
ИЗДРЪЖЛИВОСТ ОТ DELO  
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА 
ИНДУСТРИЯ

texacolubricants.com/Delo

Цялостна защита. Това е допълнителното 
предимство, което предлага Delo

®
.

В Chevron можем да кажем, че изследователската 
и развойна дейност е в нашето ДНК. Ние постоянно 
се стремим да подобряваме начина, по който нашата 
гама продукти Delo осигурява защита и ефективна 
работа. Ние заставаме с увереност зад нашите 
смазочни продукти със солидна, цялостна гаранция, 
която няма да откриете при повечето производители. 

Показани са само част от продуктите. Съществува пълна гама продукти 
Texaco®, които могат да се адаптират към нуждите на клиентите. Не всички 
показани продукти са налични на вашия пазар. Проверете при своя местен 
търговски представител на Texaco, за да научите повече. Винаги проверявайте 
изискванията на производителите на оригинално оборудване, когато правите 
промени, и използвайте анализа на използвани масла за удължени интервали  
на смяна на маслото.

© 2021 Chevron. Всички права запазени. 
Всички търговски марки са собственост  
на Chevron Intellectual Property LLC или  
на съответните им притежатели.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРОДУКТИТЕ TEXACO® DELO®

Да поддържаме вашите машини работещи целогодишно е част 
от нашата дейност. Да се възползвате максимално от вашите 
инвестиции е ваша задача. В Chevron ние разбираме колко важни  
са и двете неща за вашата селскостопанска дейност и приходи.

Благодарим ви за възможността да ви представим линията продукти 
Delo, осигуряващи цялостна защита за вашето оборудване.

Ще споделим защо продуктите Delo с технология ISOSYN® спомагат  
за подсигуряване на защита от световна класа, от която клиентите  
се нуждаят, за да са сигурни, че увеличават максимално 
продуктивността на оборудването и свеждат до минимум 
оперативните разходи.

Ще видите също сравнение от изпитване на моторните масла 
Delo 400 и конкурентни продукти и какво казват нашите клиенти 
за стойността, която Delo допринася за техния бизнес и крайния 
резултат от нея, в широк диапазон от работни условия. 

Считаме това ръководство за въведение. Очакваме с нетърпение  
да научим повече за нуждите на вашето селскостопанско 
оборудване и как нашата пълна гама от продукти Texaco може 
да помогне на вас и вашия бизнес  
да стигне по-далеч. 

Гама продукти Delo.
Помагаме ви да извлечете оптимален 
резултат от всеки час работа, като ви 
предоставяме защита при удължени 
интервали на сервизно обслужване, 
спомагайки за максимално увеличаване на 
издръжливостта на двигателя и свеждане 
до минимум на оперативните разходи.

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 
експлоатационния 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
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Надеждността и издръжливостта са  
нашият приоритет 
Смазочните продукти Chevron означават едно нещо над всичко – 
надеждност. Правилното смазване на един тежкотоварен  
дизелов двигател изисква много повече от създаването на  
защитно покритие. За поддържане на експлоатационния живот  
на тежкотоварни двигатели и намаляване на разхода на гориво  
и масло, моторните масла Delo осигуряват диспергиране на сажди, 
защита от износване и контрол на отлаганията. 

Освен това, гамата продукти Delo гарантира безотказна ефективна 
работа, доказана от резултатите от различни стендови изпитвания. 
Водещите в бранша смазочни продукти Delo са отчели безброй 
часове работа, осигурявайки защита на компонентите на 
дизеловите двигатели и оборудване от първостепенно значение,  
за да може вашето селскостопанско оборудване да стигне по-далеч.

ДА СТИГНЕМ ПО-ДАЛЕЧ С TEXACO® DELO® 

Когато вашите тежкотоварни трактори и оборудване работят надеждно, 
вашeто стопанство може да постигне висока производителност. 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.   

Като ваш партньор в сферата на смазочните продукти, ние се стремим да поддържаме надеждната работа 
на вашите машини. Това включва дизелови двигатели, хидравлични системи на тракторите, трансмисии, 
диференциали и колесни лагери. Така помагаме за намаляване до минимум на оперативните разходи  
и максимално увеличаване на ефективната работа.

