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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО  
СВІТУ ПРОДУКЦІЇ TEXACO® DELO®

Одним з наших завдань є забезпечення безперебійної роботи ваших 
транспортних засобів. Ваше завдання – максимально ефективно 
використовувати інвестиції. Ми в компанії Chevron розуміємо, наскільки 
ці два завдання важливі для забезпечення ефективної діяльності та 
прибутковості вашого підприємства.

Дякуємо за надану можливість ознайомити вас з продукцією серії Delo, 
яка забезпечує комплексний захист обладнання.

Ми поділимося тим, як використання продукції Delo, виготовленої 
за технологією ISOSYN® допомагає забезпечити ефективний захист, 
гарантуючи клієнтам максимальну ефективність використання 
транспортних засобів та мінімізацію експлуатаційних витрат.

Також покажемо, як завдяки використанню продукції Delo досягається 
паливна економічність, представимо вам результати випробувань 
моторних олив Delo 400, що порівнювались з продукцією конкурентів  
та відгуки наших клієнтів про те, як продукція Delo сприяє ефективності  
та прибутковості бізнесу. 

Ця інформація є ознайомчою. Сподіваємось, що зможемо більш детально 
вивчити потреби ваших транспортних засобів та матимемо можливість 
розповісти, як продукція Texaco допоможе  
вам і вашому бізнесу рухатись вперед. 

Продуктова лінійка Delo.
Оптимальна продуктивність при подоланні 
кожного кілометра завдяки тривалому терміну 
експлуатації, що допомагає максимально 
збільшити довговічність двигуна та 
мінімізувати експлуатаційні витрати.

DELO®: ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ЛІДЕРА

1936
Виведення на ринок 
першої моторної оливи 
з присадками, яка 
забезпечила економічну 
ефективність 
високообертових 
дизельних двигунів

1953
Перша у світі успішна 
розробка всесезонної 
моторної оливи

1989
Caterpillar 3406B 
став першим 
двигуном, термін 
служби якого склав 
1,6 млн км пробігу 
без капітального 
ремонту, що було 
задокументовано

1998
Перша моторна олива для 
важких умов експлуатації, 
яка відповідає специфікаціям 
збільшених інтервалів заміни 
API CH-4, Cummins CES 20076 
та Mack EO-M

2013
Chevron отримує 
дослідницьку нагороду
від SAE (Співтовариство 
автотранспортних 
інженерів) «За 
збільшення інтервалів 
технічного обслуговування 
сажового фільтра 
дизельного двигуна 
завдяки використанню 
оливи з надзвичайно 
низьким вмістом золи
та відсутністю фосфору»

2014
Виведення на ринок 
першої оливи з низьким 
рівнем шкідливих 
викидів (API CJ-4), 
яка забезпечує захист 
дизельних двигунів, що 
працюють на дизельному 
паливі з вмістом сірки до 
5000 ч/млн
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Забезпечення надійності та довговічності 
є нашим пріоритетним завданням 
Мастильні матеріали Chevron насамперед призначені для 
забезпечення надійності. Для правильного змащування потужних 
дизельних двигунів потрібно більше, ніж просто створення 
захисної плівки. Моторні оливи Delo для важких умов експлуатації 
диспергують сажу, захищають від зносу та контролюють рівень осаду, 
щоб подовжити термін служби двигунів та зменшиати споживання 
палива й оливи. 

До того ж, продукція Delo забезпечує надійність і продуктивність, 
що підтверджується результатами різних випробувань. 
Високотехнологічні мастильні матеріали Delo захищають деталі 
дизельних двигунів протягом тривалого часу, забезпечуючи надійну 
роботу ваших транспортних засобів у важких умовах експлуатації.

ДАВАЙТЕ РУХАТИСЬ  
ДАЛІ РАЗОМ ІЗ TEXACO® DELO®

Від справності транспортних засобів залежить прибутковість 
вашого бізнесу. Компанія Chevron гарантує безпечну та ефективну 
експлуатацію техніки, зменшення експлуатаційних витрат та підвищення 
продуктивності. Як ваш партнер із постачання мастильних матеріалів, 
ми прагнемо забезпечити високий рівень конкурентоспроможності та 
зменшення витрат вашого підприємства.

