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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.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ  
ПРОДУКТИТЕ TEXACO® DELO®

Да поддържаме вашите автомобили в движение 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 работа и начин на живот.

Благодарим ви за възможността да ви представим линията продукти 
Delo, осигуряващи цялостна защита за вашия автомобил.

Ще споделим защо продуктите Delo с технология ISOSYN® спомагат 
за предоставяне на защита от световна класа, от която клиентите се 
нуждаят, за да са сигурни, че увеличават максимално продуктивността 
на своя автомобил и намаляват максимално оперативните разходи.

Ще научите още и как продуктите Delo могат да помогнат за максимално 
увеличаване на икономията на гориво, как се представят спрямо 
конкурентни продукти в изпитванията и какво казват нашите клиенти  
за стойността, която Delo допринася към техния бизнес и печалба. 

Считаме тези насоки за въведение. Очакваме с нетърпение да научим 
повече за нуждите на вашите автомобили и как продуктите Delo могат 
да помогнат на вас и вашия бизнес да стигне по-далеч. 

Гама продукти Delo.
Помагаме ви да постигате оптимален 
резултат от всеки изминат километър, 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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Нашият приоритет е надеждност и издръжливост 
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, за да може вашият тежкотоварен автомобил да стигне 
по-далеч.

ДА СТИГНЕМ ПО-ДАЛЕЧ С TEXACO® DELO®

Когато вашите тежкотоварни автомобили са в движение, вашият бизнес 
генерира печалби. В Chevron нашата цел е да ви дадем увереността да 
удължите експлоатационния живот на вашите двигатели по безопасен 
начин, да намалите максимално оперативните разходи и да увеличите 
максимално работата им. Като ваш партньор в сферата на смазочните 
продукти, ние се стремим да поддържаме вашия автопарк силно 
конкурентен и вашите разходи в разумни граници.

Ние разбираме предизвикателствата, пред които е изправен транспортният бранш днес:

	■ Разработване на нови технологии за двигателите
	■ Подобряване на икономията на гориво
	■  Намаляване на емисиите от въглероден диоксид 

(въглеродния отпечатък) и вредните емисии на автомобилите
	■ Увеличаване на интервалите за смяна на маслото
	■ Държавни регулаторни изисквания
	■ Стандарти за емисиите
	■  Продукти с универсално приложение (дизел,  

биодизел, двойно гориво и природен газ).

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 вашето ключово оборудване 
и автомобили.

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 максимално увеличаване на издръжливостта на двигателя
	■ Спомага за максимално намаляване на оперативните разходи.

Първокласни базови масла

        +
Висококачествени добавки

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

Целенасочена защита на компонентите

Delo с технология ISOSYN защитава ключовите компоненти 
на двигателя, за да спомогне за максимално увеличаване на  
експлоатационния живот на двигателя и оборудването.

=
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ГАМА МОТОРНИ МАСЛА DELO®  
ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ОСИГУРЯВАЩИ ЗАЩИТА НА СВЕТОВНО НИВО

*  B сравнение с конвенционално моторно масло 15W-40. Действителното подобрение на икономията на гориво зависи от 
типа автомобил/оборудване, външната температура, условията на шофиране и вискозитета на използвания от Вас продукт.

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Моторно масло клас FA-4 с удължен интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, за по-нови двигатели,  
осигуряващо оптимална икономия на гориво
Акценти за продукта:
	■  Спомага за подобряване на икономията на гориво 

с до 1,3%
	■  Предлага добро поддържане на чистотата
	■  Подпомага защитата срещу износване на 

цилиндрите, буталата и газоразпределителния 
механизъм 

	■  Допринася за максимално дълъг експлоатационен 
живот на превозното средство

	■  Подпомага експлоатационния живот на системата  
за контрол на емисиите

	■  Дебит и изпомпваемост при ниски температури

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Моторно масло клас CJ-4, E4/E6/E7/E9, LDF-4 с удължен интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, осигуряващо 
икономия на гориво*
Акценти за продукта:
	■ Горивна ефективност с ниски емисии
	■  Предлага оптимална защита срещу износване  

и корозия
	■  Подпомага защитата при студено стартиране  

и стартиране при температури под нулата

	■  Формулиран за оптимален експлоатационен живот  
на двигателя

	■  Помага да се намалят повредите при системата  
за намаляване на вредните емисии

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Моторно масло клас CK-4, E6/E7/E9 с удължен интервал за смяна, осигуряващо оптимална икономия на гориво
Акценти за продукта:
	■  Предназначено за подобряване на икономията 