Ние разбираме предизвикателствата, пред които са изправени  
селскостопанското оборудване и тракторите днес:

	■ Разработване на нови технологии за двигателите
	■ Тип и качество на горивото
	■  Удължаване на интервалите за смяна на масла  

и антифризи
	■  Многобройни изисквания за смазване  

на ключовите компоненти
	■ Консолидация на смазочните продукти
	■ Енергийна ефективност
	■ Стандарти за емисиите.

Разчитайте на експертния опит и  
технологичното лидерство на Chevron, както  
и на гамата първокласни продукти Delo,  
за да се справите с тези предизвикателства  
и да защитите и удължите максимално  
експлоатационния живот на вашите  
ключови машини и превозни средства.

Целенасочена защита на компонентите

Delo с технология ISOSYN защитава най-важните компоненти  
на двигателя, за да спомогне за максимално увеличаване  
на експлоатационния живот на двигателя и машините.

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

Какво представлява технологията ISOSYN?
Технологията ISOSYN представлява начинът, по който Chevron разработва своите висококачествени 
продукти Delo. Именно съчетанието на първокласни базови масла с висококачествени добавки  
и експертния опит на Chevron в разработването на формули за смазочни продукти осигурява защита  
на компонентите на дизеловите двигатели. И всичко това с висока стойност.

Delo с технология ISOSYN ви осигурява ефективната работа, защитата и увереността, от която  
се нуждаете, за да помогне на вашия бизнес да стигне по-далеч.

	■ Осигурява защита за удължени интервали на сервизно обслужване
	■ Спомага за свеждане до минимум на оперативните разходи
	■ Спомага за свеждане до минимум на оперативните разходи.

Първокласни базови масла

   +
Висококачествени добавки

   +
Експертен опит на Chevron  
в разработката на формули  
за смазочни продукти

=
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Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

Синтетично моторно масло клас CJ-4, E7/E9 за тежкотоварни дизелови двигатели
Акценти за продукта:
	■  Формулирано за защита при най-новите 

дизелови мотори с ULSD (ултра ниско 
съдържание на сяра)

	■  Проектирано за технология SAPS (с ниски нива 
на сулфатна пепел)

	■  Подпомага защитата срещу износване, 
корозия, отлагания и замърсявания

	■ Подходящо за смесени автопаркове
	■  Подобрява защитата срещу износване  

при студен старт
	■  Предлага работа в широк температурен  

диапазон

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторно масло клас CI-4, E7
Акценти за продукта:
	■  Подпомага устойчивостта срещу 

нискотемпературните утайки и 
високотемпературните отложения

	■  Защита на двигателя и лагерите  
от корозия

	■  Предлага защита срещу износване и полиране  
на цилиндровите втулки

	■  Проектиран да защитава срещу отложения  
и запушване на филтъра

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Моторно масло клас CI-4, E6/E7/E9 с дълъг интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи  
по отношение на икономията на гориво

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E6/E7/E9 с дълъг интервал за смяна  
и ниско съдържание на SAPS 

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E4/E7 с дълъг интервал за смяна

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E6/E9 с дълъг интервал за  
смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи  
по отношение на икономията на гориво
Акценти за продукта:
	■  Проектиран за високоефективна устойчивост  

на окисляване
	■  Подпомага защитата от износване и корозия
	■  Спомага за подобряване на икономията на гориво
	■  Обратна съвместимост
	■  Формулиран за оптимален експлоатационен живот на DPF
	■  Предлага защита при ниски температури

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Моторно масло клас CJ-4, E4/E6/E7/E9 с дълъг интервал за смяна и ниско съдържание на SAPS 
Акценти за продукта:
	■  Това, че е подходящ за широка гама 

приложения на производителите (OEM) помага 
за намаляване на материалните запаси

	■  Спомага за поддържането на пръстените на 
буталата, буталните площи и клапаните чисти

	■  Предлага защита на двигателя  
по последна технология

	■  Формулиран да намали поддръжката  
на системата за контрол на емисиите

	■  Проектиран за удължени интервали  
на смяна на маслото

	■  Подпомага защитата от износване  
при студено стартиране

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Моторно масло клас CJ-4, E7/E9 с ниско съдържание на SAPS и стабилна алкалност в експлоатация (TBN)  
за употреба в региони, в които се използват горива с високо и ниско съдържание на сяра
Акценти за продукта:
	■  Широка гама употреби, която помага да  

се минимизира неправилното приложение
	■  Понижава големите запаси от масла  

и разходите

	■  Помага за контрол на нагара и износването  
на клапанния механизъм

	■  Проектирано за оптимална работа  
с минимално техническо обслужване

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ЗАЩИТА 
ОТ СВЕТОВНА КЛАСА

Ние предлагаме смазочни продукти с доказани качества, които 
отговарят на вашите нужди, и така помагаме на вашите машини  
и бизнес да стигнат по-далеч. 

