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Bescherming van bumper-tot-bumper. 
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R&D zit Chevron in het bloed. Wij streven 
er voortdurend naar om de bescherming en 
prestaties van onze Delo-productfamilie te 
verbeteren. En aangezien wij het grootste 
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WELKOM BIJ DE DELO®-PRODUCTEN VAN TEXACO®

Wij houden u graag op de weg. Dat is nu eenmaal ons werk. En zo  
haalt u het meeste uit uw investeringen. Bij Chevron begrijpen we  
hoe belangrijk het is om operationeel en winstgevend te blijven.

Daarom stellen wij in deze brochure de Delo-productlijn aan u voor, 
met smeermiddelen die uw voertuigen van bumper-tot-bumper 
beschermen.

Wij leggen uit hoe het kan dat Delo met ISOSYN® Technology de 
eersteklas bescherming biedt die u nodig heeft voor een maximale 
productiviteit en minimale bedrijfskosten.

Verder leest u hoe Delo bijdraagt aan brandstofbesparing, wat 
de testresultaten zijn van Delo vergeleken met producten van 
concurrenten en welke meerwaarde Delo heeft volgens onze klanten. 

Deze gids is bedoeld als kennismaking. Wij horen graag van u wat  
de specifieke behoeften van uw voertuigen zijn en welke rol Delo  
kan spelen om uw bedrijf vooruit te helpen. 

Delo-productfamilie.
Wij helpen u om iedere kilometer een 
optimale prestatie te behalen. Dat doen we 
door samen met u te bekijken of we langere 
verversingstermijnen kunnen behalen, 
hoe de levensduur van de motor verbeterd 
kan worden en of we operationele kosten 
kunnen verminderen. 

DELO®: ALTIJD DE EERSTE

1936
Eerste samengestelde 
dieselmotorolie 
op de markt die 
"sneldraaiende" 
dieselmotoren 
mogelijk maakt

1953
Succesvolle 
ontwikkeling van de 
eerste multigrade 
motorolie ter wereld

1989
Eerste olie 
waarmee een 
machinemotor 
(van een 
Caterpillar 3406B) 
de miljoen mijl 
haalt, zonder 
revisie

1998
Eerste heavy duty 
dieselmotorolie
die voldoet aan de 
API CH-4, 
Cummins CES 20076
en Mack EO-M Plus 
specificaties voor langere 
verversingsintervallen

2013
Chevron wint de 
SAE-onderzoeks- 
award voor het 
verlengen van de 
onderhoudsintervallen 
van roetfilters dankzij 
fosforvrije motorolie 
met ultralaag 
asgehalte

2014
Eerste olie op de markt 
voor lage emissies 
(API CJ-4), voor 
motoren die op diesel 
lopen met een 
zwavelgehalte tot
5.000 ppm
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Alles draait om betrouwbaarheid  
en duurzaamheid 
De smeermiddelen van Chevron staan bovenal voor 
betrouwbaarheid. Voor een goede smering van de 
binnenkant van uw zwaarbelaste dieselmotoren is 
meer nodig dan een beschermende laag. De heavy duty 
motoroliën van Delo verwijderen roet en gaan slijtage en 
vuilvorming tegen, zodat uw motoren langer meegaan en 
brandstof- en olieverbruik worden beperkt. 

Daarnaast hebben diverse tests op de proefbank 
aangetoond dat de Delo-producten garant staan 
voor integriteit en prestaties. De toonaangevende 
smeermiddelen van Delo hebben al vele dieselmotoren 
ontelbare uren lang beschermd. U kunt er dus van op  
aan dat uw zwaarbelaste voertuigen operationeel blijven.

LET'S GO FURTHER MET TEXACO® DELO®

Het operationeel houden van uw zware vrachtwagens is goed voor 
uw winstcijfers. Chevron kan u helpen om op een veilige manier alles 
uit uw motoren te halen. Zo kunt u de bedrijfskosten beperken en 
uw rendement maximaliseren. Als uw smeermiddelpartner kunnen 
wij ervoor zorgen dat u de kosten binnen de perken houdt en uw 
concurrenten een stap voorblijft.

