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VÄLKOMMEN TILL TEXACO® DELO®-PRODUKTER

Att hålla dina maskiner igång är en del av vårt ansvar. Att få ut mesta 
möjliga av din investering är din. På Chevron inser vi hur viktigt detta  
är för din gruv- eller entreprenadverksamhet och ditt levebröd.

Tack för möjligheten att låta oss presentera Delo-produkter som 
tillhandahåller skydd för dina maskiner.

Vi visar hur Delo med ISOSYN®-tekniken hjälper till att ge ett skydd av 
världsklass som kunder behöver för att vara säkra på att de maximerar 
sin produktivitet och samtidigt minskar sina driftskostnader.

Du kommer också att få se hur Delo 400-motoroljor står sig mot 
konkurrerande produkter i tester och vad våra kunder säger om det 
mervärde som Delo bidrar med i deras verksamhet och slutresultat,  
i flera olika driftförhållanden.

Vi ser denna guide som en introduktion. Vi ser fram emot  
att lära oss mer om vilka behov som finns i din gruv- eller 
entreprenadverksamhet och visa hur Texacos produkter  
kan hjälpa dig och din verksamhet att utvecklas.

Delos produktfamilj.
Hjälper dig att uppnå optimal prestanda från 
varje arbetstimme tack vare bättre skydd 
under längre serviceintervall, för maximal 
motorlivslängd och minimala driftkostnader.

DELO®: EN HISTORIA AV ATT VARA FÖRST

1936
Först att marknadsföra 
sammansatta 
dieselmotoroljan
vilket möjliggjorde 
högvarviga 
dieselmotorer

1953
Först i världen
med att utveckla 
en framgångsrik 
multi-grade motorolja

1989
Först med en 
dokumenterad 
livslängd på 160 000 
mil för en motorn 
utan underhåll i en 
Caterpillar 3406B

1998
Första motorolja för 
tunga fordon som 
uppfyller API CH-4, 
Cummins CES 20076
och Mack EO-M
plus förlängda
bytesintervaller

2013
Chevron erhåller SAE:s 
forskningspris för 
arbetet med att utöka 
intervallen för underhåll 
av dieselpartikelfilter 
med en olja med 
ultralågt askinnehåll 
och noll fosforinnehåll

2014
Lanserade första 
lågemissionsoljan
(API CJ-4) utvecklad 
att skydda dieselmotorer 
vid användandet av 
dieselbränsle med 
svavelnivåer upp 
till 5 000 ppm
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Tillförlitlighet och hållbarhet är vår prioritet 
Chevrons smörjmedel står framförallt för en sak – 
tillförlitlighet. Rätt smörjning av en heavy duty dieselmotor 
kräver mer än att bara skapa en skyddande film. Delos 
heavy duty-motoroljor hanterar sot, skyddar mot slitage 
och slam, vilket förhindrar förlust av motorlivslängd och 
minskar bränsle- och oljeförbrukningen. 

Dessutom levererar Delos produkter integritet 
och prestanda bevisade i flera olika tester. Delos 
branschledande smörjmedel och kylvätskor har loggat 
oräkneliga timmars drifttid för att de ska kunna skydda 
komponenterna i dina dieselmotorer och låta din mobila 
eller stationära utrustning köras längre.

LÅT OSS NÅ LÄNGRE MED TEXACO® DELO®

Produktionen och intäkterna i er verksamhet är beroende av att era 
entreprenadmaskiner och er utrustning fungerar tillförlitligt. På 
Chevron är vårt mål att optimera din utrustnings prestanda för att 
minimera kostnaderna och maximera maskinernas driftsäkerhet.  

Som din smörjmedelspartner strävar vi efter att hålla igång dina maskiner på ett tillförlitligt 
sätt. Det inkluderar dieselmotorer, växellådor, slutväxlar, hydraulsystem, tappar och bussningar, 
kompressorer, linspel, matarpumpar, transportband, materialbearbetningsmaskiner och 
generatorer som ska köras med högsta prestanda och lägsta möjliga driftkostnader.

