
DELO® ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

 Ένα βήμα πιο πέρα. 



DELO®: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΙΕΣ 

Εμπορία του πρώτου 
συνθετικού λαδιού κινητήρα 
και παροχή δυνατότητας 
λειτουργίας των κινητήρων 
ντίζελ υψηλής ταχύτητας 

Πρώτοι στον κόσμο στη 
δημιουργία επιτυχημένου 
λαδιού μεταβλητής 
ρευστότητας. 

Πρώτοι στην καταγραφή 
ενός εκατομμυρίου 
μιλίων, χωρίς αλλαγή, 
σε ό,τι αφορά τη 
διάρκεια ζωής του 
κινητήρα σε μοντέλο 
Caterpillar 3406B 

Το πρώτο λάδι κινητήρων 
βαρέων οχημάτων που 
πληροί τις προδιαγραφές 
API CH-4, το Cummins   
CES 20076 και Mack   
EO-M Plus  

Η Chevron λαμβάνει το 
βραβείο έρευνας SAE για 
τη "Διεύρυνση των ορίων 
για τη διατήρηση των 
φίλτρων σωματιδίων με 
λάδι χαμηλής 
περιεκτικότητας σε τέφρα 
και μηδενικό φώσφορο"  

Οικογένεια προϊόντων της Delo. 

Σας βοηθά να επιτύχετε άριστη απόδοση σε κάθε 
χιλιόμετρο  προσφέροντας προστασία έναντι της 
συντήρησης για μεγαλύτερο διάστημα, 
βελτιστοποίηση της ανθεκτικότητας του κινητήρα και 
μείωση του λειτουργικού κόστους. 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ TEXACO® DELO® 

Το να σας κρατάμε εν κινήσει είναι μέρος της δουλειάς μας. Όπως επίσης και να 

αξιοποιείτε το μέγιστο των επενδύσεών σας. Στη Chevron κατανοούμε πόσο σημαντικοί 

είναι αυτοί οι δύο παράγοντες για τη λειτουργία και το εισόδημά σας. 

Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την σειρά 

προϊόντων Delo, η οποία παρέχει στενή προστασία. 

Θα μοιραστούμε μαζί σας γιατί η Delo με την τεχνολογία ISOSYN παρέχει κορυφαία 

προστασία στους καταναλωτές, ώστε να είναι σίγουροι ότι αυξάνουν την 

παραγωγικότητα των οχημάτων τους και μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος. 

Θα δείτε επίσης πώς η Delo βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου, τα αποτελέσματα της 

σύγκρισής της με αντίστοιχα προϊόντα, καθώς και μαρτυρίες πελατών σχετικά με την αξία 

της Delo στην επιχείρηση τους. 

Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί μια εισαγωγή. Αναμένουμε περισσότερα σχετικά με τις 

ανάγκες των οχημάτων σας και πώς η σειρά προϊόντων της Delo μπορεί να βοηθήσει 

εσάς και την επιχείρησή σας να πάτε ένα βήμα πιο πέρα. 

Εισήγαγε το πρώτο λάδι 
χαμηλών εκπομπών (API 
CJ-4) που σχεδιάστηκε για 
την προστασία κινητήρων 
ντίζελ που χρησιμοποιούν 
έως και 5.000ppm σε ό,τι 
αφορά τα επίπεδα θείου στο 
καύσιμο ντίζελ. 



ΠΑΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXACO® DELO® 

Όταν τα βαρέως τύπου οχήματά σας βρίσκονται εν κινήσει, η επιχείρησή σας έχει 

κέρδη. Στόχος μας στη Chevron είναι να νιώσετε σιγουριά ώστε να δώσετε μια 

παραπάνω ώθηση στους κινητήρες σας, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος ενώ 

αυξάνετε την απόδοσή τους.  Ως συνεργάτης λιπαντικών σας, προσπαθούμε να 

διατηρήσουμε τον στόλο σας ανταγωνιστικό και το κόστος σας σε ανάλογο επίπεδο. 

 

Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών σήμερα: 

■ Νέας τεχνολογίας κινητήρας 
■ Βελτίωση οικονομίας καυσίμου 
■ Μείωση  εκπομπών άνθρακα και  

αποτυπώματος εκπομπών 
■ Επέκταση διαστήματος αλλαγής 

λαδιών  
■ Κυβερνητικοί κανονισμοί 
■ Πρότυπα εκπομπής 
■ Πολλαπλά στοιχεία απόδοσης 

καυσίμου (ντίζελ, βιοντίζελ, διπλό 
καύσιμο και φυσικό αέριο) 

Βασιστείτε στην εμπειρία της Chevron, στην 
τεχνολογική πρωτοπορία και στα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας της οικογένειας Delo 
ώστε να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε 
τις προκλήσεις, να προστατεύσετε και να 
μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του 
βασικού εξοπλισμού και των οχημάτων 
σας. 

