VITAJTE
VO SVETE DELO®

DELO.® LET’S GO FURTHER.

OCHRANA OD PREDNÉHO PO ZADNÝ NÁRAZNÍK

Už viac ako 80 rokov oleje a mazivá značky Delo pomáhajú
zákazníkom z celého sveta robiť malé zmeny, ktoré prinášajú veľké
výhody. V spoločnosti Chevron je naším cieľom optimalizovať výkon
vášho dieselového motora, a tým minimalizovať vaše prevádzkové
náklady a maximalizovať spoľahlivosť motora.

Motorové oleje, kvapaliny pre hnaciu sústavu a do koncových
prevodov, mazivá a chladivá s predĺženou životnosťou Delo®
sú špeciálne navrhnuté, aby spĺňali požiadavky, ktorým čelia
vaše vozidlá a zariadenia.

Ako váš partner pre mazivá sa snažíme udržiavať spoľahlivú prevádzku vašej
komplexnej flotily zariadení. Tá zahŕňa dieselové motory, prevodovky, koncové prevody,
hydraulické systémy, čapy a puzdrá, vlečné lopaty a generátory, pri ktorých sa snažíme
minimalizovať vaše prevádzkové náklady a maximalizovať výkon.

Spoľahlivosť a trvanlivosť sú našou prioritou

Rozumieme výzvam, ktorým dnes čelia vozidlá, zariadenia a komponenty určené
do náročnej prevádzky:
■■

Vývoj nových technológií motorov

■■

Znižovanie spotreby paliva

■■

 ariadenia pre rôzne druhy palív (nafta, bionafta, kombinácia dvoch palív
Z
a zemný plyn)

■■

Predlžovanie intervalov výmeny oleja a chladiacej zmesi

■■

Požiadavky na mazanie viacerých kriticky dôležitých komponentov

■■

Konsolidácia mazív

■■

Zákonné regulácie

■■

Emisné normy.

Mazivá Chevron sú známe predovšetkým jednou vecou – spoľahlivosťou. Správne
mazanie vnútra dieselového motora do náročnej prevádzky vyžaduje viac ako len
vytvorenie ochranného filmu. Motorové oleje do náročných podmienok Texaco® Delo
rozptyľujú sadze, chránia pred opotrebovaním a poskytujú kontrolu nad tvorbou
usadenín, čím zabraňujú zníženiu životnosti motora a pomáhajú znižovať spotrebu
paliva a oleja.
Okrem toho poskytujú produkty Delo integritu a výkon overený rôznymi skúškami.
Popredné mazivá Delo majú na svojom konte nespočetné množstvo hodín ochrany
dielov dieselových motorov, takže vaše ťažké nákladné vozidlá môžu ísť ďalej.

Ak chcete zistiť viac o tom, ako vám môžu pomôcť naše
produkty Delo a služby, kontaktujte svojho zástupcu
spoločnosti Texaco, svojho autorizovaného distribútora
produktov Texaco alebo navštívte texacodelo.com

Vy sa však môžete spoľahnúť na skúsenosti spoločnosti Chevron v danom
priemyselnom odvetví, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a rad
prémiových produktov Delo, ktoré vám pomôžu úspešne čeliť týmto výzvam
a chráni a maximalizovať životnosť vašich kľúčových zariadení a vozidiel.

DELO: HISTÓRIA PRVENSTIEV

1936

Uvedenie prvého
zloženého
motorového oleja
pre dieselové
motory, ktorý
umožnil vznik
vysokorýchlostných
dieselových motorov

1953

Prvý, kto vyvinul
úspešný viacrozsahový
motorový olej

1989

Prvý, kto
zdokumentoval
milión míľ –
životnosť motora
bez generálnej
opravy vo vozidle
Caterpillar 3406B

1998

Prvý motorový olej
do náročných
podmienok,
ktorý spĺňa špecifikácie
API CH-4, Cummins
CES 20076 a Mack EO-M
Plus na dlhší interval
výmeny oleja

2013

Chevron získava
ocenenie od
organizácie SAE za
„Posúvanie hraníc
údržby filtrov pevných
častíc v dieselových
motoroch vďaka oleju
s ultra nízkym
obsahom popola a
nulovým obsahom
fosforu“

2014

Uvedený prvý olej na
dosiahnutie nízkych
emisií (API CJ-4)
vytvorený s cieľom
chrániť dieselové
motory používajúce
naftu s obsahom
síry až do 5 000
milióntin.

texacodelo.com

Produkty Delo® s technológiou ISOSYN®
vám poskytujú výkon, ochranu a istotu,
ktorú potrebujete na to, aby vaše
podnikanie napredovalo.
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