Vi förstår de utmaningar som gruv- och entreprenadmaskiner ställs inför idag:
■■ Ny motorteknikutveckling
■■  Bränsletyp och kvalitet
■■ Längre bytesintervall för olja och kylvätska
■■  Skyddar utrustningen från förtida slitage på  

grund av föroreningar från omgivningen –  
inträngande luft, vatten och damm

■■  Konsolidering av smörjmedelsprodukter,  
utan att ge avkall på prestanda

■■  Bibehållen effektivitet och  
avgasrening

■■ Uppfyller lagstadgade krav.

Du kan lita på att Chevrons bransch- 
erfarenhet, tekniska ledarskap och  
utbud av Delo premiumprodukter  
kommer att hjälpa dig att ligga steget  
före och skydda samt maximera 
livslängden på dina maskiner och fordon.

Delo® med ISOSYN® Technology ger dig den prestanda, det skydd och 
det förtroende du behöver för att låta din verksamhet nå längre.

Vad är ISOSYN?
ISOSYN Technology är den tekniska benämningen för hur Chevron formulerar sina mest 
avancerade Delo-produkter. Chevrons formuleringsexperter kombinerar premiumbasoljor  
med högpresterande tillsatser för att få det bästa skyddet för dieselmotorns alla delar.

Delo med ISOSYN Technology ger dig den prestanda, det skydd och det förtroende  
du behöver för att låta din verksamhet nå längre.
■■ Ger skydd under längre bytesintervall
■■ Hjälper till att maximera motorns hållbarhet
■■ Hjälper till att minimera driftkostnaderna.

Fokuserat skydd av komponenter

Delo med ISOSYN Technology skyddar kritiska motordelar 
för att maximera motorns och maskinens livslängd.

Premiumbasoljor
    +
Högpresterande additiv
    +
Chevrons 
formuleringserfarenhet

=
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Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7 motorolja
■■  Motverkar slambildning vid låga 

temperaturer och bildande av beläggningar 
vid höga temperaturer

■■  Skyddar mot korrosion i motor och lager

■■ Ger skydd mot slitage och cylinderpolering
■■  Utvecklad för att skydda mot beläggningar  

och igensatta filter 

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Low SAPS-motorolja CI-4, E6 för långa bytesintervall

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

CI-4, E4/E7 motorolja för långa bytesintervall

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7 motorolja

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Low SAPS-motorolja E6/E9 för långa bytesintervall och optimal bränsleekonomi* 

■■  Passar för en mängd olika tunga fordon 
samt entreprenadmaskiner 

■■  Minskat antal produkter ger förenklad 
lagerhållning 

■■ Low SAPS Euro VI teknologi

■■ Håller motorn ren 
■■ Lång livslängd för partikelfilter 
■■ L ängre oljebytesintervall

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Low SAPS-motorolja CK-4, E6/E9 för långa bytesintervall och förbättrad bränsleekonomi

■■  Utvecklad för högpresterande skydd  
mot oxidation

■■  Ger skydd mot slitage och korrosion
■■  Bidrar till förbättrad bränsleekonomi

■■ Bakåtkompatibel
■■  Formulerad för optimal livslängd 

hos partikelfiltret
■■  Skyddar vid låga temperaturer

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Low SAPS-motorolja med gott bibehållande av bastal, för användning i regioner med såväl  
hög- som lågsvavliga bränslen

■■  Brett användningsområde minimerar 
felanvändning

■■  Minskar stora oljelager och kostnader
■■  Bidrar till att kontrollera sot och 

ventilmekanismslitage

■■  Utvecklad för optimal drift med minimalt 
underhåll

■■  Formulerad för att förlänga livslängden 
på partikelfilter

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Low SAPS-motorolja CJ-4, E6/E9 för långa bytesintervall

■■  Passar flera olika fabrikat vilket bidrar till 
att minskad lagerhållning

■■  Bidrar till att hålla kolvringarna, mantelytor 
och ventiler rena

■■  Erbjuder den senaste motorskyddstekniken

■■  Formulerad för minskat underhåll av 
avgasreningssystemet

■■  Utvecklad för längre oljebytesintervall
■■ Ger gott slitageskydd vid kallstarter

MOTOROLJOR FÖR TUNGA FORDON  
SOM GER SKYDD I VÄRLDSKLASS

Hjälper din utrustning och verksamhet att nå längre – vi har 
beprövade smörjmedel som passar dina behov. 