Ми розуміємо проблеми, з якими стикається сьогодні транспортна галузь:

■■ Нові технологічні розробки двигунів
■■ Підвищення паливної економічності
■■  Зниження рівня викидів вуглецю та токсичних речовин
■■ Подовжені інтервалу часу до заміни оливи
■■ Державне регулювання
■■ Стандарти щодо викидів
■■  Різноманітні присадки для покращення характеристик  

палива (дизеля, біодизеля, двохкомпонентного  
палива та природного газу).

Ви можете розраховувати на досвід спеціалістів  
компанії Chevron, передові технології та преміальну  
якість продукції Delo для подолання цих викликів,  
а також для захисту основного обладнання 
та транспортних засобів, максимально  
збільшивши термін їх експлуатації.

Захист кожної деталі

Оливи Delo, виготовлені за технологією ISOSYN,  
захищають основні деталі двигуна, збільшуючи  
термін служби двигуна та обладнання.

Продукти Delo®, виготовлені за технологією ISOSYN® – це ефективність, 
захист та надійність, які забезпечать вашому бізнесу подальший розвиток.

Що таке ISOSYN?
ISOSYN – це технологія, за якою компанія Chevron виготовляє ключову в своїй лінійці продукцію серії Delo. 
Поєднання базових олив преміум-класу з високоякісними присадками та досвідом спеціалістів компанії 
Chevron в сфері розробок забезпечує захист деталей дизельних двигунів, ще й за відмінною ціною.

Продукти Delo, виготовлені за технологією ISOSYN – це ефективність, захист та надійність, які забезпечать 
вашому бізнесу подальший розвиток.

■■ Гарантує захист протягом тривалого терміну експлуатації
■■ Допомагає максимально збільшити термін служби двигуна
■■ Допомагає мінімізувати експлуатаційні витрати.

Базова олива преміум-класу

         +
Високоефективні присадки

         +
Досвід компанії Chevron  
в сфері розробок

=
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МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

Ми пропонуємо мастильні матеріали гарантованої якості, які 
задовольняють ваші потреби та забезпечують подальшу роботу  
вашого обладнання та підприємства. 

Оливи Delo® розроблені з метою забезпечити захист та ефективну роботу деталей дизельних двигунів у 
різних умовах експлуатації. Упродовж десятиліть мастильні матеріали Delo забезпечують захист основних 
деталей двигунів транспортних засобів, сприяючи ефективній діяльності вашої компанії.  
Відомі широкому колу споживачів моторні оливи Delo 400 для  
важких умов експлуатації перевершують галузеві вимоги,  
а також вимоги більшості виробників двигунів. 

*  відносно звичайної моторної оливи 15W-40. Фактичне збільшення економії палива залежить від типу автомобіля/
обладнання, зовнішньої температури, умов водіння та в’язкості поточної рідини.

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Моторна олива класу E6/E9 з подовженим терміном служби,  
низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки, яка  
забезпечує оптимальну паливну економічність*
■■  Придатна для двигунів дорожніх, позашляхових та  

будівельних транспортних засобів
■■  Сприяє оптимізації складських запасів та витрат
■■  Виготовляється за технологією Low SAPS та може  

застосовуватись в двигунах стандарту Euro VI
■■  Забезпечує чистоту та захст двигуна
■■  Гарантує подовжений термін служби дизельного  

сажового фільтра 
■■  Забезпечує збільшені інтервали міжсервісного обслуговування

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Моторна олива класу E6/E9, CK-4 з подовженим терміном служби, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору  
та сірки, яка забезпечує оптимальну паливну економічність

■■ Висока стабільність проти окислення
■■ Забезпечує захист від зносу та корозії
■■ Забезпечує паливну економічність

■■  Може застосовуватись в обладнанні попередніх 
поколінь

■■  Забезпечує оптимальний термін служби дизельного 
сажового фільтра

■■ Захист в умовах низьких температур

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Моторна олива класу E6/E9 з подовженим терміном служби, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки 