Wij kennen de uitdagingen waarmee de transportsector vandaag de dag wordt geconfronteerd:
	■ Nieuwe motortechnologie
	■ Meer brandstofbesparing
	■  Terugdringen van emissies en CO2-voetafdruk
	■ Verlengen van verversingsintervallen
	■ Wet- en regelgeving
	■ Emissienormen
	■  Meerdere brandstoffen (diesel,  

biodiesel, dual fuel en aardgas).

Om deze uitdagingen te trotseren en de 
levensduur van uw belangrijkste 
machines en voertuigen te maximaliseren, 
kunt u vertrouwen op onze ervaring in de 
branche, de toonaangevende positie 
van Chevron op het gebied van technologie 
en de premium kwaliteit van Delo producten.

Delo® met ISOSYN® Technology zorgt voor de prestaties, de 
bescherming en de betrouwbaarheid die u nodig heeft voor uw bedrijf.

Wat is ISOSYN?
Chevron gebruikt ISOSYN Technology voor de samenstelling van haar hoogwaardige 
Delo-producten. Het is de combinatie van premium basisoliën, hoogwaardige additieven 
en de expertise van Chevron die voor de nodige bescherming van de onderdelen van 
dieselmotoren zorgt. En dat betaalt zich uit.

Delo met ISOSYN Technology zorgt voor de prestaties, de bescherming en de  
betrouwbaarheid die u nodig heeft voor uw bedrijf.
	■ Langere onderhoudsintervallen
	■ Langere levensduur van motoren
	■ Lagere bedrijfskosten.

Premium basisoliën

    +
Hoogwaardige additieven
    +
Expertise van Chevron op het 
gebied van samenstellingen

Gerichte bescherming van onderdelen

Delo met ISOSYN Technology beschermt kritieke motoronderdelen 
en zorgt voor een langere levensduur van motoren en machines.

=
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DELO® HEAVY DUTY MOTOROLIE GAMMA VOOR 
EERSTEKLAS BESCHERMING

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Low SAPS FA- 4 motorolie voor nieuwere motoren met lange verversingsintervallen  
en optimale brandstofbesparende eigenschappen
Sterke punten product:
	■ Verbetert de brandstofbesparing met wel 1,3% 
	■ Goede reinigende prestaties 
	■  Verbetert de bescherming van cilinders, 

zuigers en de kleppentrein tegen slijtage

	■ Draagt bij aan een maximale voertuiglevensduur 
	■  Zorgt voor een langere levensduur van 

emissiecontrolesystemen 
	■ Vloeibaar en verpompbaar bij lage temperaturen

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Low SAPS CJ-4, E4/E6/E7/E9, LDF-4-motorolie voor lange verversingsintervallen  
en brandstofbesparende prestaties*
Sterke punten product:
	■  Geschikt voor diverse vrachtwagens, 

grondverzettoepassingen en bouwmachines
	■ Beperkt de voorraad en de kosten
	■ Low SAPS Euro VI-technologie

	■ Voor een schone en beschermde motor
	■ Lange levensduur van het roetfilter
	■ Langere verversingsintervallen

Delo 400 XLE SAE 10W-30
Low SAPS CK-4, E6/E9, CK-4-motorolie voor lange verversingsintervallen en brandstofbesparende 
eigenschappen
Sterke punten product:
	■  Hoogwaardige bescherming tegen oxidatie
	■  Verbetert de bescherming tegen slijtage en 

corrosie
	■ Verbetert de brandstofbesparing

	■ Compatibel met oudere specificaties
	■  Samengesteld voor een optimale levensduur 

van het roetfilter
	■ Biedt bescherming bij lage temperaturen

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
CK-4, E6/E7/E9 motorolie voor lange verversingsintervallen en optimale brandstofbesparende  
eigenschappen
Sterke punten product:
	■ Verbetert de brandstofbesparing
	■  Zorgt voor langere olieverversingsintervallen 

en bescherming tegen slijtage
	■  Ontwikkeld voor bescherming bij een 

koude start

	■ Samengesteld voor goede reinigende prestaties
	■  Zorgt ervoor dat het roetfilter minder vaak 