Delos oljor är framtagna för att skydda dieselmotorns delar och prestanda många olika 
driftförhållanden som gruv- och entreprenadmaskiner utsätts för. Delo® har under flera decennier 
haft som mål att hjälpa våra kunder i gruv- och entreprenadbranschen att driva sina verksamheter 
mer effektivt.

Vi sparar faktiskt omkring 160 000 dollar per motor 
och år med hjälp av Delo® 400 motoroljor. Vår gruva 
har 21 gruvtruckar, så det handlar i runda slängar om 
en besparing på 3 miljoner dollar om året, och 7 000 
timmar som motsvarar över ett års drifttid i gruvan.

Scott Jackson
Senior Underhållsplanerare, Koppargruvan ASARCO Ray

*  Jämfört med en konventionell 15W-40-motorolja. Den faktiska bränslebesparingen beror på aktuell fordons-/motortyp, 
utomhustemperatur, körförhållanden och den nuvarande oljans viskositet.
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MOTOROLJA MED ERKÄND  
PRESTANDA FÖR TUNGA FORDON 

Robusta tester i verkligheten
Varje dag kan dina maskiner förlita sig på att motoroljorna klarar extrema driftsförhållanden, med 
längre bytesintervall och hög belastning, så att produktionen blir klar i tid. Delo® går ett steg längre 
för att bevisa sitt värde för alla dina dieselmotorer.

I ett direkt fälttest ställdes Delo 400 MGX SAE 15W-40 mot en API CJ-4-produkt från en välkänd 
ledande konkurrent. Delo 400 MGX SAE 15W-40 presterade bra, med jämförbart bibehållande  
av bastal och bättre syraneutraliseringsförmåga.

TBN-test
Delo 400 MGX uppvisar en 
långsammare alkalinitetsförlust 
vilket visar på dess förmåga 
att neutralisera syror och 
bibehålla sin effektivitet också 
i tillämpningar med längre 
bytesintervall. Uppvisar bättre 
prestanda än en ledande 
konkurrents API CJ-4-motorolja.

TAN-test
Delo 400 MGX uppvisade god 
förmåga att neutralisera syra 
även i tillämpningar med längre 
bytesintervall och skyddade 
bättre än en API CJ-4-olja från 
en ledande konkurrent.

Syraneutraliseringsförmåga
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Jämförbart bibehållande av bastal
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* Diagrammets data gäller för Delo 400 MGX SAE 15W-40 blandad i Port Arthur, Texas

Vi är klart imponerade 
över hur motordelarna 
i MACK-maskinen ser 
ut efter 27 000 timmar 
i drift med Delo 400 
motorolja. Vi köpte nyligen 
nya cementlastbilar för 
5,5 miljoner dollar och 
vi kommer att fortsätta 
att lita på att Delo-
produkterna kommer att 
skydda vår investering.

Mike Cook 
Fleet/Purchasing Manager, 
A&A Ready Mix Concrete Inc.

A&A Ready Mix Concrete Inc. uppnår lång motorlivslängd 
och utökade oljebytesintervall i cementblandarmotorer 
från MACK med hjälp av Delo® 400 motorolja. 
A&A Ready Mix Concrete i Long Beach i Kalifornien har 770 lastbilar med MACK-motorer samt 35 
större entreprenadmaskiner. De har bedrivit sin verksamhet södra Kalifornien i över 30 år där de 
transporterat betong och anläggningsmaterial för olika byggprojekt, till exempel motorvägar, broar 
och näringsbyggnader. 

A&A Concrete har använt Delo 400 i över 13 år och började använda det kompletta utbudet av Delo-
produkter 2001, med imponerande resultat. 

Efter att några av deras cementblandare uppnått en total drifttid på över 27 000 timmar med 
1 100-timmars oljebytesintervall med motoroljan Delo 400, kom Chevron och A&A överens om att 
man skulle montera isär en av de MACK E7-motorer som använts för att kunna kontrollera hur 
mycket motordelarna hade slitits och hur väl de hade skyddats. Isärmonteringen blev en stor succé 
då det visade sig att alla delar hade skyddats mycket väl. Personalen hos A&A Concrete var nöjda 
med sitt beslut att lita på att Delo 400 motorolja skulle hjälpa deras verksamhet att nå längre.