 
Η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα είναι η προτεραιότητά μας 

Τα λιπαντικά Chevron σημαίνουν πάνω από όλα αξιοπιστία.  Η 

σωστή λίπανση στο εσωτερικό των κινητήρων ντίζελ των βαρέων 

οχημάτων απαιτεί κάτι περισσότερο από τη δημιουργία ενός 

προστατευτικού στρώματος. Τα λάδια Texaco® Delo για βαρέα 

οχήματα παρέχουν διασπορά αιθάλης, προστασία κατά της 

φθοράς και έλεγχο της ιλύος επεκτείνοντας τη ζωή του κινητήρα και 

μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού.  

Επιπλέον, η οικογένεια προϊόντων Delo παρέχει ακεραιότητα και 

απόδοση, όπως έχει αποδειχθεί από διάφορες εργαστηριακές 

δοκιμές.  Τα κορυφαία λιπαντικά της Delo έχουν αμέτρητες ώρες 

προστασίας εξαρτημάτων μηχανών ντίζελ στο ενεργητικό τους, 

ώστε τα βαρέα οχήματα να μπορούν αποδίδουν περισσότερο. 

Η τεχνολογία Delo
®
 με ISOSYN

®
 σας παρέχει την απόδοση, προστασία και 

ασφάλεια που χρειάζεστε ώστε η επιχείρησή σας να πάει ένα βήμα πιο πέρα. 

Τι είναι το ISOSYN; 

Η Chevron συνθέτει τα προϊόντα Delo μέσω της τεχνολογίας  ISOSYN, έναν συνδυασμό 

βασικών ελαίων υψηλής ποιότητας, προσθέτων υψηλής απόδοσης και τεχνογνωσίας της 

Chevron ώστε να παρέχει κορυφαία προστασία στα τμήματα ενός κινητήρα ντίζελ. 

Προσδίδοντας μεγάλη αξία. 

Η τεχνολογία Delo
® 

με ISOSYN
®
 σας παρέχει την απόδοση, προστασία και ασφάλεια που χρειάζεστε 

ώστε η επιχείρησή σας να πάει ένα βήμα παραπέρα 

 

■ Παρέχει προστασία έναντι της συντήρησης για μεγαλύτερο διάστημα 

■ Βοηθά στη βελτιστοποίηση της ανθεκτικότητας του κινητήρα 

■ Βοηθά στη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

Βασικά έλαια υψηλής ποιότητας 

Πρόσθετα υψηλής απόδοσης 

Τεχνογνωσία της Chevron  

Στοχευμένη προστασία τμημάτων 

Η Delo με τεχνολογία ISOSYN προστατεύει βασικά 
τμήματα του κινητήρα βοηθώντας στην επέκταση της 
ζωής του κινητήρα και του εξοπλισμού. 



ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Θέλοντας να βοηθήσουμε τον εξοπλισμό και την επιχείρησή σας να πάνε ένα 
βήμα πιο πέρα, έχουμε αποδεδειγμένα τα προϊόντα λίπανσης που καλύπτουν 
τις ανάγκες σας. 

 Τα λάδια Delo® έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν προστασία στα τμήματα των κινητήρων ντίζελ, 
καθώς και απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας. Για δεκαετίες η Delo έχει αφοσιωθεί 
στην παροχή βοήθειας για την αποδοτικότερη λειτουργία βασικών τμημάτων του κινητήρα αλλά και της 
επιχείρησής σας.  Τα αναγνωρισμένα Delo 400 λάδια για οχήματα βαρέως τύπου υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις απόδοσης του κλάδου και των περισσότερων  
κατασκευαστών κινητήρα. 

 

Μεγάλης διάρκειας E6/E9 low SAPS (χαμηλή περιεκτικότητα 
σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο) λάδι κινητήρα με άριστη 
απόδοση στην εξοικονόμηση καυσίμου*  

■ Ευρύ φάσμα κατασκευαστικών εφαρμογών, εντός και 
εκτός δρόμου.  

■ Μειωμένη πολυπλοκότητα καταλόγου απογραφής και 
κόστους.  

■ Low SAPS, τεχνολογία Euro VI.  
■ Προστασία κινητήρα keep-clean.  
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέσω του φίλτρου σωματιδίου 

πετρελαίου (DPF).  

■ Επέκταση διαστήματος αλλαγής λαδιών. 

Μεγάλης διάρκειας E6/E9, CK-A low SAPS λάδι κινητήρα με ορισμένα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης καυσίμου. 

■ Σχεδιασμένο για μέγιστη προστασία ενάντια στην οξείδωση ■  Συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις 

■ Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά  ■ Σχεδιασμένο για μεγ. διάρκεια ζωής μέσω 

της φθοράς και της διάβρωσης του φίλτρου σωματιδίου πετρελαίου (DPF).     
■ Βοηθά στη βελτίωση εξοικονόμησης καυσίμου  ■ Προσφέρει προστασία σε χαμηλές 

 θερμοκρασίες. 