Маслата Delo® са разработени да осигурят защита на компонентите на дизеловите двигатели и да 
гарантират ефективната им работа при различните условия на експлоатация на селскостопанското 
оборудване. От десетилетия насам в Delo сме поели ангажимент  
да спомогнем вашият бизнес и основните компоненти  
на вашите двигатели да работят ефективно.

Не можем да си 
позволим престои в 
нашата селскостопанска 
дейност. В днешната 
конкурентна среда 
един пропуснат ден 
в събирането на 
реколтата може да 
ни струва до 25 000 
щатски долара по-ниска 
рентабилност.

Майк Матуска
Супервайзър,
Zuckerman Family Farms, Inc.

HOBO!
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Неутрализиране на киселините
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Сходно задържане на TBN
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Не мога винаги да 
разчитам на дъжда 
или цените на 
селскостопанската 
продукция. Но винаги мога 
да разчитам на Delo 400 да 
защити експлоатационния 
живот на моите двигатели 
и надеждността на 
оборудването ми.

Ханси Линде
Собственик и управител,
H.J. Linde & Sons Farms

H.J. Linde & Sons постига 16 000 часа живот на 
двигателя, благодарение на Delo® 400 в техните 
трактори New Holland
H.J. Linde & Sons извършват селскостопанска дейност от 100 години и много успешно се фокусират върху 
продуктивността и програмата за първокласна поддръжка, която да ги подпомага независимо от върховете 
и спадовете в земеделския бизнес.

Те експлоатират над 25 единици селскостопанско оборудване на New Holland и наскоро проявиха интерес 
да видят състоянието на един от своите трактори, постигнал 16 000 часа работа, което е с над 6 000 часа 
повече от типично постиганото преди основен ремонт от производителя на оригинално оборудване.

Разглобяването и инспекцията бяха извършени в сервиза на техния OE дилър и резултатите впечатлиха  
не само екипа за поддръжка на H.J. Linde, но и техническия персонал на OE дилъра в сервиза,  
с минимално износване на компонентите и видима чистота на двигателя. За персонала на H.J.  
Linde това беше визуално доказателство как Delo 400 защитава тяхното оборудване. 

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ С ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА

Сериозни изпитвания в реални условия
Вашето селскостопанско оборудване може ежедневно да поставя на изпитание моторните масла за 
тежкотоварни приложения чрез екстремни работни условия, удължени интервали за смяна и високи 
натоварвания, за да осигури навременна производствена дейност. Delo® стига по-далеч, за да докаже 
своята стойност за всичките ви дизелови двигатели.

При непосредствено полево изпитване Delo 400 MGX SAE 15W-40 е тествано спрямо добре известен водещ 
конкурентен продукт API CJ-4. Delo 400 MGX SAE 15W-40 се представи добре със сходно задържане на TBN 
и показа значително по-добри показатели за неутрализиране на киселините.

Бутало

Чисти нарези на пръстена  
и минимални отлагания по короната 
при 16 000-часови интервали за 
смяна на маслото.

Мотовилкови лагери

Добра цялостна защита  
дори след 6 000 часа  
работа след типичното  
време за смяна.

Основни лагери

Минимално износване и много  
добро състояние след 16 000  
часа употреба. Не се вижда мед  
през основните лагери, което  
указва ефективна защита,  
осигурена от Delo 400.

Разпределителен вал

Минимално износване, няма 
плъзгане или изстъргване. 
Разпределителният вал е в толкова 
добро състояние, че може да бъде 
използван отново.

Тест за общо алкално число
Delo 400 MGX показва загуба на 
алкалност в по-ниска степен, което 
указва способността му да неутрализира 
киселините и да запазва своята 
ефективност дори при приложения 
с удължени интервали за смяна на 
маслото. Показва категорично по-добри 
експлоатационни показатели от водещо 
конкурентно моторно масло API CJ-4.