Kolv

Uppvisar minimalt med  
beläggningar och mycket  
hög grad av renhet. Kolvarna  
var riktigt rena vid inspektionen  
och visar på ett effektivt skydd  
även vid förlängda oljebytesintervaller.

Cylinderfoder

Cylinderfodrens honingsmönster 
har bevarats och uppvisar 
minimalt med slitage efter 
totalt 27 000 timmars drift med 
1 100-timmars oljebytesintervall 
med motoroljan Delo 400.

Ramlager

På trycksidan syns minimalt  
med slitage vilket visar att  
Delo 400 motorolja ger ett 
långtidsverkande skydd vid 
förlängda bytesintervall.

Kamaxel/kamföljarrullar

Både kamaxel och löprullar 
är i utmärkt skick med  
minimalt slitage.
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Gruv- och entreprenadmaskiner arbetar i de mest krävande miljöer 
och kräver premiumprodukter för att uppnå en hög tillförlitlighets-  
och prestandanivå till lägsta möjliga totala driftkostnad. 

Delo® motoroljor för tunga fordon, transmissions- och slutväxeloljor, 
smörjfett samt kylvätskor med lång livslängd är särskilt formulerade 
för att möta de utmaningar dina fordon ställs inför.

Genom att välja den beprövade prestandan hos Delo® kvalitetssmörjmedel får användaren den 
optimala tillförlitlighet och prestanda som krävs under varierande driftförhållanden och långa 
tidsperioder. Detta kan ge er högre avkastning på dina investeringar, timme efter timme.

På Chevron har vi en historia av tunga investeringar i forskning och utveckling för att kunna 
garantera bästa möjliga heltäckande skydd för din utrustning. Vi är så säkra på kvaliteten i  
Delos produkter att vi erbjuder en heltäckande garanti som ni inte får hos någon annan tillverkare.

En komplett lista med produktrekommendationer för er utrustning finns på:  
texaco.preem.se

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
Hydra 32, 46

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2

Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Differentialer och växlar
Delo TorqForce SAE 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Syn-THF XC

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Växellådor
Delo TorqForce SAE 10W, 30
Delo Syn ATF XV 

Slutväxlar
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60

Svängväxellåda
Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50
Delo Starplex EP 2 (för ringen)
Texclad 2 
 

Kompressor
Cetus PAO 46, 68
Cetus DE 100
Compressor Oil EP VDL 46, 68, 100

HELTÄCKANDE SKYDD FÖR 
DINA TUNGA MASKINER

Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2 
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Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Differentialer och axlar
Texaco 1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Geartex LS

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Växellådor
Delo Syn-ATF XV
Texaco 1000 THF
Delo TorqForce SAE 10W, 30

Växellådor
Delo Syn ATF XV
Delo TorqForce SAE 10W, 30

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2

Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2

Differentialer och 
navreduktion
Texaco 1000 THF
Delo TorqForce SAE 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Gear TDL SAE 80W-90 
Geartex EP-5 SAE 80W-90

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant
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Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Molytex EP 2

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Kylvätskesystem
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Växellådor
Delo Syn ATF XV
Delo TorqForce SAE 10W, 30

Växellådor
Delo Syn-ATF HD 
Texaco 1000 THF
Delo TorqForce SAE 10W

Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorns vevhus
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Hydraulsystem
Clarity Synthetic Hydraulic Oil  
AW 32, 46
Rando HD LVZ 46 
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Lager och smörjpunkter
Delo Starplex EP 2
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Differentialer och 
slutväxlar
Texaco 1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Geartex EP-5 SAE 80W-90

Differentialer och axlar
Texaco 1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Geartex LS 
Geartex EP-5 SAE 80W-90
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PREMIUMHYDRAULOLJOR 

Genom att använda 
premiumhydrauloljor 
kan produktiviteten och 
effektiviteten förbättras jämfört 
med att använda traditionella 
hydrauloljor, vilket visas här. 