gereinigd hoeft te worden
	■  Biedt bescherming tegen slijtage, oxidatie en de 

vorming van sludge

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Low SAPS CJ-4, E4/E6/E7/E9-motorolie voor lange verversingsintervallen 
Sterke punten product:
	■  Geschikt voor uiteenlopende OEM-toepassingen, 

zodat de voorraad kan worden beperkt
	■  Houdt zuigerveren, zuigerkammen en  

kleppen schoon
	■  Motorbescherming volgens de nieuwste 

technologieën

	■  Samengesteld om onderhoud van 
emissiecontrolesystemen te beperken

	■ Voor langere olieverversingsintervallen
	■  Voor een betere bescherming tegen slijtage bij 

koude start

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Heavy-duty synthetische CJ-4, E7/E9-dieselmotorolie
Sterke punten product:
	■  Samengesteld voor bescherming  

in de nieuwste ULSD-dieselmotoren
	■  Ontwikkeld met low SAPS-technologie
	■  Helpt bij de bescherming tegen slijtage, 

corrosie, afzettingen en roet

	■ Geschikt voor gemengde vloten
	■  Biedt een betere bescherming tegen slijtage 

bij koude start
	■  Voor gebruik bij een groot temperatuurbereik

Delo 400 SP SAE 5W-30
Low SAPS CI-4, E6/E7/E9-motorolie voor lange verversingsintervallen en brandstofbesparende prestaties*
Sterke punten product:
	■  Zorgt voor brandstofbesparing en lage 

emissies
	■  Optimale bescherming tegen slijtage 

en corrosie
	■  Verbetert de bescherming van de motor 

bij koud starten en starten onder nul 

	■  Samengesteld voor een optimale levensduur 
van de motor

	■  Beperkt onderhoud en uitval van het 
emissiesysteem

Delo 400 RDE SAE 10W-30
Low SAPS CI-4, E6/E7/E9-motorolie met lange verversingsintervallen en brandstofbesparende eigenschappen
Sterke punten product:
	■ Minimale stilstandtijd
	■ Beschermt het emissiesysteem
	■ Reinigende prestaties 

	■ Lagere wagenparkkosten
	■ Geschikt voor uiteenlopende voertuigen

Delo 400 RDS SAE 10W-40
Low SAPS CI-4, E6/E7/E9-motorolie voor lange verversingsintervallen 
Sterke punten product:
	■ Minimale stilstandtijd
	■ Beschermt het emissiesysteem
	■ Reinigende prestaties 

	■ Lagere wagenparkkosten
	■ Geschikt voor uiteenlopende voertuigen

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Scania LDF-3-goedgekeurde CF, E4/E7 motorolie
Sterke punten product:
	■  Geschikt voor Scania Euro VI en compatibel 

met oudere normen tot Euro II
	■  Geschikt voor gebruik in transcontinentale 

wagenparken

	■ Efficiënt behoud van TBN
	■  Uitstekende bescherming tegen vuilafzetting
	■  Verbetert de brandstofbesparing en de bescherming 

bij koud starten

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Low SAPS CJ-4, E9/E7-motorolie met een uitstekend TBN-behoud, voor regio's waar brandstof met  
een hoog en laag zwavelgehalte wordt gebruikt
Sterke punten product:
	■  Eén product voor diverse toepassingen zodat 

verkeerd productgebruik wordt voorkomen
	■  Beperkt de olievoorraad en de kosten

	■  Gaat roetvorming en slijtage van het 
klepmechanisme tegen

	■  Voor optimale service en minimaal onderhoud
	■  Samengesteld voor een langere levensduur van  

het roetfilter

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7-motorolie

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7-motorolie

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

CI-4, E4/E7-motorolie voor lange verversingsintervallen

*  Vergeleken met gewone 15W-40-motorolie. De feitelijke verbetering in brandstofbesparing is afhankelijk van het 
type voertuig/machine, de omgevingstemperatuur, de rijomstandigheden en de huidige viscositeit van de vloeistof.

