész Amerikában elismert fuvarozó vállalat, amelynek nyergesvontatókból és pótkocsikból álló 
flottája az Egyesült Államok és Kanada teljes területén üzemel. A vállalat már évek óta megbízik a Delo 
kenőanyagokban és hűtőfolyadékokban, és a Delo termékek nyújtotta védelemnek köszönhetően flottája 
rendszeresen magas futásteljesítményre képes. 

Az R.E. tulajdonosa, „Bob” West mindenkinek elmesélte a Detroit Diesel motorral futó tehergépkocsijuk 
legendáját, amely nagyjavítás nélkül 2,4 millió kilométert tett meg. A közelmúltban egy, a vállalat saját 
szerelőiből, illetve a Nashville-i karbantartás-szolgáltató Clarke Power Services gépészeiből álló csapat 
szétszerelte a 2,4 millió kilométert megtett, 60-as sorozatú motort egy három napos, átfogó átvizsgálás 
céljából. „A Delo által nyújtott védelemnek köszönhetően a motor a valódi korának töredékét mutatta”, 
fogalmazott Jenny West, az R.E. West pénzügyi vezetője.

A Delo termékek nyújtotta védelemről nyilatkozva Steve McCluskey, az R.E. Westtel szerződésben álló helyi 
márkakereskedés ügyfélszolgálati vezetője a következőt tette hozzá: „Ebben a műhelyben évente több, mint 
800 motort újítunk fel. A kopás különféle formáihoz szoktunk hozzá a dugattyúknál, csapágyaknál, a motor 
egyéb alkatrészeinél... , de ez a motor a maga 2,4 millió megtett kilométerével... nos, elmondható, hogy 
igencsak jól bírja az iramot a Delo olajnak köszönhetően.”

A motorból kiszerelt alkatrészek nagyon jó állapotban voltak, az 
észlelhető kopás minimális mértékű volt. Amint végzünk a felújítással, 
újra használatba állítjuk a tehergépkocsit. Szerintünk még további  
1,6 millió kilométernél többet is könnyedén meg fog tenni.
Jenny West
Pénzügyi vezető, R.E. West Transportation
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Dugattyú tisztasága (OM 501 LA)

Kiváló dugattyútisztaság
A Mercedes-Benz OM 501 LA dugattyú 
tisztasági tesztje során a Delo 5W-30 
olajok kiváló teljesítményt mutattak.

Kiváló kopásvédelem
Habár a Delo alacsony viszkozitású 
olajok hígabbak, mint a 10W-40 és 
15W-40 esetében, nem ismerünk 
kompromisszumot a kopás területén. 
A tesztek során a Delo 400 XSP-
FA SAE 5W-30 által mutatott 
kopásteljesítmény jelentősen jobb a 
teszt által megadott határértékeknél.

Védelem alacsony viszkozitás mellett is
Az úton lévő tehergépkocsik és egyéb járművek a haszongépjármű motorolajokat napi szinten kihívás elé állítják, 
miközben a városi „stop-and-go” vagy a hosszú távú fuvarozási megbízásokat teljesítik, akár szélsőséges 
körülmények között. A Delo® még ennél is többre képes, hogy bizonyítsa értékét az Ön flottájában. 

A tesztek során a Delo 5W-30 olajok tartósságot, megbízhatóságot, kiemelkedő kopásvédelmet és 
motortisztaságot mutattak, amelyek meghaladták a motorgyártói és az iparági követelményeket.
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A Delo® haszongépjármű motorolajok, közlekedési hajtóműolajok,  
sebességváltó-olajok és hosszú élettartamú hűtőfolyadékok speciális összetétellel 
bírnak, hogy megfeleljenek az Ön járműveit érő erőteljes igénybevételnek.

Ha a minőségi Delo kenőanyagok bizonyított teljesítménye mellett dönt, a lehető legjobban megnövelheti  
járművei üzemanyag-hatékonyságát. Ez a befektetések jobb megtérülését jelentheti minden egyes kilométeren.