Тест за общо киселинно число
Delo 400 MGX предостави 
неутрализиране на киселините 
дори при приложения с удължени 
интервали за смяна и се представи 
категорично по-добре от водещо 
конкурентно масло API CJ-4.

* Данните в таблицата се отнасят за продукт Delo 400 MGX SAE 15W-40, смесен в Порт Артър, Тексас
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Превозните средства, използвани в селскостопанската дейност, трябва да са в 
състояние да работят надеждно на пътя и извън него, гарантирайки, че ценните 
реколти ще достигнат местоназначението си навреме и в добро състояние. 

Маслата Delo® за тежкотоварни приложения, охлаждащите течности с удължен 
експлоатационен срок, гресите и редукторните масла са специално разработени 
да помогнат на вашите трактори и селскостопанско оборудване да отговорят на 
високите изисквания за ефективна работа. 

Изборът на качествените смазочни продукти Delo® с доказана ефективност подпомага необходимостта 
на оператора от оптимална надеждност и производителност при различни условия на работа и за дълги 
периоди от време. Това може да означава по-висока възвращаемост на инвестицията, ден след ден.

В Chevron редовно инвестираме огромни средства в научноизследователска и развойна дейност, за да 
гарантираме, че вашите превозни средства и машини получават максимална цялостна защита. Ние сме 
толкова уверени в качеството на продуктите Delo, че предлагаме цялостна гаранция, каквато няма да 
откриете при други производители.

За пълен списък с препоръки за продукти за вашето превозно средство посетете:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Общо смазване
Molytex EP 2 (където се изисква 
допълнителна защита, напр. 
пиньони и приставки)

Закрепващи щифтове
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2
Hytex EP 2 LF

Диференциали и 
предавателни механизми
1000 THF
Super Universal Tractor Oil Extra 
SAE 10W-30, 10W-40
Geartex LS SAE 85W-90

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

Лагери
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF

Двигател
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

Хидравлична и 
хидростатична система
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

Скоростна кутия  
на двигателя
1000 THF
Super Universal Tractor Oil Extra 
SAE 10W-30
Rando HD LVZ 46, 68
Rando HDZ 46, 68

Други предавателни 
кутии и крайни предавки
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Geartex EP-5 SAE 80W-90

Хидравлична система
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

Картер на двигателя
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

Охлаждаща система
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Греси
Delo Starplex EP 2
Texclad 2
Molytex EP 2 (където се изисква 
допълнителна защита, напр. 
пиньони и приставки)
Marfak 00, 1
Clarity Synthetic EA Grease
Hytex EP 2 LF

Охлаждаща система
Delo XLC Antifreeze/Coolant

ЗАЩИТАВАМЕ ВАШЕТО СЕЛСКОСТОПАНСКО 
ОБОРУДВАНЕ, ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА ЗА  
ВАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
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Произвеждащи огромно количество топлина, дизеловите 
двигатели в селскостопанските превозни средства и оборудване 
с тежък режим на работа изискват добра защита и поддръжка на 
охладителната система.

Охлаждащите течности Delo® спомагат за висока производителност 
и стойност.

Поддържането на ефективната работа на вашите двигатели изисква висококачествена 
охлаждаща течност с удължен срок за смяна, плюс добра програма за поддръжка на течността. 
Delo XLC Antifreeze/Coolant има доказана висока ефективност.

Delo XLC осигурява оптимална ефективна работа на двигателя и опростява начина на поддръжка 
на вашите охладителни системи. Нашите патентовани продукти за антикорозионна защита 
спомагат за максимално увеличаване на експлоатационните показатели на хардуерните части 
и преноса на топлина през целия живот на вашия двигател. Това е защита, която е издържала 
проверката на времето чрез безбройни часове работа.

В сравнение със стандартните охлаждащи течности, продуктите Delo XLC могат да спомогнат  
за максимално намаляване на оперативните разходи и за максимално удължаване на живота  
на двигателя.

ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА 
ВСИЧКИ ТИПОВЕ ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Защитата на трансмисиите, хидравликата и диференциалите 
е съществено важна за постигане на пълна надеждност на 
селскостопанското оборудване.