■■  Придатна для різних видів транспортних 
засобів, забезпечуючи оптимізацію складських 
запасів

■■  Забезпечує чистоту поршневих кілець, 
перемичок між канавками поршневих кілець  
та клапанів

■■  Завдяки використанню присадок останнього 
покоління забезпечує надійний захист двигуна

■■  Забезпечує тривалу роботу систем рециркуляції 
відпрацьованих газів без необхідності проведення 
сервісного обслуговування

■■  Призначена для збільшення інтервалів  
міжсервісного обслуговування

■■  Захищає від зносу під час запуску холодного двигуна

Delo 400 SP SAE 5W-30
Моторна олива класу E6 зі збільшеними інтервалами міжсервісного обслуговування, низьким вмістом 
сульфатної золи, фосфору та сірки, яка забезпечує оптимальну паливну економічність*
■■  Забезпечує паливну економічність та 

зменшення шкідливих викидів
■■  Забезпечує оптимальний захист від зносу 

та корозії
■■  Захищає двигун під час запуску в холодну  

або морозну погоду

■■  Розроблена для забезпечення оптимального терміну 
служби двигуна

■■  Допомагає скоротити час простою на ремонт 
вихлопної системи

Delo 400 RDE SAE 10W-30
Моторна олива класу E6 зі збільшеним інтервалом заміни, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки 
забезпечує паливну економічність
■■ Максимальна тривалість безвідмовної роботи
■■  Захист вихлопної системи
■■  Забезпечення чистоти 

■■ Зниження експлуатаційних витрат
■■ Придатна для різних видів транспортних засобів

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторна олива класу E6 із збільшеним інтервалом заміни, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки 
■■ Максимальна тривалість безвідмовної роботи
■■ Захист вихлопної системи
■■ Забезпечення чистоти 

■■ Зниження експлуатаційних витрат
■■ Придатна для різноманітних транспортних засобів

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Моторна олива, яка відповідає вимогам специфікації Scania LDF-3
■■  Підходить для застосування в двигунах 

Scania стандарту Euro VI, а також в двигунах 
попередніх стандартів від Euro VI до Euro II

■■  Придатна для використання в транспортних 
засобах, що здійснюють трансконтинентальні 
перевезення

■■ Стабільне значення загального лужного числа (TBN) 
■■  Запобігає утворенню відкладень
■■  Забезпечує захист двигуна під час холодного пуску  

та паливну економічність

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Моторна олива CJ-4, E9/E7 з низькім вмістом сульфатної золи, фосфору й сірки та високоякісними присадками 
для підтримання рівня загальної лужності, для використання в регіонах з паливом з високим і низьким  
вмістом сірки
■■  Завдяки широкій сфері застосування 

зменшується ризик неправильного 
використання

■■  Сприяє оптимізації складських запасів та витрат
■■  Забезпечує контроль рівня забруднення оливи 

частинками сажі та зношування приводу клапанів

■■  Забезпечує оптимальну роботу обладнання при 
мінімальних експлуатаційних витратах

■■  Подовжує термін експлуатації дизельного  
сажового фільтра

Delo 400 XSP SAE 5W-40 Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Моторна олива класу CK-4, E9 з низьким вмістом 
сульфатної золи, фосфору та сірки (Low SAPS) для 
роботи в умовах низьких температур

Моторна олива класу CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторна олива класу CI-4, E7 Моторна олива класу E4/E7 з подовженим  
терміном служби 
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МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ З ПІДТЕРДЖЕНОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ

Випробування в реальних умовах
Наші моторні оливи для важких умов експлуатації щодня випробовуються в двигунах вантажних 
автомобілів та інших транспортних засобів, які працюють як у міських режимах з частими зупинками,  
так і міжміських перевезеннях на далекі відстані в екстремальних умовах. Оливи серії Delo® забезпечують 
захист вашого автопарку. 

Під час випробувань продукція Delo продемонструвала відмінні протиокислювальні властивості  
як порівняти з конкурентами.