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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HEAVY DUTY MOTOROLIËN 
MET BEWEZEN PRESTATIES

Bescherming, zelfs bij lage viscositeit
Heavy duty motoroliën worden dagelijks door uw vrachtwagens en andere voertuigen op de proef 
gesteld, zowel in druk stadsverkeer als op lange afstanden in veeleisende omstandigheden. 
Delo® gaat een stap verder om te bewijzen dat de producten meerwaarde hebben voor uw wagenpark. 

Testresultaten tonen aan dat Delo 5W-30-oliën duurzaamheid, betrouwbaarheid, een uitstekende 
bescherming tegen slijtage en een schone motor garanderen en meer dan voldoen aan de vereisten 
van OEM's en de industrie.

Wij zijn heel blij met de prestaties 
van Delo® 400 met ISOSYN® 
Technology. Deze motor kan nog  
1,5 miljoen kilometer mee.

James McGeehan
Senior Consulting Scientist,  
Chevron Lubricants

R.E. West Transportation heeft dankzij Delo smeermiddelen 
een vrachtwagen die na 2,4 miljoen kilometer nog steeds in 
perfecte staat is, met slechts minimale slijtage
R.E. West Transportation is een familiebedrijf in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee.  
De vrachtwagens van deze bekende transporteur rijden in heel de Verenigde Staten en Canada.  
Het bedrijf vertrouwt al jaren op Delo smeermiddelen en koelvloeistoffen en bereikt regelmatig een 
hoge kilometerstand dankzij de bescherming van de Delo producten. 

Eigenaar R.E. "Bob" West van R.E. West Transportation vertelt graag het verhaal van een van hun 
vrachtwagens met een Detroit Diesel-motor die 2,4 miljoen kilometer op de teller heeft gehaald, 
zonder revisie. Onlangs werd de betreffende Serie 60-motor met 2,4 miljoen kilometer op de teller 
uitgebouwd voor een uitvoerige driedaagse inspectie door een team van monteurs, onder wie 
een monteur van het transportbedrijf zelf en een monteur van het reparatiebedrijf Clarke Power 
Services in Nashville. "Dankzij de bescherming die Delo biedt, lijkt de motor vele malen jonger dan 
zijn werkelijke leeftijd," aldus Jenny West, Chief Financial Officer bij R.E. West.

Steve McCluskey, customer support manager bij de lokale OE-dealer van R.E. West, zei het 
volgende over de bescherming die Delo-producten bieden: "Wij reviseren jaarlijks meer dan 800 
motoren in deze werkplaats. Wij zien hier veel versleten zuigers, lagers en andere motoronderdelen 
voorbijkomen. Maar aan deze motor met 2,4 miljoen kilometer op de teller is duidelijk te zien dat 
Delo-olie is gebruikt."

Zuiger Buitenkant van zuigervoering

Minimale vuilafzetting, 
met zuigerkammen zonder 
harde afzettingen, zodat de 
zuigerveren niet zijn gaan 
vastzitten.

Geen pitting op de voering 
of schadelijke aanslag  
na 2,4 miljoen kilometer 
bij gebruik van Delo XLC.

Onderkant van zuigerkop Tuimelaars

Minimale slijtage en 
geen schadelijke 
koolstofafzetting.

Bronzen bussen zijn in 
goede staat en geen 
schadelijke vuilafzetting 
op de armen of actuators.

De onderdelen uit deze motor vertoonden minimale slijtage 
en zagen er goed uit. Na de revisie gaat deze vrachtwagen de 
weg weer op en kan hij nog wel 1,5 miljoen kilometer mee.

Jenny West
Chief Financial Officer, R.E. West Transportation
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Reinheid van zuiger (OM 501 LA)

Uitstekende reinheid van de zuiger
Tijdens de Mercedes-Benz OM 501 
LA-zuigerreinheidstest presteerden 
Delo 5W-30 oliën uitstekend.

Uitstekende bescherming 
tegen slijtage
Hoewel Delo-oliën met lage viscositeit 
dunner zijn dan de 10W-40 en 15W-40 
klassen, heeft dit geen negatieve 
gevolgen voor de bescherming tegen 
slijtage. Tijdens testen toonde Delo  
400 XSP-FA SAE 5W-30 een bescherming 
tegen slijtage die significant beter was 
dan de testlimieten.
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Differentiëlen en assen
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

Delo® heavy duty motoroliën, tandwieloliën, transmissievloeistoffen 
en koelvloeistoffen met langere levensduur zijn speciaal samengesteld 
om te voldoen aan de veeleisende omstandigheden waaraan uw 
voertuigen blootstaan. 