на гориво
	■  Предлага защита от износване с удължен 

интервал за смяна
	■  Предназначено за защита при студен старт

	■ Формулирано за поддържане на чистотата
	■  Спомага за свеждане до минимум на почистването 

на DPF
	■  Предлага контрол на износването, окислението  

и утайките

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 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 400 SP SAE 5W-30
Моторно масло клас CI-4, E6/E7/E9 с удължен интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, осигуряващо икономия 
на гориво*
Акценти за продукта:
	■ Горивна ефективност с ниски емисии
	■  Предлага оптимална защита срещу износване 

и корозия
	■  Подпомага защитата при студено стартиране  

и стартиране при температури под нулата

	■  Формулиран за оптимален експлоатационен  
живот на двигателя

	■  Помага да се намалят повредите при системата  
за намаляване на вредните емисии

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
Акценти за продукта:
	■ Максимален експлоатационен живот
	■  Защита на допълнителните системи за 

третиране на отработените газове

	■ Ефективен за поддържане на чистотата
	■ Намалени разходи за управляването на автопарк
	■ Подходящ за широка гама превозни средства

Delo 400 RDS SAE 10W-40
Моторно масло клас CI-4, E6/E7/E9 с дълъг интервал за смяна и ниско съдържание на SAPS 
Акценти за продукта:
	■ Максимален експлоатационен живот
	■  Защита на допълнителните системи за 

третиране на отработените газове

	■ Ефективен за поддържане на чистотата
	■ Намалени разходи за управляването на автопарк
	■ Подходящ за широка гама превозни средста

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Моторно масло клас CF, E4/E7, одобрено по спецификация Scania LDF-3
Акценти за продукта:
	■  Подходящ за приложения Scania Евро VI, както и 

обратна съвместимост – от Евро VI до Евро II
	■  Подходящ за употреба при трансконтинентални 

курсове на автопаркове

	■ Високоефективно задържане на TBN
	■  Силен контрол върху депозитите
	■  Подпомага защитата при студено стартиране  

и икономията на гориво

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Моторно масло клас CJ-4, E9/E7 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

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

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

HOBO!

HOBO!

HOBO!
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МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ 
АВТОМОБИЛИ С ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА

Ние сме изключително доволни 
от представянето на Delo® 400 
с технология ISOSYN®. Този 
двигател може да измине още 
един милион километра.
James McGeehan
Старши научен консултант,  
Chevron Lubricants

Камион на R.E. Камион на West Transportation, използващ 
смазочни продукти Delo, все още е в отлично състояние  
с минимално износване дори и след изминати над  
2,4 милиона километра
Семейна фирма със седалище в Нешвил, Тенеси, R.E. West Transportation е национално признат превозвач 
с автопарк от камиони и ремаркета, осъществяващ дейност в Съединените щати и Канада. Компанията 
години наред разчита на смазочни продукти и охлаждащи течности Delo, а защитата, осигурена от 
продуктите Delo, позволява на нейния автопарк редовно да постига голям пробег. 

Собственикът, R.E. Боб Уест споделя историята за камион, оборудван с двигател Detroit Diesel, който 
изминава 2,4 милиона километра без основен ремонт. И така, екип, включващ механици на компанията 
и специалисти на доставчика на сервизно обслужване и поддръжка Clarke Power Services в Нешвил, 
демонтират изминалия 2,4 милиона километра двигател Series 60 за обстоен тридневен преглед. 
“Благодарение на защитата, осигурена от Delo, двигателят изглежда далеч под истинската си възраст”, 
обяснява Джени Уест, Главен финансов директор на R.E.West.

Говорейки за защитата, която продуктите Delo предлагат, Стийв МакКлъски, Мениджър обслужване 
на клиенти на местния дилър на оригинално оборудване който R.E. West, използва, допълни:“Ние 
ремонтираме над 800 двигателя в този сервиз всяка година. Свидетели сме на най-различни случаи 
на износване на буталата, лагерите...различни други компоненти на двигателя, а що се отнася до 
този двигател, изминал 2,4 милиона [километра]...веднага може да се каже, че наистина се държи, 
благодарение на масло Delo.”

Бутало Външна част на втулката на буталото

Показва минимално 
образуване на отлагания; 
няма твърди отлагания по 
буталните пръстени, което  
ги предпазва от спичане.

Няма питингова корозия 
на втулката, нито вредно 
натрупване на отлагания 
след изминати 2,4 милиона 
километра с Delo XLC.

Област под короната на буталото Кобилици

Показва минимално 
износване и няма  
натрупване на вредни  
въглеродни отлагания.