Μεγάλης διάρκειας E6/E9, low SAPS λάδι κινητήρα  

■ Η συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών των   ■ Σχεδιασμένο να μειώνει την συντήρηση 
κατασκευαστών εξοπλισμού βοηθά στη μείωση  των καταλόγων  του συστήματος ελέγχου εκπομπών 
απογραφής 

■ Διατηρεί τους δακτυλίους εμβόλων και τις βαλβίδες καθαρές ■ Σχεδιασμένο για εκτεταμένο διάστημα  
   αλλαγής λαδιών 

■ Προσφέρει τελευταίας τεχνολογίας προστασία κινητήρα ■ Προωθεί την προστασία ενάντια στη  

   φθορά εκκίνησης ψυχρού κινητήρα 

Μεγάλης διάρκειας E6 low SAPS λάδι κινητήρα με άριστη απόδοση στην εξοικονόμηση καυσίμου* 

■ Εξοικονόμηση καυσίμου με χαμηλές εκπομπές  ■ Σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση  

   στη διάρκεια ζωής 

■ Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της φθοράς και   ■ Βοηθά στη μείωση του χρόνου κατά τον 

της διάβρωσης  οποίο το σύστημα εκπομπών βρίσκεται εκτός 
   λειτουργίας 
■ Προωθεί την προστασία ενάντια στη φθορά εκκίνησης  
 ψυχρού κινητήρα ή κινητήρα που θα λειτουργήσει σε  

 θερμοκρασίες υπό του μηδενός    

 Μεγάλης διάρκειας E6 low SAPS λάδι κινητήρα με ορισμένα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης καυσίμου 

■ Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ■ Μειωμένα λειτουργικά έξοδα στόλου 

■ Σύστημα προστασίας εκπομπών ■ Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα οχημάτων 

■ Επίδοση Keep-clean (διατηρείται καθαρό) 

Μεγάλης διάρκειας E6, low SAPS λάδι κινητήρα 

■ Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ■ Μειωμένα λειτουργικά έξοδα στόλου 

■ Σύστημα προστασίας εκπομπών ■ Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα οχημάτων 
■ Επίδοση Keep-clean (διατηρείται καθαρό) 

Scania LDF-3 εγκεκριμένο λάδι κινητήρα 

■ Κατάλληλο για Scania Euro VI και προηγούμενες εκδόσεις ■ Υψηλής απόδοσης διατήρηση TBN  
συμβατότητα από Euro VI σε Euro II (συνολικός αριθμός βάσεων) 

■ Κατάλληλο για χρήση σε διηπειρωτικές δραστηριότητες ■ Προωθεί την προστασία κατά την 

 στόλου εκκίνηση ψυχρού κινητήρα και την  
  εξοικονόμηση καυσίμου 
 

Low SAPS,  CJ-4, E9/E7 λάδι κινητήρα με ισχυρή διατήρηση συνολικού αριθμού βάσεων 
(ΤΒΝ), για χρήση σε περιοχές με υψηλή και χαμηλή περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα. 
 

■  Το ευρύ φάσμα χρήσεων βοηθά στη μείωση της   ■ Σχεδιασμένο για βέλτιστη λειτουργία με  

λανθασμένης χρήσης   ελάχιστη συντήρηση 

■ Μειώνει τους μεγάλους καταλόγους απογραφής και    ■ Σχεδιασμένο να βοηθά στην επέκταση  

■ Βοηθά στον έλεγχο της φθοράς από την αιθάλη    της διάρκειας ζωής μέσω του φίλτρου  και 
την κίνηση των βαλβίδων   σωματιδίου πετρελαίου (DPF) 
το κόστος 

Low SAPS CK-4, Ε9 λάδι κινητήρα για κρύο κλίμα CI-4, E7 λάδι κινητήρα 

CI-4, E7 λάδι κινητήρα Μεγάλης διάρκειας E4/E7 λάδι κινητήρα 

* Συσχετιζόμενο με το συμβατικό 15W-40 λάδι κινητήρα. Η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου εξαρτάται από το 
είδος του οχήματος/ εξοπλισμού, την εξωτερική θερμοκρασία, τις οδηγικές συνθήκες και την κατάσταση του 

ιξώδους των υγρών. 



ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αυστηρές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες 

Τα φορτηγά και τα οχήματα βάζουν τα λάδια κινητήρα για οχήματα βαρέως τύπου σε 

δοκιμασία καθημερινά είτε πρόκειται για το σταμάτα-ξεκίνα εντός πόλεως, είτε για 

οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις και σε ακραίες συνθήκες. Η Delo πάει ένα βήμα 

παραπέρα θέλοντας να αποδείξει την αξία της στον στόλο σας. 