За да работи вашето селскостопанско оборудване с висока ефективност, са необходими първокласни 
продукти с цел постоянна защита. Универсалните масла и хидравлични течности за трактори Texaco® 
осигуряват дългосрочна производителност спрямо хидравличните течности за трактори от нисък клас.

Texaco 1000 THF и Super Universal Tractor Oil Extra са проектирани за дълъг експлоатационен живот, 
устойчивост на окисление и износване, за да защитават важните компоненти. Те се препоръчват  
за употреба с широка гама OEM спецификации, включително John Deere, Case New Holland, 
International Harvester, Kubota, White Farm Equipment и др.

Универсалните масла и хидравлични течности за трактори Texaco предлагат работа в широк 
температурен диапазон, контрол на износването, съвместимост с уплътнителите, стабилност  
на окисление и устойчив вискозитет.

ПЪРВОКЛАСНИТЕ УНИВЕРСАЛНИ МАСЛА 
ЗА ТРАКТОРИ ОСИГУРЯВАТ ЗАЩИТА НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ОБОРУДВАНЕ

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

Антифризи/охлаждащи течности с удължен експлоатационен живот
Акценти за продукта:
	■  Разработен за дълъг експлоатационен живот и ниски разходи 

за поддръжка
	■  Предлага най-малко 8 години или 15 000 часа при употреба  

в извънпътна техника
	■  Увеличава надеждността и антикорозионната защита
	■  Допринася за надеждна стабилност при твърда вода
	■  Подпомага антикорозионната защита при високи температури

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Антикорозионно средство с удължен срок за смяна

1000 THF

Многофункционална хидравлична течност за трактори
Акценти за продукта:
	■ Съдейства за защита срещу износване и задиране
	■  Формулиран за тиха и ефективна работа
	■  Разработен за намаляване на складовите запаси и разходи  

за поддържането им
	■  Предлага устойчивост срещу лакови отложения и ръжда
	■  Осигурява защита от ръжда и корозия

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

Универсални смазочни масла за трактори Super Tractor Oil 
Universal (STOU)
Акценти за продукта:
	■ Формулирано за работа като STOU масло
	■  Допринася за тихата и плавна работа
	■  Осигурява изключително важната защита при  

студено стартиране
	■  Препятства сгъстяването на маслото по време  

на експлоатация
	■  Осигурява защитата на уязвимите лагери
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За различните предавателни механизми в селскостопанската дейност 
широката гама редукторни масла Delo® осигуряват защита от износване  
и удължени интервали за смяна с цел издръжливост на оборудването  
и икономична поддръжка.

Гамата от автомобилни редукторни масла Delo са формулирани със специални противоизносни 
съединения, за да предпазват редукторите и лагерите на мостовите отделения от различни повреди, 
като същевременно поддържат пълна съвместимост с металите и уплътненията. Те са предназначени да 
осигуряват ефективността на смазване, от която се нуждаете.

РЕДУКТОРНИ МАСЛА ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ 
ПРЕДАВКИ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТПЪРВОКЛАСНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ХИДРАВЛИКА 

Texaco® разполага с пълен набор хидравлични масла, които спомагат 
за минимизиране на разходите и биха могли да създадат видимо 
подобрение в продуктивността.

С използване на първокласни 
хидравлични течности продуктивността 
и икономията на гориво могат да бъдат 
подобрени в сравнение с традиционните 
хидравлични масла, както е показано тук. 

Тези подобрения са измерени при 
сравнително изпитване спрямо 
стандартни типове хидравлични масла. 
Резултатите показват до 6,2% увеличение 
на продуктивността (преместен материал 
на час) и до 4,5% увеличение на 
икономията на гориво. 

Резултати от полево изпитване, показващи непосредствено сравнение 
на синтетична всесезонна технология с устойчивост на срязване  

и традиционни хидравлични течности.
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Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW

2,0%
3,0%

4,5%

6,2%

Продуктивност Икономия на гориво

Rando HDZ

Продуктивност и икономия на гориво в хидравлични екскаватори

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Първокласни синтетични хидравлични масла без съдържание на цинк
Акценти за продукта:
	■  Ултра висококачествена защита от износване 

и окисление
	■  Устойчивост на ръжда и корозия

	■  Хидролитична стабилност, бързо отделяне  
на водата, предотвратяване на образуването  
на пяна и филтруемост