Ми вражені ефективною роботою 
оливи Delo® 400, виготовленої за 
технологією ISOSYN®. Цей двигун 
зможе подолати ще мільйон миль.

James McGeehan
Старший науковий консультант 
Chevron Lubricants

Випробування  
на зношування
Під час випробувань олива Delo 400 XLE 
HD SAE 5W-30 продемонструвала такий 
же рівень захисту від зношування, як і 
олива 10W-40, та значно кращий рівень, 
ніж граничні значення.

низькотемпературні 
характеристики - текучість
В процесі випробувань при мінусових 
температурах олива Delo 400 XLE 
SAE 10W-30 показала дуже хорошу 
прокачуваність як порівняти з оливою 
SAE 15W-40 та кращі експлуатаційні 
характеристики проти синтетичної оливи 
для дизельних двигунів SAE 5W-40.

Текучість при низьких температурах забезпечує легкий запуск 
холодного двигуна
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Вантажний автомобіль компанії R.E. West Transportation, 
в якому використовуються мастильні матеріали Delo, 
знаходиться в чудовому стані, його деталі мінімально 
зношені навіть після проходження 1,5 млн миль
R.E. West Transportation - сімейна компанія, заснована в Нашвілі, штат Теннессі, яка працює в сфері 
перевезень, має великий парк вантажівок та причепів, що експлуатуються у США та Канаді. Використання 
мастильних матеріалів та охолоджуючих рідин Delo протягом багатьох років дозволяє транспортним 
засобам компанії регулярно долати великі відстані. 

Власник компанії R.E. «Bob» West поділився «легендою» про вантажівку з двигуном Detroit Diesel, яка 
пройшла 1,5 млн миль без капітального ремонту двигуна. Так, команда у складі механіків компанії та 
співробітників фірми Clarke Power Services (Нашвіл), яка надавала послуги технічного обслуговування, 
розібрала двигун Series 60 після 1,5 млн миль пробігу для проведення комплексної перевірки, яка тривала 
протягом трьох днів. «Завдяки використанню мастильних матеріалів Delo, двигун виглядав майже як 
новий», – пояснила Jenny West, фінансовий директор компанії R.E. West.

Говорячи про захист, який забезпечує продукція Delo, Steve McCluskey, керівник служби підтримки клієнтів 
місцевого дилера оригінального обладнання, з яким співпрацює компанія R.E. West, додав: «Щороку  
в цій майстерні ремонтується більше 800 двигунів. Ми бачимо різні види зношування поршнів, підшипників 
та інших деталей двигунів, але подивившись на цей двигун із пробігом 1,5 мільйонів [миль], можна  
з упевненістю сказати, що його надійну роботу забезпечила олива Delo».

Поршень Зовнішня поверхня гільзи циліндра

Мінімальні відкладення 
та відсутність твердих 
відкладень на перемичці 
між канавками поршневих 
кілець запобігає їх 
злипанню.

Завдяки використанню Delo 
XLC, після 1,5 мільйона миль 
пробігу на гільзі відсутні корозія 
та шкідливі відкладення.

Внутрішня частина поршня Коромисла клапанів

Мінімальний рівень зношення 
та відсутність шкідливих 
вуглецевих відкладень.

Бронзові втулки в хорошому 
стані, шкідливі відкладення на 
важелях чи приводах відсутні.

Зношення деталей цього двигуна було мінімальним, деталі мали 
дуже хороший вигляд. Щойно двигун буде зібрано, вантажівка 
повернеться в експлуатацію, оскільки ми вважаємо, що вона 
зможе подолати ще більше мільйона миль.

Jenny West
Фінансовий директор компанії, R.E. West. R.E. West Transportation
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Диференціали та осі
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

Моторні оливи для важких умов експлуатації, трансмісійні оливи та 
охолоджуючі рідини з подовженим терміном служби Delo® спеціально 
розроблені для захисту ваших транспортних засобів, які працюють  
в умовах інтенсивних навантажень.

Вибір високоякісних мастильних матеріалів Delo допоможе значно підвищити паливну ефективність. 
Таким чином, з кожним пройденим кілометром рентабельність підприємства зростатиме.