Dessa förbättringar har 
uppmätts i tester där våra oljor 
jämförts med vanliga typer av 
hydraulolja. Resultaten visar en 
ökad effektivitet på upp till 6,2% 
(flyttat material per timme) 
och så mycket som 4,5% i ökad 
bränsleeffektiviteten. 

Resultaten från ett fälttest visar en direkt jämförelse mellan skjuvstabil 
syntetisk multigrade-teknologi och traditionella hydrauloljor.
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Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
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Produktivitet Bränsleeffektivitet

Rando HDZ

Produktivitet och bränsleeffektivitet i hydrauliska grävmaskiner

Texaco® har ett omfattande utbud av hydrauloljor, såväl mineral- som 
syntetbaserade samt biologiskt nedbrytbara oljor för användning i en 
mängd olika tillämpningar.

Ett effektivt skydd för transmissioner, växellådor och differentialer  
är nödvändigt för att uppnå total tillförlitlighet för din utrustning.

Delo® smörjmedel är utvecklade för långa bytesintervall, med god oxidationsstabilitet, bestående 
friktionsegenskaper, slitageskydd, tätningskompatibilitet, oxidationsstabilitet och bibehållen 
viskositet, och de uppfyller därför en mängd olika tillverkares specifikationer. De har formulerats 
med särskild additivteknik som tillåter ultrafin filtrering vilket i sin tur ger en exceptionellt hög 
renhetsnivå för oljan och tillförlitlighet för utrustningen.

VARAKTIG PRESTANDA FÖR  
TRANSMISSIONER OCH DIFFERENTIALER

Skydd mot macropitting i slutväxlar 

Test 1 Test 2
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CAT TO-4 CAT FD-1

Bättre

* Testet avbröts innan 4%-gränsen för macropitting var uppnådd.

Oljor av typen CAT FD-1 uppvisar 
bättre prestanda än TDTO-oljor 
(Transmission Drive Train Oils) 
enligt specifikationen CAT TO-4.

I FZG pittingtester, uppvisade  
FD-1-oljorna över fyra gånger 
längre varaktighet mot 
macropitting på drev jämfört 
med oljor av typen CAT TO-4.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46
Askfria syntetiska hydrauloljor med premiumprestanda och hög effektivitet
■■ Högpresterande skydd mot slitage och oxidation
■■ Skyddar mot rost och korrosion

■■  Hydrolytisk stabilitet, snabb vattenseparation, 
låg skumning och filtrerbarhet

■■ Mycket låg akut akvatisk toxicitet

Rando HD LVZ 46
Long-life zinkbaserad syntetisk hydraulolja
■■ Godkänd av Volvo för långa bytesintervall
■■ Ger skydd i alla startförhållanden

■■ Formulerad för våta driftförhållanden
■■ Ger skydd vid höga tryck och temperaturer

Rando Ashless 8401 Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68

Zinkfri multigrade-hydrauloljor Multi-viskositets slitageskyddande 
hydraulvätskor

Rando HEES 46 Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
Biologiskt nedbrytbar, högprestanda 
esterbaserad hydraulolja; Ecolabel-godkänd

Heavy duty zinkbaserade multi-viskositets 
slitageskyddande hydrauloljor

Hydra 32, 46
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja för 
tillämpningar där miljöföroreningar kan uppstå

Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50
Smörjmedel för transmission I entreprenadmaskiner
■■  Skyddar vid höga temperaturer och  

hög belastning
■■ Bidrar till låg ljudnivå och minimalt slitage

■■  Hög kvalitet möjliggör förlängda 
bytesintervaller

■■ Håller komponenter rena

Delo TorqForce FD SAE 60
Slutväxelolja för tunga fordon
■■  Minimerat slitage under svåra förhållanden 

med höga temperaturer och hög belastning
■■  Skyddar mot viskositetsökning under 

bytesintervall på 4 000 timmar

■■  Utvecklad för att skydda mot rost,  
korrosion och kallstarter 

■■  Minimal skumbildning

Delo Syn ATF XV
Transmissionsolja godkänd enligt Volvo 97342
■■  Kraftfullt skydd mot slam, lackbildning 