Бронзовите втулки са  
в добро състояние и  
няма вредни отлагания  
по кобилиците или  
задвижващите механизми.

Защита дори при нисък вискозитет
Моторните масла във вашите камиони и автомобили са поставени на изпитание всеки ден,  
от шофиране в града с често спиране и потегляне до дълги пътувания при екстремни условия.  
Delo® стигат по-далеч, за да докажат своята стойност за целия ви автопарк. 

Резултатите от тестване на маслата Delo 5W-30 показват издръжливост, надеждност, 
забележителна защита срещу износване и чистота на двигателя, която надхвърля изискванията 
на OEM производителите и на бранша.
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Чистота на буталата (OM 501 LA)

Забележителна чистота 
на буталата
Съгласно теста на Mercedes-Benz 
OM 501 LA за чистота на буталата, 
маслата Delo 5W-30 показват отлични 
експлоатационни показатели.

Забележителна защита 
срещу износване
Въпреки че маслата Delo с нисък 
вискозитет са по-редки от класовете  
10W-40 и 15W-40, не съществува 
компромис по отношение на защита 
срещу износване. В тестовете  
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 показа 
значително по-добра защита срещу 
износване, спрямо нормите на  
съответните изпитвания.

Частите, идващи от този двигател, имаха минимално 
износване и изглеждаха наистина добре. След като 
приключим с ремонта, ще върнем камиона обратно на пътя 
и вярваме, че той ще измине още над милиона километра.

Jenny West
Главен финансов директор, R.E. West Transportation
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Диференциали  
и мостове
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

Моторните масла за тежкотоварни автомобили, маслата за зъбни 
предавки, трансмисионните масла и охлаждащите течности с удължен 
интервал за смяна Delo® са специално разработени да отговарят на 
високите изисквания за ефективна работа на вашите автомобили.

Изборът на висококачествени смазочни продукти Delo с доказани качества може да спомогне 
за максимално увеличаване на вашата икономия на гориво. Това може да означава по-висока 
възвращаемост на инвестициите, километър след километър.

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

За пълен списък с препоръки за продукти за вашия автомобил, посетете:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Картер на двигателя
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

Шенкелен болт  
и пето колело
Molytex EP 2

Колесни лагери
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Охлаждаща система
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Охлаждаща система
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Лагери на съединителя
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Трансмисия 
(автоматична)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Трансмисии (механични 
и автоматични)
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, пръти, щифтове 
и лагери за смазване с грес
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000  
(централизирана система 
за смазване)
Molytex EP 2 

Точки, пръти, щифтове 
и лагери за смазване с грес
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА  
ЗА ВАШИТЕ АВТОМОБИЛИ

Картер на двигателя
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

Диференциали 
и мостове
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

Колесни лагери
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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Дизеловите двигатели на камиони, автобуси и други 
специализирани транспортни средства с тежък режим на 
работа произвеждат огромно количество топлина и изискват 
добра защита и поддръжка на охлаждащата система. 

Поддържането на ефективната работа на вашите двигатели изисква висококачествена 
охлаждаща течност с удължен срок за смяна, както и 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 охлаждащи 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 и милиони изминати 
километри на пътя.

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.

Поддръжка на охлаждащата система
Правилната поддръжка на вашата охлаждаща система е лесна със следните стъпки:

	■ Използвайте антифриз/охлаждаща течност Delo XLC за доливане
	■ Правете редовна визуална проверка за признаци на замърсяване
	■ Извършвайте проверка на температурата на замръзване на всеки две години.

ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ  
ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ДВИГАТЕЛЯ

Ние знаем, че поддръжката на вашия автомобил е изключително важна 
задача. Защитата на трансмисиите и диференциалите е точно толкова 
важна, колкото и защитата на компонентите на двигателя.
Нашата пълна гама първокласни масла за зъбни предавки и течности за трансмисии Delo® са разработени,  
за да спомогнат за надеждната и ефективна работа на тези ключови компоненти на задвижващия тракт и  
за максимално намаляване на скъпия престой. 

МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ И ТЕЧНОСТИ 
ЗА ТРАНСМИСИИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
ЗАЩИТА НА ПРЕДАВАТЕЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ

След 16 000 часа работа в 
нашите сметосъбиращи 
камиони – Delo XLC е 
осигурил защита срещу 
питингова корозия и 
ръжда на нашите втулки 
– външната част на 
втулките на буталата 
изглежда чисто нова.