 

Κατά τις δοκιμές, τα προϊόντα Delo έδειξαν ανώτερη απόδοση ενάντια στην οξείδωση 

συγκριτικά με αντίστοιχα προϊόντα. 

Απόδοση σε κρύα θερμοκρασία – 
ροή 

 
Δοκιμασμένο σε ψυχρή θερμοκρασία 
τόσο με SAE 15W-40 - όσο και με 
συνθετικό SAE 5W-40 λάδι κινητήρα 
ντίζελ.  Το Delo 400 XLE SAE 
10W-30 έδειξε καλή αντλησιμότητα 
έναντι του SAE 15W-40 καθώς και 
παρόμοια απόδοση έναντι των 
πλήρως συνθετικών λαδιών 
κινητήρα ντίζελ SAE 5W-40 . 

Δοκιμασία απόδοσης ενάντια στη 
φθορά 

Κατά τις δοκιμές, το Delo 400 XLE 
HD SAE 5W-30 έδειξε απόδοση 
ενάντια στη φθορά σε ένα επίπεδο 
ισάξιο με τα λάδια 10W-40 και 
σημαντικά καλύτερο από τα όρια 
δοκιμής. 

Είμαστε ενθουσιασμένοι με την απόδοση 

του Delo
®
 400 με τεχνολογία ISOSYN

®
. 

Αυτός ο κινητήρας μπορεί να διανύσει 

άλλο ένα εκατομμύριο μίλια. 

James McGeehan 
Ανώτερος επιστημονικός σύμβουλος, 

Λιπαντικά Chevron 

Η R.E. West Transportation χρησιμοποιεί τα λιπαντικά 
Delo και είναι ακόμα σε καταπληκτική κατάσταση, με 
μηδαμινή φθορά, ακόμα και μετά από 1,5 εκατομμύρια 
μίλια. 

Η R.E. West Transportation, μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Νάσβιλ στο Τενεσί είναι ένας 
εθνικά αναγνωρισμένος φορέας με στόλο φορτηγών και τρέιλερ που δραστηριοποιούνται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Η εταιρεία βασίζεται στα λιπαντικά και ψυκτικά της Delo εδώ και 
χρόνια και η προστασία που τους παρέχει επιτρέπει στον στόλο της να επιτυγχάνει μεγάλο αριθμό 
χιλιομέτρων. 

Ο ιδιοκτήτης της R.E., "Bob" West μοιραζόταν την ιστορία ενός φορτηγού με κινητήρα Detroit Diesel 
και 1,5 εκατομμύρια μίλια που δεν χρειαζόταν γενική επισκευή. Έτσι, μια ομάδα που περιελάμβανε 
τους μηχανικούς της εταιρείας, καθώς και τους μηχανικούς συντήρησης της Clarke Power Services 
στο Νάσβιλ, αποσυναρμολόγησαν έναν κινητήρα Series 60 με 1,5 εκατομμύρια μίλια και διεξήγαγαν 
έναν ενδελεχή, τριήμερο έλεγχο. «Χάρη στην προστασία που παρέχει η Delo, ο κινητήρας φαινόταν 
πολύ πιο καινούργιος σε σχέση με την ηλικία του», ανέφερε η Jenny West, Οικονομική Διευθύντρια 
της R.E West. 

Μιλώντας για την προστασία που προσφέρουν τα προϊόντα Delo, o Steve McCluskey, υπεύθυνος 
υποστήριξης πελατών για τους τοπικούς προμηθευτές πρόσθεσε επίσης για την R.E. West: 
«Ανακατασκευάζουμε πάνω από 800 κινητήρες σε αυτό το κατάστημα ετησίως. Βλέπουμε διάφορα 
να συμβαίνουν λόγω της φθοράς στα έμβολα, ρουλεμάν...κάποια διαφορετικά τμήματα στον κινητήρα 

και αυτός ο κινητήρας με 1,5 εκατομμύριο μίλια...βλέπεις ότι πραγματικά κρατιέται μια χαρά με το λάδι 
Delo». 

Έμβολο 

Ελάχιστος σχηματισμός 
ιζήματος με τους δακτυλίους 
των εμβόλων να είναι καθαροί 
από ιζήματα, εξασφαλίζοντας 
την απρόσκοπτη λειτουργία 
των δακτυλίων. 

Εξωτερική επένδυση εμβόλου 

Δεν υπάρχει διάβρωση στην 
επένδυση ή επιβλαβείς 
συσσωρευμένες επικαθίσεις με 
τη χρήση του Delo XLC έπειτα 

από 1,5 εκατομμύρια μίλια. 

Τμήμα υπό της στεφάνης του εμβόλου 

Μηδαμινή φθορά και ελάχιστες 
επικαθίσεις ή επιβλαβείς 
αποθέσεις άνθρακα. 