Компанія Chevron інвестує значні кошти в дослідження та розробки з метою забезпечити максимальний 
та комплексний захист вашої техніки. Ми абсолютно впевнені в якості продукції Delo®, тому пропонуємо 
гарантію від виробника, яку ви не знайде в інших компаній.

Щоб ознайомитись з повним асортиментом продукції, рекомендованої для ваших транспортних 
засобів, відвідайте веб-сайт chevron-eu.lubricantadvisor.com

Картер двигуна
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-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 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Зчіпний шворінь та 
сідельно-зчіпний пристрій
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1
Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
Molytex EP 2 Підшипники коліс

Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Система охолодження
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Система охолодження
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Підшипники зчеплення
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Трансмісія (автоматична)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Трансмісія (механічна 
та автоматична)
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

Точки змащення, тяги, 
штифти та підшипники
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000 
(централізовані системи 
змащування)
Molytex EP 2 

Точки змащення, тяги, 
штифти та підшипники
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИХИСТ  
ВАШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Картер двигуна
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-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 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Диференціали та осі
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 Підшипники коліс

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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Дизельні двигуни вантажних автомобілів, автобусів та інших 
транспортних засобів, що експлуатуються на автомагістралях, 
виробляють величезну кількість тепла, тому їх системи охолодження 
потребують надійного захисту та технічного обслуговування. 

Для забезпечення ефективного функціонування ваших двигунів потрібні високоякісні 
охолоджуючі рідини з тривалим терміном служби, а також ефективна програма технічного 
обслуговування. Delo® XLC Antifreeze/Coolant підтвердили свою високу ефективність.

Delo XLC забезпечує оптимальну роботу двигуна та спрощує технічне обслуговування системи 
охолодження. Інгібітори корозії, запатентовані нашою компанією, забезпечують ефективний 
захист деталей обладнання та відведення тепла протягом усього терміну експлуатації вашого 
двигуна. Цей захист витримав випробування часом та мільйонами пройдених кілометрів.

Порівнюючи зі звичайними охолоджуючими рідинами, продукція Delo XLC допомагає 
мінімізувати експлуатаційні витрати та максимально збільшити термін служби двигуна.

Зберігайте спокій, рухаючись далі
Для правильного технічного обслуговування системи охолодження,  
дотримуйтесь таких рекомендацій:

■■ Заповніть доверху резервуар антифризом Delo XLC Antifreeze/Coolant
■■ Регулярно проводьте візуальний огляд на предмет забруднення
■■ Двічі на рік перевіряйте показник точки замерзання.

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ 
ЗБІЛЬШЕНОМУ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ДВИГУНА

Ми усвідомлюємо, якою відповідальною є робота з технічного обслуговування 
ваших транспортних засобів. Захист трансмісій та диференціалів такий же 
важливий, як і захист двигуна.

Трансмісійні оливи та рідини Delo® преміум-класу розроблені для того, аби забезпечити надійну роботу цих 
ключових компонентів та звести до мінімуму час простою вашої техніки. 

МАСТИЛА ТА РІДИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ТРАНСМІСІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Після 16 000 годин 
експлуатації зовнішня 
поверхня гільз циліндрів 
сміттєвозів виглядала 
абсолютно новою, оскільки 
Delo XLC захищала ї ї від 
корозії та іржі.

David Achiro  
Власник компанії,  
Tahoe Truckee Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Синтетична олива для автомобільних трансмісій
■■ Збільшені інтервали до наступної заміни (до 400 000 км) 
■■  Захист деталей у широкому діапазоні робочих 

температур 

■■ Ефективний захист від зносу та корозії
■■  Використання Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 

забезпечує економію палива на рівні 3%

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Повністю синтетична олива для автомобільних трансмісій
■■ Призначена для тривалого терміну експлуатації
■■ Сприяє підвищенню паливної економічності 

■■  Гарантує захист від зносу та запобігає утворенню 
задирів

■■  Забезпечує захист системи під час запуску 
холодного двигуна 

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Повністю синтетична рідина для трансмісій
■■  Збільшені інтервали до наступної заміни  