David Achiro  
Собственик на,  
Lake Tahoe Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Синтетично масло за автомобилни зъбни предавки
Акценти за продукта:
	■  Възможност за дълги интервали на смяна -  

400 000 km 
	■ Защита на частите в широк диапазон температури 

	■ Ефективна устойчивост на износване и корозия
	■  Доказана икономия на гориво с 3%, когато се 

използва с Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Изцяло синтетично масло за автомобилни зъбни предавки
Акценти за продукта:
	■  Проектиран да предложи възможност за дълги 

интервали за смяна
	■ Подобрена икономия на гориво

	■  Подпомага защитата срещу протриване и износване
	■  Предлага бърза защита за системата по време  

на студените стартирания

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Напълно синтетична течност за трансмисии
Акценти за продукта:
	■  Проектирана за удължен интервал на смяна –  

до 450 000 km
	■  Предлага защита при студено стартиране
	■  Формулирана за плавно превключване

	■  Проектирана за защита при постоянни високи 
температури

	■  Предлага подобрена икономия на гориво

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Синтетична течност за механични трансмисии
Акценти за продукта:
	■ Интервали на смяна до 450 000km
	■ Плавно превключване

	■ Дълъг експлоатационен живот на течността
	■  Защита при високи температури

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

	■  Предоставя надеждна EP защита и устойчивост  
на износване

	■  Предлага бърза циркулация на маслото по време  
на студено стартиране

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90
Синтетично масло за зъбни предавки с нисък  
вискозитет, осигуряващо оптимална икономия на гориво

Масло за зъбни предавки с удължен интервал за смяна
за тежкотоварни крайни предавки и диференциали

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Напълно синтетична течност за трансмисии за 
тежкотоварни автоматизирани механични
трансмисионни системи Mercedes PowerShift

Напълно синтетична течност за автоматични трансмисии

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Течност за автоматични трансмисии, одобрена по 
спецификация Allison TES-389 Смазочни масла за целия предавателен механизъм

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Антифризи/охлаждащи течности с удължен експлоатационен живот
Акценти за продукта:
	■  Формулиран за дълъг експлоатационен живот с намалена поддръжка
	■ Предлага над 650 000 km за камиони и автобуси
	■ Подпомага надеждността и защитата срещу корозия
	■ Допринася за надеждната устойчивост на твърди води
	■ Подпомага защитата срещу високотемпературна корозия

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Антифриз на пропилен гликолова основа с удължен срок за смяна
Акценти за продукта:
	■ Предлага удължен експлоатационен живот с намалена поддръжка
	■ Приложения в смесени авто паркове
	■ Подпомага защитата на частите и надеждността
	■ Устойчивост на твърди води
	■  Подпомага защитата срещу високотемпературна корозия  

на алуминий

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Антикорозионно средство с удължен срок за смяна
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КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ СЪС 
СПЕСТЯВАНИЯТА ОТ ПО-НИСКИТЕ  
РАЗХОДИ ЗА ГОРИВО?

Delo® може да ви помогне да пестите гориво.

Горивото представлява средно 40% от оперативните разходи на един автопарк. Има много неща, които 
можете да направите, за да подобрите икономията на гориво. Изборът на моторно масло е отлична първа 
стъпка за максимално увеличаване на икономията на гориво. Именно тук моторните масла от най-високо 
качество, разработени с технология ISOSYN®, могат да помогнат на вашия бизнес да стигне по-далеч. 

С преминаване към продукти Delo за икономия на гориво можете да очаквате до 4,5% подобрение на 
икономията на гориво в сравнение с продукти с по-висок вискозитетен клас. Умножете тези икономии  
по сто или повече автомобила на автопарк и резултатите са впечатляващи.

Много фактори допринасят за икономията на гориво
Маслата с по-нисък вискозитет могат да допринесат за 
подобряване на икономията на гориво. Други фактори,  
които трябва да се вземат предвид, са:

	■ Скорост
	■ Работа на празен ход на двигателя
	■ Гуми, допринасящи за по-нисък разход на гориво
	■ Аеродинамика на автомобила.

Не забравяйте, че освен за увеличаване на икономията на  
гориво, продуктите Delo могат да спомогнат и за увеличаване  
на издръжливостта на двигателя и за увеличени интервали на  
сервизно обслужване.

ПРОДУКТИ ЗА МАКСИМАЛНО  
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЯТА НА ГОРИВО

Посетете texacolubricants.com/Delo, 
за да научите повече и 
да изпробвате нашия 
ексклузивен нов калкулатор 
за изчисляване на 
икономияaта на гориво за 
продукти Delo, за да научите 
колко може да спести 
вашият бизнес  
от разходите за гориво.