A Chevron mindig is sokat fektetett a kutatásba és fejlesztésbe annak érdekében, hogy az Ön 
járműveinek és berendezéseinek minden egyes egysége a lehető legjobb védelemben részesüljön. A 
Chevron olyannyira biztos a Delo® termékek minőségében, hogy teljeskörű 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 JÁRMŰVEI 
MINDEN EGYES EGYSÉGÉT

Differenciálművek  
és tengelyek
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear CGA SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

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

Vonócsap és királycsap
Molytex EP 2

Kerékcsapágyak
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Tengelykapcsoló csapágyai
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Sebességváltók 
(automata)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Sebességváltók 
(mechanikus és automata)
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Zsírzópontok, rudak, 
csapok és csapágyak
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000  
(központi zsírzórendszer)
Molytex EP 2 

Zsírzópontok, rudak, 
csapok és csapágyak
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

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

Differenciálművek  
és tengelyek
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Kerékcsapágyak
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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A tehergépkocsik, autóbuszok, távolsági buszok és egyéb közúti 
járművek nagy terhelésű dízelmotorjai hatalmas mennyiségű  
hőt termelnek, ezért jó hűtőrendszer-védelmet és megfelelő 
karbantartást igényelnek. 

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

A Delo XLC optimális motorteljesítményt biztosít, és egyszerűsíti a hűtőrendszerek 
karbantartási módszereit. Szabadalmaztatott korróziógátló adalékaink segítik a 
fémalkatrészek legnagyobb teljesítményének elérését, és megkönnyítik a hőátadást  
a motor teljes élettartama során. Ez olyan védelem, amely kiállta az idő próbáját,  
és a sokmilliónyi úton töltött kilométert.

A hagyományos hűtőfolyadékokkal összehasonlítva a Delo XLC termékcsalád segít 
lecsökkenteni az üzemeltetési költségeket, miközben a lehető legjobban meghosszabbítja 
a motor élettartamát.

Megfelelő hűtés, hosszabb élettartam
A hűtőrendszer megfelelő karbantartása az alábbi lépéseket követve egyszerű:
	■ Használja a Delo XLC Antifreeze/Coolant-ot adalékként
	■  Rendszeresen végezzen szemrevételezést, szennyeződésekre  

utaló jeleket keresve
	■ Félévente ellenőrizze a dermedéspontot.

HŰTŐFOLYADÉKOK, AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK  
A MOTOR ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSÁHOZ

Tisztában vagyunk vele, hogy az Ön járműveinek karbantartása létfontosságú 
munkát jelent. A sebességváltók és differenciálművek védelmét éppen olyan 
fontos biztosítani, mint a motoralkatrészekét.
Prémium minőségű Delo® hajtóműolajaink és sebességváltó folyadékaink teljes választékát úgy alakítottuk 
ki, hogy a hajtáslánc ezen fontos alkatrészei megbízhatóan teljesítsenek, a lehető legkevesebb költséges 
leállás mellett. 

HAJTÓMŰOLAJOK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ 
FOLYADÉKOK A HAJTÁSLÁNC MAGAS  
SZINTŰ VÉDELMÉÉRT

Szemétszállító 
tehergépkocsijaink 
16.000 órányi üzemidejét 
követően – Delo XLC védte 
a perselyt a pittingesedés 
és a rozsda ellen – a 
hengerperselyek külső 
része vadonatújnak tűnik.

David Achiro  
Tulajdonos, Tahoe Truckee  
Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Szintetikus közlekedési hajtóműolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ 450.000 km hosszú olajcsere-periódus 
	■  Alkatrés védelem széles hőmérséklet-tartományban 

	■ Hatékony kopás elleni védelem és korrózióállóság
	■  3% -os üzemanyag-fogyasztás a Delo Syn-AMT XV 

SAE 75W-80 használatával közösen

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Teljesen szintetikus közlekedési hajtóműolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Hosszú csereperiódusra alkalmas
	■  Elősegíti az üzemanyag-fogyasztás csökkentését

	■  Jó EP-hatása révén berágódás és kopás ellen 
hatásos védelmet nyújt

	■ Azonnal védelmet nyújt hidegindításkor

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Teljesen szintetikus hajtóműolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  450.000 km-es hosszú csereperiódusra való alkalmasság
	■ Hidegindításkor védi az alkatrészeket
	■  Lehetővé teszi a lágy fokozatkapcsolást

	■  Tartósan magas üzemi hőmérsékleten is védi  
az alkatrészeket

	■  Fokozott üzemanyag-megtakarító képesség

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Szintetikus mechanikus hajtóműolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Legfeljebb 450.000 km-es olajcsereperiódus
	■ Sima fokozatkapcsolás