Ταλαντούμενοι βραχίονες 

Οι αντιτριβικοί δακτύλιοι από 

ορείχαλκο είναι σε καλή 

κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν 

επιβλαβείς εναποθέσεις στους 

βραχίονες ή στους 

ενεργοποιητές. 

Τα τμήματα που εξήχθησαν από αυτόν τον κινητήρα είχαν 

ελάχιστη φθορά και φαίνονταν πραγματικά καλά. Μόλις 

ολοκληρώσουμε την ανακατασκευή, το φορτηγό θα τεθεί και πάλι 

εν κινήσει και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να  

διανύσει άλλο ένα εκατομμύριο και παραπάνω μίλια. 

Jenny West 

Οικονομική Διευθύντρια της R.E. West Transportation 



ΣΤΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ 

Τα Delo
® 

λάδια κινητήρα για οχήματα βαρέως τύπου, έλαια για μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης, 
υγρά για μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης και ψυκτικά μεγάλης διάρκειας είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
να καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις των οχημάτων σας. 
 
Επιλέγοντας την αποδεδειγμένη απόδοση των ποιοτικών λιπαντικών Delo, μεγιστοποιείτε την εξοικονόμηση 
καυσίμου. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση επενδύσεων σε κάθε μίλι. 

Στη Chevron έχουμε μια ιστορία σοβαρής επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη θέλοντας να εξασφαλίσουμε 
ότι τα οχήματα και ο εξοπλισμός σας δέχονται όσο το δυνατόν υψηλότερη προστασία. Είμαστε τόσο βέβαιοι 
για την ποιότητα των προϊόντων Delo που προσφέρουμε εγγύηση στενής προστασίας την οποία δεν 
μπορείτε να βρείτε σε άλλους κατασκευαστές. 
 
Για την πλήρη λίστα προτάσεων προϊόντων για τα οχήματά σας, επισκεφθείτε: 
chevron-eu.lubricantadvisor.com 

 Έδρανα τροχών 

Σημεία λίπανσης, ράβδοι, 
πείροι & ρουλεμάν 

Εκπομπές (αυτόματο) 

Σύστημα ψύξης 

Στροφοθάλαμος κινητήρα   

Έδρανα τροχών 

Διαφορικά & άξονες 

Κιβώτιο ταχυτήτων 
(χειροκίνητο & αυτόματο) 

Κύριος πείρος & έδρανο ζεύξης 

Στροφοθάλαμος κινητήρα 

Σύστημα ψύξης 

Έδρανα συμπλέκτη 

Σημεία λίπανσης, ράβδοι, 
πείροι & ρουλεμάν 

Διαφορικά & άξονες 



ΨΥΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι σκληρά εργαζόμενοι κινητήρες ντίζελ των φορτηγών, λεωφορείων, 
πούλμαν και άλλων οχημάτων υπηρεσίας αυτοκινητοδρόμων παράγουν 
μεγάλη ποσότητα θερμότητας και απαιτούν καλή προστασία του 
συστήματος ψύξης καθώς και συντήρηση. 

Η διατήρηση της σωστής λειτουργίας των κινητήρων απαιτεί ένα εξαιρετικής απόδοσης 
ψυκτικό μεγάλης διάρκειας - καθώς και ένα καλό πρόγραμμα συντήρησης ψύξης. Το 
Delo' XLC αντιψυκτικό/ ψυκτικό έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα υψηλής απόδοσης. 

Το Delo XLC αποδίδει μέγιστη απόδοση κινητήρα και απλοποιεί τον τρόπο συντήρησης 
των συστημάτων ψύξης. Οι κατοχυρωμένοι αντιοξειδωτικοί αναστολείς βοηθούν στη 
μεγιστοποίηση της απόδοσης των μηχανικών μερών και επαναφέρουν σε καλύτερη 
κατάσταση τον κινητήρα σας. Η προστασία αυτή έχει αντέξει σε δοκιμές και 
εκατομμύρια μίλια στο δρόμο. 
Σε σύγκριση με τα συμβατικά ψυκτικά, τα προϊόντα Delo XLC μπορούν να μειώσουν το 
λειτουργικό κόστος και να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα σας. 

Μείνετε ήσυχοι πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα 
Η σωστή συντήρηση του συστήματος ψύξης είναι εύκολη ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα: 

■ Χρησιμοποιήστε το Delo XLC αντιψυκτικό/ ψυκτικό για συμπλήρωση 

■ Προχωρήστε σε τακτικό οπτικό έλεγχο για δείγματα μόλυνσης 

■ Διεξάγετε έλεγχο ανά εξάμηνο για το σημείο πήξεως. 