Door hoogwaardige Delo-producten met bewezen prestaties te kiezen, kunt u uw brandstofefficiëntie 
optimaliseren. Zo haalt u meer rendement uit iedere kilometer.

Bij Chevron investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat uw voertuigen 
en ander materieel de beste bescherming van bumper-tot-bumper krijgen. Een aangezien we 
het volste vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons Delo®-assortiment leveren we al onze 
smeermiddelen met een bumper-tot-bumper-garantie die u niet bij andere fabrikanten vindt.

Ga voor een volledig overzicht van aanbevolen producten voor uw voertuig naar:  
texaco-eu.lubricantadvisor.com/

Motorcarter
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

Fuseepen & koppelschotels
Molytex EP 2

Wiellagers
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Koelsysteem
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Koelsysteem
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Koppellagers
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Transmissies 
(automatisch)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Transmissies (handgeschakeld 
en automatisch)
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

Smeerpunten, stangen, 
pennen en lagers
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/00 
(centraal smeersysteem)
Molytex EP 2 

Smeerpunten, stangen, 
pennen en lagers
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

BESCHERMING VAN UW VOERTUIGEN 
VAN BUMPER-TOT-BUMPER

Motorcarter
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

Differentiëlen en assen
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 Wiellagers

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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De zwaarbelaste dieselmotoren van vrachtwagens,  
bussen en andere grote voertuigen produceren een enorme 
hoeveelheid warmte en vereisen een goede bescherming  
en adequaat onderhoud van het koelsysteem. 

Om uw materieel operationeel te houden, heeft u hoogwaardige koelvloeistoffen  
met een langere levensduur nodig en een adequaat onderhoudsprogramma voor  
uw koelvloeistoffen. Delo® XLC Antifreeze/Coolant levert bewezen hoge prestaties.

Delo XLC zorgt voor optimale motorprestaties en vereenvoudigt het onderhoud 
van koelsystemen. Onze gepatenteerde corrosieremmers dragen bij aan maximale 
prestaties van hardware-onderdelen en zorgen voor een optimale warmteoverdracht 
gedurende de levensduur van de motor. Deze bescherming leidt tot een lange 
levensduur en miljoenen kilometers op de teller.

Vergeleken met gewone koelvloeistoffen beperken Delo XLC-producten de 
bedrijfskosten en zorgen ze voor een maximale levensduur van de motor.

Producten voor langdurige koeling
Dankzij de volgende stappen wordt onderhoud van uw  
koelsysteem eenvoudig:
	■ Gebruik Delo XLC Antifreeze/Coolant om bij te vullen
	■  Voer regelmatig een visuele inspectie uit om te controleren op vervuiling
	■ Controleer tweemaal per jaar het vriespunt.

KOELVLOEISTOFFEN DIE BIJDRAGEN 
AAN EEN LANGERE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR

Wij weten dat het onderhoud van uw voertuigen cruciaal is.  
De bescherming van transmissies en differentiëlen is even belangrijk 
als de bescherming van motoronderdelen.

Ons volledige assortiment premium Delo®-tandwieloliën en -transmissievloeistoffen zijn samengesteld om 
betrouwbare prestaties van deze aandrijflijnonderdelen te garanderen en kostbare stilstandtijd te beperken.

TANDWIELOLIËN EN  
TRANSMISSIEVLOEISTOFFEN VOOR EXTREME 
BESCHERMING VAN AANDRIJFLIJNEN

Zelfs na 16.000 uur 
beschermde Delo XLC nog 
steeds de zuigervoeringen 
van onze vuilniswagens 
tegen pitting en roest. 
De buitenkant van de 
zuigervoeringen zag  
eruit als nieuw.

