ДОБРЕ ДОШЛИ
®
В СВЕТА НА DELO

DELO.® LET’S GO FURTHER.

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

Повече от 80 години смазочните продукти Delo помагат на клиентите
си по цял свят да правят малки промени, които водят до големи ползи.
В Chevron нашата цел е да оптимизираме работата на Вашите дизелови
двигатели, за да помогнем за намаляване до минимум на оперативните
Ви разходи и максимално увеличаване на надеждността на двигателите.

Продуктите Delo® за тежкотоварни приложения, такива като моторни
масла, течности за задвижващи механизми, течности за крайни
предавки, греси и охлаждащи течности с удължен експлоатационен
срок, са специално разработени да отговарят на високите изисквания
за ефективна работа на Вашите автомобили и оборудване.

Като Ваш партньор в областта на смазочните продукти, ние се стремим да поддържаме
надеждното функциониране на вашето разнообразно оборудване. Това включва
дизелови двигатели, трансмисии, крайни предавки, хидравлични системи, щифтове
и втулки, драглайни и генератори. Така помагаме за намаляване до минимум на
оперативните разходи и максимално увеличаване на ефективната работа.

Нашият приоритет са надеждността и издръжливостта

Ние разбираме предизвикателствата, пред които са изправени тежкотоварните
автомобили и оборудването днес:
■■

Разработване на нови технологии за двигателите

■■

Подобряване на икономията на гориво

■■

 азлични горива с различни експлоатационни показатели (дизел, биодизел,
Р
двойно гориво и природен газ)

■■

Удължаване на интервалите за смяна на масла и антифризи

■■

Многобройни изисквания за смазване на ключовите компоненти

■■

Консолидация на смазочните продукти

■■

Държавни регулации

■■

Стандарти за емисиите.

Най-важното нещо за смазочните продукти е надеждността. Правилното смазване
на тежкотоварен дизелов двигател изисква много повече от създаването на защитно
покритие. Моторните масла Texaco® Delo за тежкотоварни автомобили осигуряват
диспергиране на сажди, защита от износване и контрол на отлаганията за поддържане
на експлоатационния живот на двигателя и намаляване на разхода на гориво и масло.
Освен това, гамата продукти Delo гарантира безотказна ефективна работа, доказана от
резултатите на различни стендови изпитвания. Водещите в бранша смазочни продукти
Delo са отчели безброй часове работа, защитавайки компонентите на дизеловите
двигатели, за да могат Вашите тежкотоварни автомобили да стигнат по-далеч.

За да научите повече за това как нашите продукти и услуги
с марката Delo могат да Ви помогнат, свържете се с Вашия
търговски представител на Texaco, Вашия оторизиран
дистрибутор на Texaco или посетете texacodelo.com

Разчитайте на експертния опит и съвременните технологии на Chevron, както и на
гамата висококачествени продукти Delo, за да се справите с тези предизвикателства
и да защитите и удължите максимално експлоатационния живот на Вашите автомобили
и оборудване от ключово значение.

DELO: ИСТОРИЯ НА ИНОВАЦИИ

1936

На пазара излиза
първото моторно масло*
(масло произведено при
смесване на различни
компоненети) за
дизелови двигатели,
което прави възможно
тези двигатели да се
превърнат във
високоскоростни

1953

Първи в света
разработват успешно
всесезонно моторно
масло

1989

Първо
документиране на
изминати един
милион мили без
основен ремонт
на двигателя
Caterpillar 3406B
в рамките на
експлоатационни
я му живот

1998

Първото моторно масло за
тежкотоварни приложения,
което отговаря на
спецификациите API CH-4,
Cummins CES 20076 и
Mack EO-M Plus за
удължен интервал
за смяна на маслото

2013

Chevron получава
наградата за
изследователска
дейност от SAE за
“Разширяване
възможностите за
поддръжка на
филтъра за твърди
частици с масло с
ултра ниско
съдържание на пепел
и нулево съдържание
на фосфор”

2014

Пуска на пазара
първото масло с
ниски емисии
(API CJ-4),
разработено да
защитава дизелови
двигатели,
използващи гориво
съссъдържание на
сяра до 5 000 части
на милион

texacodelo.com

Delo® с технология ISOSYN® Ви осигурява
защита, ефективната работа и увереността,
от която се нуждаете, за да помогне на
Вашия бизнес да стигне по-далеч.
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