Устойчива икономия на гориво
В тестовете маслата с по-нисък вискозитет показват значително подобрение  
в икономията на гориво, което е пряко свързано с намаляване на въглердоните 
CO2 емисиите. Летливостта и устойчивостта на сгъстяване също остават  
в границите на ACEA, гарантирайки поддържане на икономията на гориво  
през целия период за смяна на маслото и намаляване на необходимостта  
от доливане.

Въздействие на малкото 
процентно увеличение на 
икономията на гориво за 
намаляване на CO2 емисиите 
на автопарка
Изпитване, поръчано от Chevron в 
Съединените щати, съгласно SAE 
J1321стандартите за изпитване и 
протоколите за измерване Данните 
са въз основа на стандартите на 
Агенцията за опазване на околната 
среда на САЩ (EPA).

Volvo D12D тест
В теста Volvo D12D маслата с 
вискозитетен клас 10W-30 и 
5W-30 показват значително 
увеличение на икономията на 
гориво въз основа на условията 
на шофиране в сравнение с 
маслата с вискозитетен клас 
10W-40 и 15W-40.

Икономия на гориво на маслата с по-нисък  
вискозитет спрямо 15W-40
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Въздействие на малкото процентно увеличение на 
икономията на гориво за намаляване на CO2 емисиите

Моторни масла

	■ 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

Охлаждаща течност
	■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

Трансмисионни масла
	■ Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
	■ Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Масла за мостове
	■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
	■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90
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източник: Dam et al. Esslingen 2012
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За да стигне вашият камион, автобус или друг автомобил 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.

Гресите Delo® са създадени да защитават ключовите компоненти на 
автомобила при неблагоприятни климатични условия и тежък режим  
на работа.

ГРЕСИ, ОСИГУРЯВАЩИ ГЛАДКА 
РАБОТА НА КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ НИЕ СМЕ С ВАС ЗА ДЪЛГИЯ ПЪТ

Всеки ден вашите автомобили са изправени пред изпитанието  
да продължат да се движат и да останат рентабилни. Това е трудна 
задача и ние сме тук за вас, като ви предлагаме експертен опит, 
висококачествени продукти и персонализирани услуги, за да ви 
поддържаме да продължите напред.

Анализ на използвани масла LubeWatch
Главната програма на Chevron включва стандартизирано вземане на 
проби на смазочни продукти и уникални онлайн инструменти, за да 
осигури оптимизирани интервали за смяна на маслото на оборудването 
и проверки на експлоатационните показатели за гарантиране на дълъг 
живот на оборудването.

Комплект за поддръжка на охлаждаща течност
Този комплект осигурява дълготрайна защита на охлаждащата система. 
Той предлага лесни за използване инструменти за следене на оптималния 
живот на охлаждащата течност и включва полезна информация за нея.

Hytex EP 2 LF
Универсална грес на основата на литиев комплекс за дългосрочна употреба
Акценти за продукта:
	■  Дългосрочно (за целия живот) ефективно 

смазване
	■  Доказани качества в лабораторни и полеви 

изпитвания

	■ Защита в широк температурен интервал
	■  Допринася за устойчивостта към износване,  

ръжда, корозия и окисление

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

Delo Grease MM EP 2
Универсална литиева грес за много високо налягане
Акценти за продукта:
	■  Формулирана за надеждна механична 

стабилност
	■  Предлага защита за лагерите при екстремно 

налягане

	■  Проектирана за влажни и сухи среди 
	■ Помага за защита в широка гама приложения
	■  Притежава одобрения от ключови автомобилни 

производители (OEM)

Texclad 2

Калциева грес, съдържаща Молибденов Дисулфид (MoS2) и графит

Multifak 264 EP 00/000

Литиева грес за централизирани смазочни системи

Molytex EP 2

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



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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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.
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ВОДЕЩИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ, ОДОБРЕНИ  
ОТ ВОДЕЩИ СВЕТОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Нашите силни взаимоотношения в техническо отношение с всички 
производители на оригинално оборудване (OEM), наред с нашите обширни 
познания и технологичен експертен опит се обединяват в едно, за да ви 
предложим продукти, които имат необходимите одобрения в подкрепа на 
вашия бизнес.

Нашите моторни масла са тествани и покриват високите изисквания за 
експлоатационни показатели, на които трябва да отговаря вашият автомобил. 
Ние не просто отговаряме на критериите за одобрение, ние ги надвишаваме. 
От условията на градско шофиране с често спиране и потегляне на 
автомобила до пътуванията на дълги разстояния в тежки климатични 
условия, можете да разчитате на висококачествените продукти Delo®.

Нашите продукти покриват изискванията на:
	■ Cummins
	■ DAF
	■ Iveco
	■ MAN

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

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