	■  Много ниска токсичност спрямо водни организми

Rando HEES 46

Биоразградимо хидравлично масло на основата на естери с първокласни показатели,  
одобрено по спецификация Ecolabel
Акценти за продукта:
	■ Широк температурен диапазон
	■  Съвместимо с Ecolabel-Euro Margerite
	■  Отговаря на шведския стандарт SS 15 54 34

	■ Удължен интервал за смяна на маслото
	■  Предлага дълъг експлоатационен живот на течността
	■  Класификация WGK 1 WGK

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68 Rando HD LVZ 32, 46, 68 
Висококачествени безпепелни хидравлични масла  
с дълъг експлоатационен живот

Синтетични хидравлични масла на основата на цинк  
с първокласни показатели и висока производителност

Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68 Rando HD 32, 46, 68
Мулти-вискозитетни хидравлични течности  
със защита от износване Едносезонни хидравлични масла на основата на цинк

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

Мулти-вискозитетни тежкотоварни хидравлични масла 
на основата на цинк със защита от износване

Биоразградима хидравлична течност за приложения, 
където може да възникне замърсяване на околната среда

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Смазочно масло за целия предавателен механизъм, одобрено по спецификация Volvo 97312
Акценти за продукта:
	■  Подходящ за много синхронизирани ръчни 

скоростни кутии и задни мостове
	■  Способност за дълги интервали за смяна
	■  Предлага възможност за удължено обслужване

	■  Предоставя надеждна EP защита и устойчивост  
на износване

	■  Предлага бърза циркулация на маслото по време  
на студено стартиране

Geartex LS SAE 85W- 90

Масла за автомобилни зъбни предавки, разработени за употреба в диференциалите с ограничено  
приплъзване и API GL-5 приложения



1514

За да стигне вашето селскостопанско оборудване по-далеч, е важно 
всяка част да работи гладко. Първокласните ни греси Texaco® са 
разработени да осигурят висококачествена и дълготрайна защита  
в различни условия на работа.

Marchini Ag постига над 10 000 
часа експлоатационен живот 
на двигателя и охладителната 
система, благодарение на Delo® 

400 и Delo XLC Antifreeze/Coolant
Семейство Маркини имат дълбоки корени в сърцевината на 
селското стопанство в Централната калифорнийска долина. 
Откакто Флориндо Маркини пристига в тази страна от Лука, 
Италия преди един век, семейството е отглеждало всичко 
от домати до бадеми и дори е негова заслуга появата на 
италианската цикория в американските купи със салата.

Оборудването, което разорава полята на компанията, включва 
трактор John Deere 8520T с мощност 300 bhp, който е в 
експлоатация повече от девет години, надхвърляйки 10 000 часа 
работа. Маркини се интересуваха как е защитено оборудването им 
и се съгласиха тракторът да бъде разглобен, за да се инспектират 
важните компоненти.

Ние се занимаваме 
със земеделие в 
Централната долина 
вече над 50 години 
и през цялото време 
използваме Delo в 
нашето оборудване, 
защото има 
доказани резултати 
в осигуряването 
на издръжливост 
и надеждност на 
двигателите – това е 
съществено важно за 
рентабилната дейност 
на нашето стопанство.

Ричард Маркини
Президент
Marchini Ag

ГРЕСИ ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА  
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Бутало Външна част на  
втулката на буталото

В много добро състояние 
с минимални отлагания, 
което позволява ефективно 
уплътняване на пръстена.

Не се забелязва питинг на 
обшивката или силикатни 
отлагания - указващо силна 
защита от кавитация и 
възможност за пренос  
на топлината.

Основни лагери Водна помпа

В много добро състояние с 
минимални изстъргвания и без 
видими зони на износване.

Много чиста, без кавитация  
или ерозивно износване,  
което показва надеждната 
защита, осигурявана от  
Delo XLC.