David Achiro  
Eigenaar, Tahoe Truckee
Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Synthetische versnellingsbakolie
Sterke punten product:
	■ Lange verversingsintervallen van 400.000 km 
	■  Bescherming van onderdelen bij een groot 

temperatuurbereik 

	■  Effectieve bescherming tegen slijtage en corrosie 
	■  Aangetoonde brandstofbesparing van 3% bij gebruik 

met Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Volledig synthetische versnellingsbakolie
Sterke punten product:
	■  Ontwikkeld voor langere verversingsintervallen 
	■ Verbeterde brandstofbesparing 

	■  Zorgt voor een betere bescherming tegen schuring 
en slijtage

	■  Biedt een snelle systeembescherming bij koud starten 

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Volledig synthetische transmissievloeistof
Sterke punten product:
	■  Ontwikkeld voor lange verversingsintervallen 

van 450.000 km
	■  Bescherming bij koude start
	■  Samengesteld voor soepel schakelen

	■  Ontwikkeld voor een consistente bescherming  
bij hoge temperaturen

	■ Verbetert de brandstofbesparing

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Synthetische vloeistof voor handgeschakelde transmissies
Sterke punten product:
	■ Verversingsintervallen tot wel 450.000 km
	■ Zorgt voor soepel schakelen

	■ Lange levensduur van de vloeistof
	■ Bescherming bij hoge temperaturen

Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Volvo 97312-goedgekeurd Total Driveline-smeermiddel
Sterke punten product:
	■  Geschikt voor diverse gesynchroniseerde 

handgeschakelde versnellingsbakken en 
eindaandrijvingen

	■ Lange verversingsintervallen

	■  Betrouwbare bescherming bij extreme druk (EP)  
en bescherming tegen slijtage 

	■ Biedt een snelle oliecirculatie bij koud starten

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90
Synthetische tandwielolie met lage viscositeit en 
optimale brandstofbesparende prestaties

Tandwielolie met langere verversingsintervallen voor 
zwaarbelaste eindaandrijvingen en differentiëlen

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Volledig synthetische transmissievloeistof voor 
zwaarbelaste geautomatiseerde handgeschakelde 
PowerShift-transmissies van Mercedes

Volledig synthetische vloeistof voor automatische 
transmissies

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Allison TES-389-goedgekeurde automatische 
transmissievloeistof Total Driveline-smeermiddelen

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Antivries/koelvloeistoffen met langere levensduur
Sterke punten product:
	■ Product met lange levensduur, voor weinig onderhoud
	■ Beschermt vrachtwagens en bussen langer dan 650.000km
	■  Verbetert de betrouwbaarheid en de bescherming tegen corrosie
	■ Draagt bij aan een betrouwbare stabiliteit in hard water
	■ Beschermt tegen corrosie bij hoge temperaturen

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Antivries/koelvloeistof met Propyleenglycol en lange levensduur
Sterke punten product:
	■ Langere levensduur met weinig onderhoud
	■ Voor gebruik in gemengde wagenparken
	■ Bevordert de bescherming en de betrouwbaarheid van onderdelen
	■ Stabiel in hard water
	■ Beschmert aluminium tegen corrosie bij hoge temperaturen

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate
Corrosieremmer met lange levensduur
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WAT ZOU U DOEN MET 
UW BRANDSTOFBESPARINGEN?

Delo® kan u helpen om brandstof te besparen.

Het aandeel van de brandstofkosten in de totale bedrijfskosten is doorgaans 40%. Er zijn veel 
dingen die u kunt doen om het brandstofverbruik terug te dringen. Om te beginnen kunt u een 
brandstofbesparende motorolie gebruiken. De hoogwaardige Delo-motorolie met ISOSYN® 
Technology biedt hier uitkomst. 

Door over te stappen op brandstofbesparende Delo-producten kunt u uw brandstofverbruik  
met wel 4,5% terugdringen vergeleken met oliën met een hogere viscositeitsklasse.  
Vermenigvuldig deze besparing met het aantal voertuigen in uw wagenpark en tel uit uw winst.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan brandstofbesparing
Oliën met een lagere viscositeit kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Andere factoren zijn:
	■ Snelheid
	■ Stationair draaien
	■ Brandstofbesparende banden
	■ Aerodynamische voertuigeigenschappen.