(до 450 000 км) 
■■ Гарантує плавне перемикання передач 

■■  Ефективний захист під час холодного запуску,  
а також в умовах високих температур

■■  Збільшує економію палива

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Синтетична рідина для механічних трансмісій
■■ Інтервали між замінами – до 300 000 км
■■ Забезпечує плавне перемикання передач

■■ Збільшений термін експлуатації
■■ Забезпечує захист від впливу високих температур

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Універсальна олива для всіх типів передач, яка відповідає вимогам специфікації Volvo 97312
■■  Може застосовуватись в багатьох видах 

синхронізованих механічних трансмісій  
та головних передач

■■  Збільшений інтервал заміни

■■  Забезпечує надійний захист від зносу та запобігає 
утворенню задирів

■■  Легка прокачуваність при запуску холодного 
двигуна

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90

Синтетична трансмісійна олива з низькою  
в’язкістю для економії палива

Трансмісійна олива зі збільшеним інтервалом заміни 
для головних передач і диференціалів, що працюють 
у важких умовах 

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Повністю синтетична рідина для автоматизованих 
коробок передач Mercedes PowerShift

Повністю синтетична рідина для автоматичних 
трансмісій

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Рідина для автоматичних трансмісій, що відповідає 
специфікації Allison TES-389 Трансмісійні оливи

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

Антифризи/охолоджуючі рідини зі збільшеним терміном служби

■■  Забезпечують тривалий термін служби та збільшені інтервали 
міжсервісного обслуговування

■■  Термін експлуатації – понад 650 000 км для вантажних автомобілів 
та автобусів

■■  Забезпечують надійну роботу та захист від корозії
■■  Гарантують безвідмовну роботу при використанні жорсткої води
■■ Захист від корозії в умовах високих температур

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Полігліколевий антифриз/охолоджуюча рідина з подовженим 
терміном служби
■■  Забезпечують тривалий термін служби та збільшені інтервали 

міжсервісного обслуговування
■■  Придатні для застосування в різних видах обладнання
■■  Забезпечують захист та надійну роботу компонентів
■■  Не містять фосфатів
■■  Надійно захищають алюмінієві деталі від корозії в умовах  

високих температур

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Інгібітор корозії з подовженим терміном служби
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ЯК ВИ ВИКОРИСТАЄТЕ КОШТИ, 
ЗЕКОНОМЛЕНІ НА ПАЛИВІ?

Продукти Delo® дозволять економити на паливі.

Частка витрат на паливо у експлуатаційних витратах автопарку становить у середньому 40%. Підвищити 
паливну економічність можна багатьма способами. Перш за все, для досягнення максимальної 
ефективності використання палива, слід правильно підібрати моторну оливу. В цьому вам допоможе 
моторна олива Delo преміум-класу, виготовлена за технологією ISOSYN®. 

Вибір продукції Delo, яка сприяє паливній економічності, збільшить економію палива на 4,5% порівняно  
з оливами з вищим класом в’язкості. Помножте цю цифру на кількість автомобілів у вашому автопарку  
і результат вразить вас.

Економія палива залежить від багатьох факторів
Використання олив з низькою в’язкістю може сприяти економії палива. 
Також слід враховувати й інші фактори, такі, як:

■■ Швидкість
■■ Холостий хід двигуна
■■ Шини з високими рівнем паливної економічності
■■ Аеродинаміка транспортного засобу.

Пам’ятайте, що завдяки продукції Delo досягається не лише паливна 
економічність, а також збільшений термін служби та кращий захист.

ПРОДУКТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПІДВИЩЕННЮ 
ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ

Відвідайте веб-сайт 
texacodelo.com, щоб  
отримати більше 
інформації та 
скористайтесь нашим 
унікальним калькулятором 
для розрахунку економії 
пального, аби дізнатись, 
скільки ви можете 
заощадити на паливі.