och beläggningar
■■  Bibehåller viskositeten

■■  Utvecklad för att skydda växlar, lager 
och kopplingar 

■■ Bidrar till förbättrad bränsleekonomi
■■ Formulerad för mjuka växlingar

Delo Syn-THF XC Geartex LS SAE 80W-90, 85W-140

Syntetisk transaxelolja för våta bromsar godkänd 
enligt Volvo WB 102

Axeloljor för fordon, formulerade för användning 
i differentialbromsar och tillämpningar som 
kräver API GL-5
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Vårt kompletta utbud av Texaco®- och Delo®-produkter kan användas 
för en mängd olika maskinkomponenter och tillbehör. Det gäller bara 
att få rätt produkt för respektive tillämpning. Våra medarbetare och 
distributörer är utbildade i att använda vårt supportverktyg för att 
kunna rekommendera rätt produkt för uppgiften.

SKYDD FÖR STATIONÄR UTRUSTNING 
OCH SPECIALUTRUSTNING

Under mer än 21 000 drifttimmar i mycket varma och dammiga 
förhållanden, har Texacos kylvätska skyddat kylsystemet i 
vår midjestyrda dumper från Bell mot pitting i cylinderfodren, 
korrosion och kalkavlagringar.

Theo Wilcocks
Technical Manager, Fraser Alexander Mining

Tungt belastade dieselmotorer genererar stora mängder 
värme och kräver ett bra skydd och underhåll av kylsystemet.

Delos kylvätskor levererar hög prestanda, tillförlitlighet och 
långa bytesintervall.

För att hålla dina motorer i ett väl fungerande skick krävs en högpresterande  
kylvätska med förlängd livslängd – plus ett bra underhållsprogram för kylvätska.  
Delo XLC Antifreeze/Coolant har erkänt hög prestanda.

Delo® XLC ger optimal motorprestanda och förenklar underhållet av kylsystem. 
Våra patenterade korrosionsinhibitorer bidrar till minskad korrosion i kylsystemets 
olika delar samtidigt som bildandet av beläggningar minskar vilket ger förbättrad 
värmeöverföring genom motorns hela livslängd. 

Jämfört med konventionella kylvätskor kan Delos XLC-produkter bidra till att  
minimera driftskostnaderna och maximera motorns livslängd utan behov för 
kompletterande additiv.

KYLVÄTSKOR SOM SKYDDAR  
ALLA TYPER AV KYLSYSTEM

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Kylarvätskor med frostskydd och lång livslängd

■■  Formulerade för lång livslängd och  
låga underhållsbehov

■■  Klarar 8 år eller 15 000 timmar i användning  
i entreprenadmaskiner

■■ Ger tillförlitlighet och korrosionsskydd
■■  Har tillförlitlig stabilitet vid blandning  

med hårt vatten
■■  Ger bra korrosionsskydd vid höga 

temperaturer

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Propylenglykolbaserad kylvätska med frostskydd och lång livslängd

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Korrosionsinhibitor med lång livslängd

Kompressorer och pumpar Bandtransportörer

Krossar Kranar

Sorteringsverk Lingrävare

Generatorer och kraftstationer Entreprenadmaskiner för vägbyggen
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För att hjälpa din mobila och stationära utrustning att hålla längre, 
är det viktigt att varje komponent fungerar perfekt. Våra Texaco®-
premiumsmörjfetter är formulerade för hög prestanda och lång 
livslängd i en mängd olika driftsituationer.

SMÖRJFETTER FÖR GRUVDRIFT  
OCH ENTREPRENADMASKINER

PT Newmont har uppnått en 
motorlivslängd på över 18 600 
timmar i Nusa Tenggara-gruvan 
med Delo® 400 och Delo XLC.
PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) har brutit koppar  
och guld i Batu Hijau på den Indonesiska ön Sumbawa 
sedan år 2000. Företagets fordonspark, med 111 
gruvtruckar av typen Caterpillar 793, körs 24 timmar 
om dygnet, sju dagar i veckan under mycket krävande 
förhållanden. För att skydda denna betydande investering 
började PTNNT använda Delo 400 and Delo XLC.