■  

Αντιψυκτικό/ Ψυκτικό μεγάλης διάρκειας 

■ Σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια και ελάχιστο κόστος συντήρησης  

■ Προσφέρει περισσότερα από 650.000 km σε φορτηγά και λεωφορεία 

■ Προάγει την αξιοπιστία και προσφέρει προστασία κατά της 

διάβρωσης 

■ Συνεισφέρει στην σταθερότητα της σκληρότητας του ύδατος 

■ Βοηθά στην προστασία ενάντια στη φθορά της υψηλής 

θερμοκρασίας 

 

Μεγάλης διάρκειας αντιψυκτικό/ ψυκτικό προπυλενογλυκόλης 

■ Προσφέρει ελάχιστο κόστος συντήρησης 

■ Μεικτές εφαρμογές για τον στόλο 

■ Προάγει την προστασία των εξαρτημάτων και την αξιοπιστία 

■ Σταθερότητα στο νερό χωρίς φωσφορικά άλατα  

■ Βοηθά στην προστασία του αλουμινίου ενάντια στη φθορά της 

υψηλής θερμοκρασίας 

 

 

Αντιοξειδωτικός αναστολέας μεγάλης διάρκειας 

Έπειτα από 16.000 ώρες 
λειτουργίας, τα 
απορριμματοφόρα μας 
χάρη στοDelo XLC δεν 
έχουν ιζήματα και σκουριά, 
ενώ το εξωτερικό τμήμα των 
εμβόλων μοιάζει 

καινούργιο. 

David Achiro 
Ιδιοκτήτης, Tahoe Truckee 
Sierra Disposal 

Γνωρίζουμε ότι η συντήρηση των οχημάτων σας είναι σημαντική. Η προστασία 
της μετάδοσης κίνησης και των διαφορικών είναι εξίσου σημαντική με την 
προστασία των εξαρτημάτων του κινητήρα. 
Η premium σειρά της Delo με λιπαντικά για μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης και υγρά για 
μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης έχει δημιουργηθεί ώστε να βοηθήσει τα βασικά συστήματα 
μετάδοσης κίνησης να λειτουργήσουν αξιόπιστα μειώνοντας το κόστος που θα επέφερε η περίοδος 
μη λειτουργίας τους. 

Συνθετικό λάδι αυτόματης μετάδοσης 

■ Μεγάλη διάρκεια ανθεκτικότητας στα 400.000 km ■ Αποτελεσματική ανθεκτικότητα ενάντια σε 

■ Προστασία εξαρτημάτων ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα φθορά και διάβρωση 
 θερμοκρασιών 

■ Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καυσίμου  στο 3% όταν χρησιμοποιείται με το Delo  Syn-AMT XV SAE 75W-80 

Πλήρως συνθετικό λάδι αυτόματης μετάδοσης 

■ Σχεδιασμένο να προσφέρει ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας ■ Προστασία ενάντια στα γδαρσίματα και τη  

■ Βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου   φθορά 

■  Προσφέρει προστασία συστήματος ενάντια σε εκκίνηση ψυχρού κινητήρα 

Πλήρως συνθετικό υγρό μετάδοσης 

■ Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα διάρκειας 450.000 km ■ Σχεδιασμένο τόσο για εκκίνηση ψυχρού  

■ Ομαλή αλλαγή σχέσεων κινητήρα, όσο και για συνεχή προστασία  
  ενάντια στην υψηλή θερμοκρασία 
■ Προσφέρει βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου 

Συνθετικό υγρό χειροκίνητης μετάδοσης 

■ Έως και 300.000 km χωρίς αλλαγή ■ Μεγάλη διάρκεια ανθεκτικότητας υγρού 

■ Ομαλή μετάδοση σχέσεων ■ Προστασία ενάντια στην υψηλή  

  θερμοκρασία 

Εγκεκριμένο λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης από τη Volvo 97312 

■ Κατάλληλο για χειροκίνητες μεταδόσεις κίνησης ■ Παρέχει αξιόπιστη προστασία και  
 και τελικές μεταδόσεις ανθεκτικότητα ενάντια στη φθορά 

■ Μεγάλη διάρκεια ανθεκτικότητας ■ Προσφέρει ταχύτατη κυκλοφορία λαδιού 

  κατά την εκκίνηση ψυχρού κινητήρα 

Συνθετικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων χαμηλού 

ιξώδους με μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου 

Λάδι σχεδιασμένο για εκτεταμένο διάστημα αλλαγής 
για τελικές μεταδόσεις οχημάτων βαρέως τύπου και 
διαφορικά 

Πλήρως συνθετικό υγρό μετάδοσης για αυτόματα 

συστήματα μετάδοσης βαρέων οχημάτων 

Mercedes PowerShift   

Πλήρως συνθετικό υγρό αυτόματης μετάδοσης 

Εγκεκριμένο υγρό αυτόματης μετάδοσης 

από την Allison TES-389 

Λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ THN ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΑΣ; 

Η Delo
® 

βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου. 