Behalve brandstofbesparing kunnen Delo-producten ook 
bijdragen aan een langere levensduur en extra bescherming.

PRODUCTEN VOOR MAXIMALE 
BRANDSTOFBESPARING

Motoroliën
	■ 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

Koelvloeistof
	■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

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

Versnellingsbakolie
	■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
	■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Langdurige brandstofbesparing
Testen hebben uitgewezen dat oliën met een lagere viscositeit de 
brandstofbesparing aanzienlijk verbeteren en daardoor ook de 
CO2-emissies verlagen. Ook de vluchtigheid en olie-indikking bleven 
binnen de ACEA-limieten. Hierdoor bleven de brandstofbesparende 
prestaties gedurende de hele levensduur van de olie behouden en 
bleef de noodzaak om bij te vullen beperkt.

Impact van brandstofbesparing 
in het wagenpark op de  
verlaging van de CO2-emissies
Testen uitgevoerd door Chevron 
in de Verenigde Staten op basis 
van SAE J1321 testnormen en 
meetprotocollen. Cijfers op basis 
van normen van de Amerikaanse 
Environmental Protection Agency 
(EPA).

Volvo D12D test
Volvo D12D-testen hebben 
uitgewezen dat 10W-30 en 
5W-30 oliën tot aanzienlijk meer 
brandstofbesparing leiden dan 
10W-40 en 15W-40 oliën, afhankelijk 
van de rijomstandigheden.

Brandstofbesparing van oliën met een lagere viscositeit 
vergeleken met 15W-40
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Impact van brandstofbesparing in het wagenpark 
op de verlaging van de CO2-emissies

Ga naar texacodelo.com  
voor meer informatie. 
Hier vindt u ook de Delo-
brandstofbesparings-
calculator waarmee u kunt 
uitrekenen hoeveel u kunt 
besparen op brandstofkosten.

Bron: Dam et al. Esslingen 2012
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SMEERVETTEN DIE VOOR EEN SOEPEL 
BEDRIJF VAN KRITIEKE ONDERDELEN ZORGEN WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Uw voertuigen moeten dag in dag uit operationeel en rendabel zijn. 
Dit kan een grote uitdaging zijn. Daarom staan wij voor u klaar met 
onze kennis van de sector, hoogwaardige producten en advies op 
maat om u vooruit te helpen.

LubeWatch-analyse van gebruikte olie
Chevrons hoogwaardige programma bestaat uit gestandaardiseerde 
monsternames van smeermiddelen, unieke online tools en 
prestatiecontroles om optimale verversingsintervallen en een lange 
levensduur van materieel te garanderen.

Onderhoudskit voor koelvloeistoffen
Met deze kit zorgt u voor een langdurige bescherming van het 
koelsysteem. De kit bevat eenvoudige tools voor de bewaking van de 
optimale levensduur van koelvloeistoffen, evenals nuttige informatie 
over koelvloeistoffen.

Om uw vrachtwagens, bussen en andere voertuigen operationeel te 
houden, is het belangrijk dat alle onderdelen soepel werken. Texaco® 
premium smeervetten zijn samengesteld voor hoge prestaties en 
langdurige bescherming in uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.

Delo®-smeervetten beschermen belangrijke gesmeerde onderdelen bij 
slechte weersomstandigheden en veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Hytex EP 2 LF
Universeel lithiumcomplex-smeervet met lange levensduur
Sterke punten product:
	■ Langdurige smeervetprestaties (levenslang)
	■ In de praktijk en in laboratoria bewezen 

	■ Bescherming bij een groot temperatuurbereik
	■  Zorgt voor slijtage-, rost-, corosie- en 

oxidatiebestendigheid

Delo Starplex EP 2
Universeel lithiumcomplex-smeervet
Sterke punten product:
	■  Bestand tegen hoge temperaturen
	■  Beschermt langdurig tegen slijtage, corrosie 

en oxidatie

	■  Mechanisch stabiel 
	■  Beschermt tegen stof, vuil en binnendringen 

van water

Delo Grease MM EP 2
Universeel extreme druk (EP) lithiumsmeervet
Sterke punten product:
	■  Samengesteld voor een betrouwbare 

mechanische stabiliteit
	■  Beschermt lagers tegen extreme druk (EP)
	■  Ontwikkeld voor natte en droge omgevingen