Стабільна економія палива
В процесі випробувань олива з низькою в’язкістю показала суттєво кращі 
показники економії палива, що безпосередньо пов’язано зі зменшенням 
викидів CO2. Значення показників леткості та стійкості до згущення 
знаходились в межах, встановлених ACEA (Європейська асоціація виробників 
автомобілів), забезпечуючи економію палива протягом усього періоду часу 
між замінами оливи, а необхідність доливати оливу була мінімальною.

Вплив економії палива % на 
скорочення викидів CO2
На замовлення компанії Chevron у 
США були проведені випробування 
відповідно до стандартів проведення 
випробувань та протоколів 
вимірювань SAE J1321. Дані 
ґрунтуються на стандарті Управління з 
охорони навколишнього середовища 
США (EPA).

Тест Volvo D12D
У процесі випробувань  
Volvo D12D оливи 10W-30 та  
5W-30 продемонстрували значне 
збільшення економії палива  
(в залежності від умов водіння)  
як порівняти з оливами  
10W-40 і 15W-40.

Економія палива оливи з низькою в’язкістю проти оливи 15W-40
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Вплив економії палива % на скорочення 
викидів CO2

Моторні оливи
■■ Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
■■ Delo 400 SP SAE 5W-30
■■ Delo 400 XLE SAE 10W-30
■■ Delo 400 RDE SAE 10W-30

Охолоджуючі рідини
■■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

Рідини для трансмісій
■■ Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
■■ Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Оливи для осей
■■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
■■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90
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Для подальшої безперебійної роботи ваших вантажних автомобілів, 
автобусів та інших транспортних засобів, важливо, щоб кожен елемент 
працював безвідмовно. Наші мастила Texaco® преміум-класу забезпечують 
високу продуктивність та тривалий захист в різних умовах експлуатації.

Мастила Delo® призначені для захисту основних компонентів  
транспортних засобів, що працюють в несприятливих кліматичних  
та важких умовах експлуатації.

МАСТИЛА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ПЛАВНУ РОБОТУ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ МИ ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Щодня транспортні засоби вашої компанії повинні перебувати в технічно 
справному стані та забезпечувати зростання прибутковості. Ми допоможемо 
вам впоратись з цим складним завданням, пропонуючи свої знання, 
високоякісну продукцію та індивідуальне обслуговування, які сприятимуть 
подальшому розвитку вашої компанії.

Проведення випробувань відпрацьованих олив 
в рамках програми LubeWatch®

Скориставшись програмою компанії Chevron, клієнти отримують можливість 
провести випробування мастильних матеріалів та доступ до унікальних 
онлайн-інструментів, завдяки яким споживачі мають змогу визначити 
оптимальні міжсервісні інтервалі заміни оливи та перевірити властивості 
оливи, щоб забезпечити тривалий термін експлуатації обладнання.

Комплект для перевірки охолоджуючої рідини  
Coolant Maintenance Kit
Цей комплект допомагає забезпечити тривалий захист системи охолодження. 
До його складу входять прості у використанні інструменти для контролю 
ресурсу охолоджуючої рідини, а також корисні відомості про неї.

Hytex EP 2 LF

Універсальне комплексне літієве мастило з тривалим терміном експлуатації

■■  Забезпечує надійне змащування протягом 
тривалого терміну експлуатації

■■  Якість підтверджена в процесі лабораторних і 
польових випробувань 

■■  Надійний захист в широкому діапазоні робочих 
температур

■■  Гарантує захист від зносу, корозії, утворення  
іржі та окислення

Delo Starplex EP 2

Універсальне літієве мастило

■■ Висока термічна стабільність
■■  Забезпечує тривалий захист від зносу, корозії 

та окислення

■■ Механічна стабільність
■■  Захищає від потрапляння пилу, бруду та вологи

Delo Grease MM EP 2

Універсальне літієве мастило з протизадирними властивостями

■■ Висока механічна стабільність
■■ Захист підшипники від задиру

■■  Призначене для застосування в умовах вологості 
та сухого повітря

■■  Забезпечує захист в різноманітних сферах 
застосування

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1 Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Літієве мастило з вмістом 3% Дисульфіду  
Молібдену (MoS2)