Κατά μέσο όρο  το 40% του λειτουργικού κόστους ενός στόλου είναι τα καύσιμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα 
που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση καυσίμου. Μια καλή αρχή είναι η μεγιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας του καυσίμου μέσω της επιλογής του λαδιού κινητήρα. Γι' αυτόν τον λόγο, η άριστη 
ποιότητα των λαδιών κινητήρα της Delo με τεχνολογία ISOSYN σας βοηθούν να πάτε την επιχείρησή σας ένα 
βήμα πιο πέρα. 

Επιλέγοντας τα προϊόντα εξοικονόμησης καυσίμου της Delo, θα διαπιστώσετε έως και 4,5% βελτίωση στην 
εξοικονόμηση καυσίμου σε σύγκριση με ποιότητες υψηλότερου ιξώδους. Πολλαπλασιάστε την εξοικονόμηση 

αυτή με εκατό ή και περισσότερα οχήματα ενός στόλου και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 

Πολλοί παράγοντες συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση καυσίμου 

Τα λάδια με χαμηλότερο ιξώδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμου. Άλλοι παράγοντες είναι: 

 

■ Ταχύτητα 

■ Στροφές βραδυπορείας 

■ Ελαστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

■ Αεροδυναμική του οχήματος 

Να θυμάστε ότι μαζί με την εξοικονόμηση καυσίμου, τα προϊόντα Delo 

μπορούν να προάγουν την ανθεκτικότητα και την προστασία ενάντια σε 
συντήρηση. 

Βιώσιμη οικονομία καυσίμου 

Κατά τις δοκιμές, τα λάδια με χαμηλότερο ιξώδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην 
οικονομία καυσίμου, γεγονός που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μείωση σε εκπομπές CO2. Η 
πτητικότητα και η ανθεκτικότητα στην πύκνωση παρέμειναν επίσης εντός των ορίων της ACEA 
(Ένωση ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών), εξασφαλίζοντας πως η απόδοση θα 
διατηρούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χωρίς αλλαγή και πως η ανάγκη για 
συμπλήρωση θα περιοριζόταν. 

Μπείτε 

για να ανακαλύψετε περισσότερα και να 

δοκιμάσετε τον νέο, αποκλειστικό 

Υπολογιστή Εξοικονόμησης Καυσίμου 

της Delo (Delo Fuel Economy Calculator) 

και μάθετε πόσα μπορεί να κερδίσει η 

επιχείρησή σας από τα έξοδα καυσίμου. 

Δοκιμή Volvo D12D 

Τα λάδια 10W-30 και 5W-30 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση 
οικονομίας καυσίμου σε οδηγικές 
συνθήκες συγκρινόμενα με τα 
10W-40 και 15W-40 κατά τη δοκιμή 
Volvo D12D. 

Επιρροή μικρής εξοικονόμησης 
καυσίμου % σε όλον τον στόλο 
μειώσεις εκπομπών CO2 
 
Η δοκιμή που διεξήχθη από την 
Chevron στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ακολούθησε τα πρότυπα δοκιμών 
SAE J1321 και τα πρωτόκολλα 
μέτρησης. Τα στοιχεία βασίστηκαν 
στα πρότυπα της Αμερικανικής 
Υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΕΡΑ). 
. 

Λάδια κινητήρα   

Ψυκτικά 

Υγρά μετάδοσης κίνησης 

Λάδια αξόνων 



ΓΡΑΣΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ 

Για να βοηθήσουμε το φορτηγό, λεωφορείο, πούλμαν ή όχημα σας να πάει ένα βήμα πιο 

πέρα, είναι σημαντικό το κάθε τμήμα του να λειτουργεί ομαλά. Τα premium γράσα της 

Texaco® είναι σχεδιασμένα να παρέχουν υψηλή απόδοση και συνεχή προστασία σε 

διάφορες συνθήκες λειτουργίας. 

Τα γράσα Delo προστατεύουν βασικά τμήματα του οχήματος σε δύσκολες κλιματικές 

συνθήκες και απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας.  

Τα οχήματά σας δοκιμάζονται καθημερινά και πρέπει να συνεχίσουν να 

κινούνται και να αποφέρουν κέρδος. Είναι ένας απαιτητικός τομέας, όμως 

εμείς είμαστε εδώ για εσάς και σας προσφέρουμε τεχνογνωσία, προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένες υπηρεσίες ώστε να συνεχίζετε να 

προχωράτε. 

Ανάλυση χρησιμοποιημένου λαδιού LubeWatch
®
 

Το πρότυπο πρόγραμμα της Chevron ενσωματώνει τυποποιημένη 
δειγματοληψία λιπαντικού και μοναδικά διαδικτυακά εργαλεία εξασφαλίζοντας 
βελτίωση στο διάστημα αλλαγής λαδιού των εξαρτημάτων, καθώς και έλεγχο 
απόδοσης για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. 