Delo Starplex EP 2

Универсална грес на основата на литиев комплекс
Акценти за продукта:
	■ Висока термоустойчивост
	■  Спомага за дълготрайна защита от износване, 

корозия и окисление

	■ Механична стабилност
	■  Спомага за защита от проникването  

на прах, замърсявания и вода

Texclad 2

Калциева грес, съдържаща Молибденов Дисулфид (MoS2) и графит

Molytex EP 2

Универсална EP литиева грес, съдържаща молибденов дисулфид (MoS2) за тежък режим на работа

Marfak 00, 1

Натриеви греси, създадени да осигурят естествена защита от ръжда

Clarity Synthetic EA Grease

Биоразградима безводна калциева грес за употреба в лагери във влажни и корозионни среди



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 
експлоатационния 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

ИЗДРЪЖЛИВОСТ ОТ DELO  
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА 
ИНДУСТРИЯ

texacolubricants.com/Delo

Цялостна защита. Това е допълнителното 
предимство, което предлага Delo®.
В Chevron можем да кажем, че изследователската 
и развойна дейност е в нашето ДНК. Ние постоянно 
се стремим да подобряваме начина, по който нашата 
гама продукти Delo осигурява защита и ефективна 
работа. Ние заставаме с увереност зад нашите 
смазочни продукти със солидна, цялостна гаранция, 
която няма да откриете при повечето производители. 

Показани са само част от продуктите. Съществува пълна гама продукти 
Texaco

®
, които могат да се адаптират към нуждите на клиентите. Не всички 

показани продукти са налични на вашия пазар. Проверете при своя местен 
търговски представител на Texaco, за да научите повече. Винаги проверявайте 
изискванията на производителите на оригинално оборудване, когато правите 
промени, и използвайте анализа на използвани масла за удължени интервали  
на смяна на маслото.

© 2021 Chevron. Всички права запазени. 
Всички търговски марки са собственост  
на Chevron Intellectual Property LLC или  
на съответните им притежатели.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРОДУКТИТЕ TEXACO® DELO®

Да поддържаме вашите машини работещи целогодишно е част 
от нашата дейност. Да се възползвате максимално от вашите 
инвестиции е ваша задача. В Chevron ние разбираме колко важни  
са и двете неща за вашата селскостопанска дейност и приходи.

Благодарим ви за възможността да ви представим линията продукти 
Delo, осигуряващи цялостна защита за вашето оборудване.

Ще споделим защо продуктите Delo с технология ISOSYN® спомагат  
за подсигуряване на защита от световна класа, от която клиентите  
се нуждаят, за да са сигурни, че увеличават максимално 
продуктивността на оборудването и свеждат до минимум 
оперативните разходи.

Ще видите също сравнение от изпитване на моторните масла 
Delo 400 и конкурентни продукти и какво казват нашите клиенти 
за стойността, която Delo допринася за техния бизнес и крайния 
резултат от нея, в широк диапазон от работни условия. 

Считаме това ръководство за въведение. Очакваме с нетърпение  
да научим повече за нуждите на вашето селскостопанско 
оборудване и как нашата пълна гама от продукти Texaco може 
да помогне на вас и вашия бизнес  
да стигне по-далеч. 

Гама продукти Delo.
Помагаме ви да извлечете оптимален 
резултат от всеки час работа, като ви 
предоставяме защита при удължени 
интервали на сервизно обслужване, 
спомагайки за максимално увеличаване на 
издръжливостта на двигателя и свеждане 
до минимум на оперативните разходи.



ИЗДРЪЖЛИВОСТ ОТ DELO  
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА 
ИНДУСТРИЯ

texacolubricants.com/Delo

Цялостна защита. Това е допълнителното 
предимство, което предлага Delo

®
.

В Chevron можем да кажем, че изследователската 
и развойна дейност е в нашето ДНК. Ние постоянно 
се стремим да подобряваме начина, по който нашата 
гама продукти Delo осигурява защита и ефективна 
работа. Ние заставаме с увереност зад нашите 
смазочни продукти със солидна, цялостна гаранция, 
която няма да откриете при повечето производители. 

Показани са само част от продуктите. Съществува пълна гама продукти 
Texaco®, които могат да се адаптират към нуждите на клиентите. Не всички 
показани продукти са налични на вашия пазар. Проверете при своя местен 
търговски представител на Texaco, за да научите повече. Винаги проверявайте 
изискванията на производителите на оригинално оборудване, когато правите 
промени, и използвайте анализа на използвани масла за удължени интервали  
на смяна на маслото.

© 2021 Chevron. Всички права запазени. 
Всички търговски марки са собственост  
на Chevron Intellectual Property LLC или  
на съответните им притежатели.
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