	■ Biedt bescherming in uiteenlopende toepassingen
	■ Heeft diverse belangrijke OEM-goedkeuringen

Texclad 2

Calciumsmeervet met Molybdeendisulfide (MoS2) en grafiet

Multifak 264 EP 00/000

Lithiumsmeervet voor centrale smeersystemen

Molytex EP 2

Universeel heavy duty extreme druk (EP) lithiumsmeervet met Molybdeendisulfide (MoS2)



DELO®: ALTIJD DE EERSTE

1936
Eerste samengestelde 
dieselmotorolie 
op de markt die 
"sneldraaiende" 
dieselmotoren 
mogelijk maakt

1953
Succesvolle 
ontwikkeling van de 
eerste multigrade 
motorolie ter wereld

1989
Eerste olie 
waarmee een 
machinemotor 
(van een 
Caterpillar 3406B) 
de miljoen mijl 
haalt, zonder 
revisie

1998
Eerste heavy duty 
dieselmotorolie
die voldoet aan de 
API CH-4, 
Cummins CES 20076
en Mack EO-M Plus 
specificaties voor langere 
verversingsintervallen

2013
Chevron wint de 
SAE-onderzoeks- 
award voor het 
verlengen van de 
onderhoudsintervallen 
van roetfilters dankzij 
fosforvrije motorolie 
met ultralaag 
asgehalte

2014
Eerste olie op de markt 
voor lage emissies 
(API CJ-4), voor 
motoren die op diesel 
lopen met een 
zwavelgehalte tot
5.000 ppm

DELO DURABILITY VOOR 
VRACHTWAGENS EN BUSSEN

nl.texacolubricants.com/Delo

DEL012-NL-4hc [09/20]

In deze brochure komen niet alle producten aan bod. Informeer daarom naar ons 
complete Texaco

®
-assortiment voor het juiste product voor uw specifieke behoeften. 

Het is mogelijk dat niet alle genoemde producten verkrijgbaar zijn. Neem contact op 
met uw lokale Texaco-vertegenwoordiger voor meer informatie en beschikbaarheid 
van de producten. Controleer altijd de OEM-vereisten wanneer u op een ander 
product overstapt. Laat bovendien uw bestaande olie analyseren voor langere 
verversingsintervallen.

Bescherming van bumper-tot-bumper. 
Dat is het voordeel van Delo®.
R&D zit Chevron in het bloed. Wij streven 
er voortdurend naar om de bescherming en 
prestaties van onze Delo-productfamilie te 
verbeteren. En aangezien wij het grootste 
vertrouwen hebben in onze smeermiddelen  
krijgt u van ons een “bumper-to-bumper”-
garantie die u niet bij andere fabrikanten vindt. 

A Chevron company product
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DE MEEST TOONAANGEVENDE PRODUCTEN 
IN DE SECTOR, GOEDGEKEURD DOOR'S WERELDS 
GROOTSTE FABRIKANTEN

Dankzij onze hechte banden met alle grote OEM's, onze grondige 
kennis van de sector en onze technologische expertise, kunnen wij  
uw bedrijf de producten met de vereiste goedkeuringen leveren.

Onze motoroliën worden getest om te voldoen aan de strenge  
prestatie-eisen die voor uw voertuigen gelden. En wij voldoen 
ruimschoots aan de goedkeuringscriteria. Of uw voertuigen nu in druk 
stadsverkeer, over grote afstanden of in extreme weersomstandigheden 
moeten rijden, u kunt vertrouwen op de prestaties van Delo®.

Onze specificatieprofielen voldoen aan de vereisten van:

	■ Cummins
	■ DAF
	■ Iveco
	■ MAN

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

Voor meer informatie over de mogelijke voordelen van onze producten en 
diensten kunt u contact opnemen met uw Texaco®-vertegenwoordiger, uw 
erkende Texaco-smeermiddelendistributeur of ga naar texacodelo.com
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