Σετ συντήρησης ψυκτικού 

Το σετ βοηθά στην εξασφάλιση προστασίας της διάρκειας ζωής του 
συστήματος ψύξης. Παρέχει εύκολα στη χρήση εργαλεία ελέγχου της ψύξης 
καθώς και χρήσιμες πληροφορίες. 

Μακράς διάρκειας, πολλαπλών σκοπών γράσο σύμπλοκου λιθίου 

■ Μακροπρόθεσμη (ακόμα και με χρήση μια φορά)   ■ Προστασία ενάντια σε διάφορες  

 λίπανση  θερμοκρασίες  

■ Αποδεδειγμένη απόδοση με ελέγχους στο εργαστήριο και   ■ Συμβάλλει στην ανθεκτικότητα ενάντια στη  

 σε πραγματικές συνθήκες  φθορά, σκουριά, διάβρωση και οξείδωση 

Γράσο σύμπλοκου λιθίου πολλαπλών σκοπών 

■ Υψηλή θερμική ανθεκτικότητα  ■ Μηχανική σταθερότητα 

■ Βοηθά στην προστασία ενάντια στη μακροπρόθεσμη   ■ Βοηθά στην προστασία ενάντια στην  

φθορά, διάβρωση και οξείδωση  σκόνη, ρύπους και στην εισροή νερού 

Γράσο σύμπλοκου λιθίου πολλαπλών σκοπών, για συνθήκες έντονης πίεσης 

■ Σχεδιασμένο για αξιόπιστη μηχανική σταθερότητα  ■ Σχεδιασμένο για υγρό και στεγνό  

   περιβάλλον 

■ Προσφέρει προστασία στα ρουλεμάν  ■ Πολλαπλή προστασία για διάφορες  

   χρήσεις 

Γράσο σύμπλοκου λιθίου με 3% Μολυβδαίνιο 
Διθειάνθρακας (MoS2) 

Γράσο σύμπλοκου λιθίου με 5% Μολυβδαίνιο 

Διθειάνθρακας (MoS2) 

Γράσο ασβεστίου με Μολυβδαίνιο 

Διθειάνθρακας (ΜoS2) και Γραφίτης 
Γράσο λιθίου για συστήματα κεντρικής λίπανσης 

 

Γράσο λιθίου πολλαπλών σκοπών για οχήματα 

βαρέως τύπου που περιέχει μολυβδαίνιο 
διθειάνθρακα (ΜoS2) 



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

Οι στενές τεχνικές μας σχέσεις με τους Κατασκευαστές Αυθεντικού 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού, καθώς και η εκτενής γνώση μας και 

τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη συνδυάζονται και παρέχουν προϊόντα 

που φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγκρισης για να στηρίξουν την 

επιχείρησή σας. 

Τα λάδια κινητήρα μας έχουν δοκιμαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις 

υψηλές απαιτήσεις του οχήματός σας. Δεν πληρούμε απλώς τα κριτήρια 

έγκρισης, τα ξεπερνάμε. Είτε πρόκειται για το σταμάτα-ξεκίνα της πόλης, 

είτε για μεγάλο ταξίδι σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, μπορείτε να 

βασιστείτε στην απόδοση της Delo
®
. 

Οι προδιαγραφές μας καλύπτουν τις απαιτήσεις των: 

■ Cummins ■ Mercedes-Benz 

■ DAF ■ Renault Trucks 

■ Iveco ■ Scania 

■ MAN ■ Volvo. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με τον προσωπικό 

σας εκπρόσωπο της Texaco
®
, τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Texaco ή 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα texacodelo.com 

Στενή προστασία 
Αυτό είναι το προτέρημα της Delo. 

Για εμάς στη Chevron η R&D (έρευνα και ανάπτυξη) 
είναι στο DNA μας. Προσπαθούμε συνεχώς να 
βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα 
της οικογένειας Delo προστατεύουν και λειτουργούν. 
Είμαστε υπερήφανοι για τα λιπαντικά μας με την 
εγγύηση στενής προστασίας που δεν θα βρείτε 
στους περισσότερους κατασκευαστές. 



 

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά του καταλόγου. Διαθέσιμη θα βρείτε μια πλήρη σειρά 

προϊόντων Texaco προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά σας όλα 

τα προϊόντα που παρουσιάζονται. Συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο πωλήσεων της Texaco στην περιοχή σας 

και μάθετε περισσότερα. Πάντα να ελέγχετε τις απαιτήσεις των Κατασκευαστών Αυθεντικού Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού όταν προχωράτε σε αλλαγές. Να χρησιμοποιείτε την ανάλυση χρησιμοποιημένου λαδιού για 

εκτεταμένο διάστημα αλλαγής λαδιών. 
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