Літієве мастило з вмістом 5% Дисульфіду  
Молібдену (MoS2)

Texclad 2 Multifak 264 EP 00/000

Кальцієве мастило з вмістом Дисульфіду  
Молібдену (MoS2) та графіту

Літієве мастило для централізованих систем 
змащування

Molytex EP 2

Універсальне літієве мастило з вмістом Дисульфіду 
Молібдену (MoS2) для важких умов експлуатації



DELO®: ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ЛІДЕРА

1936
Виведення на ринок 
першої моторної оливи 
з присадками, яка 
забезпечила економічну 
ефективність 
високообертових 
дизельних двигунів

1953
Перша у світі успішна 
розробка всесезонної 
моторної оливи

1989
Caterpillar 3406B 
став першим 
двигуном, термін 
служби якого склав 
1,6 млн км пробігу 
без капітального 
ремонту, що було 
задокументовано

1998
Перша моторна олива для 
важких умов експлуатації, 
яка відповідає специфікаціям 
збільшених інтервалів заміни 
API CH-4, Cummins CES 20076 
та Mack EO-M

2013
Chevron отримує 
дослідницьку нагороду
від SAE (Співтовариство 
автотранспортних 
інженерів) «За 
збільшення інтервалів 
технічного обслуговування 
сажового фільтра 
дизельного двигуна 
завдяки використанню 
оливи з надзвичайно 
низьким вмістом золи
та відсутністю фосфору»

2014
Виведення на ринок 
першої оливи з низьким 
рівнем шкідливих 
викидів (API CJ-4), 
яка забезпечує захист 
дизельних двигунів, що 
працюють на дизельному 
паливі з вмістом сірки до 
5000 ч/млн

DELO® ДЛЯ ВАНТАЖІВОК ТА 
АВТОБУСІВ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ 
У ВАЖКИХ УМОВАХ
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Це не повний перелік нашої продукції. Серед усього асортименту продукції 
Texaco

® 
кожен клієнт може підібрати продукт відповідно до своїх потреб. Не вся 

продукція, яка тут представлена, доступна у вашій країні, тому зверніться до 
місцевого торгового представника Texaco, щоб дізнатись більше. Проводячи 
заміну оливи, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробників обладнання та 
проводьте випробування відпрацьованих олив з метою своєчасної її заміни.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Усі права захищені. Усі торгові марки є 
власністю компанії Chevron Intellectual 
Property LLC або їхніх відповідних власників.

Цілковитий захист. Саме 
це є перевагою Delo®.
Можна сказати, що компанія Chevron не 
уявляє своєї діяльності без науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських розробок. 
Ми постійно прагнемо покращувати захисні 
властивості та характеристики продукції 
серії Delo. Ми абсолютно впевнені в якості 
продукції Delo, тому надаємо гарантію від 
виробника, яку ви не знайде у конкурентів. 
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ВИСОКОЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ, СХВАЛЕНА 
ПРОВІДНИМИ СВІТОВИМИ ВИРОБНИКАМИ

Завдяки тісній співпраці з усіма виробниками оригінального обладнання 
(OEM), а також значному досвіду в галузі виробництва мастильних 
матеріалів та науково-технічних розробок, ми пропонуємо продукцію, 
яка задовольняє вимоги вашого підприємсства.

В процесі випробувань підтверджено ефективність використання наших 
моторних олив в техніці, яка працює в умовах інтенсивних навантажень. 
Наша продукція не тільки відповідає вимогам, а й перевищує їх. Ви 
можете розраховувати на ефективність мастильних матеріалів Delo®  
в будь-яких умовах – від міського руху з частими зупинками до подорожі 
на великі відстані у складних кліматичних умовах.

Характеристики нашої продукції відповідають вимогам:

■■ Cummins
■■ DAF
■■ Iveco
■■ MAN

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

Щоб дізнатись більше про те, як наші продукти та послуги 
можуть допомогти вам, зв’яжіться з представником Texaco®, 
авторизованим дистриб’ютором Texaco, або завітайте на  
веб-сайт texacodelo.com
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