Gruvtruckarna drivs av Cat 3516-motorer och körs vanligen 
med 500-timmars oljebytesintervall och byte av kylvätska 
efter 12 000 drifttimmar. I slutet av 2011, efter 18 600 
krävande drifttimmar, monterades en av motorerna isär 
och inspekterades.

Efter inspektion och bedömning av alla motordelar stod 
det klart att Delo-produkterna hade uppfyllt kundens 
förväntningar på motorlivslängd, tillförlitlighet, och 
minskade driftkostnader.

Vi blev klart 
imponerade över 
motorkomponenternas 
skick efter mer än  
18 600 drifttimmar.

Andries Smalberger
Principal Advisor,  
Mine Maintenance,
PTNNT

Kolv

Rena kolvringsspår och  
minimalt med beläggningar  
på kolvarnas mantelytor 
med 500-timmars 
oljebytesintervall.

Cylinderfoder

Nästan allt honingsmönster 
finns kvar också med 
500-timmars  
oljebytesintervall.

Ramlager

Minimalt slitage och i mycket 
gott skick efter mer än 18 600 
timmars drift. Ramlagren 
uppvisade inga synliga 
kopparytor vilket demonstrerar 
det effektiva skydd som uppnåtts 
med Chevron smörjmedel.

Kamaxel

Minimalt slitage, inga 
skavmärken eller repor. 
Kamaxeln var i så gott skick  
att den kunde återmonteras.

Delo Starplex EP 2

Litiumkomplexfett
■■ Hög temperaturtålighet
■■  Ger långvarigt skydd mot slitage  

korrosion och oxidation

■■ Mekaniskt stabil
■■  Bidrar till att skydda mot damm,  

smuts och vatten

Texclad 2

Kalciumfett innehållande Molybden-disulfid (MoS2) och grafit

Molytex EP 2

Universal heavy duty EP litiumfett innehållande Molybden-disulfid (MoS2)

Coupling Grease

Litiumfett med polymerförtjockningsmedel
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Chevron-tillförlitlighet
RBL™-programmet är vår hängivna satsning på säljstöd och 
tillförlitlighet – tillsammans med våra förstklassiga produkter och ett 
skräddarsytt serviceprogram hjälper Chevrons smörjmedelsexperter din 
verksamhet att fungera bättre och längre.

Best in Class-utvärderingar
Genom vårt RBL-program kan Chevrons smörjmedelsspecialister, 
som verkligen förstår entreprenadmaskiner, göra en utvärdering av 
ditt nuvarande smörjmedelsprogram för att hjälpa till att identifiera 
områden där prestanda kan förbättras jämfört med branschens bästa 
konkurrenter.

LubeWatch®, för analys av begagnad olja
Chevrons oljeanalysprogram omfattar standardiserade smörjmedels-
analyser och unika onlineverktyg som hjälper er att ta fram optimerade 
bytesintervall och prestandakontroller som säkerställer en lång 
livslängd för dina maskiner.

Om du vill veta mer om hur våra produkter och tjänster kan 
hjälpa dig, kontakta din Texaco®-representant, din certifierade 
Texaco återförsäljare eller besök texaco.preem.se

BEST-IN-CLASS-VERKTYG OCH TJÄNSTER FÖR 
GRUVDRIFT OCH ENTREPRENADMASKINER
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Skydd för hela ditt fordon.  
Det är en fördel du får med Delo®.
På Chevron kan man säga att forskning och 
utveckling finns i vårt DNA. Vi strävar ständigt 
efter att förbättra skyddet och prestandan 
hos våra Delo-produkter. Vi kan med stort 
förtroende för våra smörjmedel ge en garanti 
som du inte får från många andra tillverkare. 
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De presenterade produkterna är speciellt utvalda. Det finns ett komplett utbud  
av Texaco®-produkter som täcker kundernas behov. Vissa produkter är kanske 
inte tillgängliga på din marknad. Kontakta din lokala Texaco-representant om 
du vill veta mer. Kontrollera alltid fordonstillverkarens krav på smörjmedel vid 
ändringar och använd oljeanalys för längre bytesintervaller.

© 2019 Chevron Products UK Limited.  
Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken 
tillhör Chevron Intellectual Property LLC eller 
sina respektive ägare.

A Chevron company product