	■ Hosszú olajélettartam
	■ Védelem magas hőmérsékleten

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

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

alacsony hőmérsékletű hidegindításkor

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90
Alacsony viszkozitású szintetikus hajtóműolaj, optimális 
üzemanyag-megtakarítási teljesítménnyel

Hosszú csereperiódusú hajtóműolaj nagy terhelésű 
tengelyhajtásokhoz és differenciálművekhez

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Teljesen szintetikus hajtóműolaj nagy terhelésű Mercedes 
Powershift automata és mechanikus sebességváltókhoz

Teljesen szintetikus hajtóműolaj automata 
sebességváltókhoz

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Allison TES-389-jóváhagyással rendelkező  
hajtóműolaj automata sebességváltókhoz Teljes hajtáslánchoz használható kenőanyagok

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Megnövelt élettartamú fagyállók/hűtőfolyadékok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Hosszú élettartam, alacsony karbantartási igénnyel
	■  Tehergépkocsikban és buszokban élettartama 650.000 km
	■  Nagyobb megbízhatóságot és korrózióvédelmet biztosít
	■  Hozzájárul a megbízható stabilitáshoz kemény víz esetén is
	■  Segíti magas hőmérsékleten a korrózióvédelmet

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Meghosszabbított élettartamú propilén fagyálló/hűtőfolyadék
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Hosszabb élettartam és alacsonyabb karbantartási igény
	■ Vegyes flottákban is használható
	■ Garantálja az alkatrészvédelmet és a megbízhatóságot
	■ Foszfátmentes technológia
	■ Alumínium korrózió elleni védelem magas hőmérsékleten

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Megnövelt élettartamú korróziógátló adalék
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MIT TENNE AZ 
ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁSÁVAL?

A Delo® segít az üzemanyag-megtakarításban.

Egy járműflotta működési költségének átlagosan 40%-át az üzemanyag teszi ki. Az üzemanyag-
hatékonyság javítása számos intézkedéssel lehetséges. Ehhez a motorolaj körültekintő kiválasztása 
remek kiindulópontot jelent. Az ISOSYN® technológiával előállított, prémium minőségű Delo 
motorolajoknak köszönhetőan vállalkozása messzebb juthat. 

A Delo üzemanyag-takarékos termékekre történő váltást követően akár 4,5%-os üzemanyag-
hatékonyság-javulásra számíthatunk, a nagyobb viszkozitási fokozatú termékekkel összehasonlítva. 
Szorozza meg ezeket a megtakarításokat egy flotta száznál is több járművével, és az eredmények 
magukért fognak beszélni.

Az üzemanyag-megtakarítás számos tényezőtől függ
Az alacsonyabb viszkozitású olajok hozzájárulhatnak az  
üzemanyag-hatékonyság javításához. Egyéb lényeges tényezők:
	■ Sebesség
	■ A motor üresjárata
	■ Az üzemanyag-hatékonyságot növelő gumiabroncsok
	■ A jármű aerodinamikai jellemzői.

Felhívjuk figyelmét, hogy az üzemanyag-hatékonyság mellett  
a Delo termékek a tartósságot és a szervizidőszakokat is  
megnövelhetik.

A TERMÉKEK SEGÍTENEK  
MAXIMALIZÁLNI AZ ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁST

Látogasson el a texacolubricants.com/Delo 
webhelyre további 
információkért, ahol új, 
exkluzív Delo üzemanyag-
hatékonysági kalkulátorunkat 
is kipróbálhatja, hogy 
megtudja, az Ön vállalkozása 
mennyi üzemanyag-költséget 
takaríthat meg.

Fenntartható üzemanyag-megtakarítás
A tesztek során az alacsonyabb viszkozitású olajok esetén az üzemanyag-
hatékonyság jelentős javulása volt mérhető, amelynek következtében 
a CO2-kibocsátás is csökkent. Továbbá az illékonyság és a viszkozitás-
növekedés az ACEA-határértékeken belül maradt, s így biztosította, hogy 
az üzemanyag-hatékonysági teljesítmény az olajcsere időszaka közben is 
megmaradt, és az utántöltés szüksége lecsökkent.

Motorolajok

	■ Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
	■ Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
	■ Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
	■ Delo 400 SP SAE 5W-30
	■ Delo 400 XLE SAE 10W-30
	■ Delo 400 RDE SAE 10W-30

Hűtőfolyadék
	■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

Sebességváltó olajok
	■ Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
	■ Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Tengelyolajok
	■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
	■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90

A kisebb üzemanyag-
megtakarítási százalékok 
hatása a flottában, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkenése szerint
A tesztet a Chevron végezte el az 
Egyesült Államokban, a SAE J1321 
tesztelési szabványok és mérési 
protokolloknak megfelelően. 
Az értékek az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) 
szabványai szerint értendők.

Volvo D12D teszt
A 10W-30 és az 5W-30 viszkozitású 
olajok jelentős mértékű üzemanyag-
hatékonysági növekedést mutattak 
azonos vezetési körülmények  
alapján, amikor a teszt során a  
10W-40 és 15W-40 fokozatú olajokkal 
hasonlították azokat össze a Volvo 
D12D tesztben.

Az alacsonyabb viszkozitású olajok üzemanyag-hatékonysága  
a 15W-40 olajjal szemben
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A kisebb üzemanyag-megtakarítási százalékok hatása a 
flottában, a CO2-kibocsátás csökkenése szerint

Forrás: Dam et al. Esslingen 2012
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A tehergépkocsik, autóbuszok, távolsági buszok vagy egyéb járművek 
élettartamának meghosszabbításához lényeges, hogy minden alkatrész  
jól működjön. A Texaco® prémium kenőanyagokat a nagy teljesítményhez és  
a hosszú élettartamhoz tervezték, a legváltozatosabb üzemi körülmények 
figyelembe vétele mellett.

A Delo® kenőzsírokat úgy tervezték, hogy megvédjék az azokkal kent fontos 
alkatrészeket a kedvezőtlen éghajlati és üzemeltetési körülmények között.

A KRITIKUS ALKATRÉSZEK ZAVARTALAN 
MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ ZSÍROK ÖNNEL VAGYUNK HOSSZÚ TÁVON

A járművek mindennapos feladata, hogy úton legyenek és jövedelmet 
termeljenek. Ez egy kihívásokkal teli szakma, és mi segítünk Önnek az 
iparágban szerzett tudásunkkal, minőségi termékeinkkel, és személyre  
szabott szolgáltatásainkkal, hogy az Ön vállalkozása továbbfejlődhessen.

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.

Hytex EP 2 LF
Hosszú élettartamú többcélú lítium-komplex bázisú kenőzsír
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■  Hosszú távú (egész élettartamra szóló) kenési 

teljesítmény
	■  Laboratóriumban és terepen tesztelve

	■  Védelem a széles felhasználási hőmérséklet-
tartományokban

	■  Véd a kopás, a rozsdásodás, a korrózió és az oxidáció 
ellen

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

Delo Grease MM EP 2
EP adalékolású, többcélú lítium bázisú kenőzsír
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Megbízható mechanikai stabilitású
	■  EP-hatása révén védelmet nyújt a 

csapágyaknak
	■  Nedves és száraz környezetben való 

felhasználásra tervezték

	■ Segíti a védelmet számos alkalmazásban
	■  A kulcsfontosságú autóipari OEM jóváhagyásokkal 

rendelkezik

Texclad 2

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

Multifak 264 EP 00/000

Lítiumbázisú kenőzsír a központi kenőrendszerekhez

Molytex EP 2

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

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 
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AZ IPARÁG VEZETŐ TERMÉKEI, A VILÁG 
PIACVEZETŐ GYÁRTÓINAK AJÁNLÁSÁVAL

A gépgyártókkal (OEM) folytatott szoros műszaki együttműködéseink,  
továbbá széleskörű iparági tudásunk és technológiai tapasztalataink  
együttes eredményei azok a termékek, amelyeket a gyártók jóváhagytak –  
így támogatva az Ön vállalkozását.

Motorolajainkat szigorú teszteknek vetjük alá, hogy megfeleljenek az Ön 
járműve által támasztott erőteljes teljesítmény-követelményeknek. Mi nem 
csupán teljesítjük a jóváhagyási kritériumokat, de meg is haladjuk azokat. 
Mindegy, hogy gyakori megállásokkal tarkított, városi vezetési körülményekről, 
vagy a kedvezőtlen éghajlatokon megtett hosszú távolságokról van szó: a 
Delo® által nyújtott teljesítményre biztosan számíthat.

Specifikációs követelményeink az alábbi gyártók előírásainak felelnek meg:

	■ Cummins
	■ DAF
	■ Iveco
	■ MAN

	■ Mercedes-Benz
	■ Renault Trucks
	■ Scania
	■ Volvo.

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
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