
DELO® NÁROČNÝ VÝKON  
PRO KAMIONY A AUTOBUSY

texacodelo.com

DEL012-CZ-0b [05/18]

Ochrana od předního nárazníku po 
zadní nárazník. Tuto přidanou hodnotu 
přinášejí produkty Delo

®
.

V Chevronu by se dalo říci, že výzkum a vývoj 
je součástí naší DNA. Neustále pracujeme na 
tom, aby produkty z řady Delo poskytovaly ještě 
lepší ochranu a výkon. Za svá maziva ručíme 
a poskytujeme na ně odvážnou záruku od 
nárazníku po nárazník, kterou u většiny  
ostatních výrobců nenajdete. 

Uvedené produkty představují užší výběr. Texaco® nabízí kompletní sortiment 
produktů uzpůsobených pro individuální potřeby zákazníků. Ne všechny uvedené 
produkty jsou dostupné na vašem trhu. Pro více informací se obraťte na svého 
místního zástupce společnosti Texaco. Při provádění změn vždy kontrolujte 
požadavky původního výrobce a používejte statistiky využití oleje pro prodloužené 
intervaly jeho výměny.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
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VÍTÁME VÁS V SORTIMENTU  
PRODUKTŮ TEXACO® DELO®

Udržet vás na silnici je naše práce. Maximální využití vašich investic 

už je na vás. V Chevronu chápeme, jak zásadní jsou oba tyto aspekty 

pro vaše podnikání a živobytí.

Děkujeme vám za možnost seznámit vás s produktovou řadou Delo, 

která poskytuje ochranu od předního nárazníku po zadní nárazník.

Dozvíte se zde, jak produkty Delo s technologií ISOSYN® pomáhají 

poskytnout našim zákazníkům ochranu na světové úrovni ochranu,  

díky níž mohou maximalizovat produktivitu svých vozidel a 

minimalizovat provozní náklady.

Rovněž se dozvíte, jak produkty Delo pomáhají zefektivnit spotřebu 

paliva, jak dopadají v testech s konkurenčním produkty a co naši 

zákazníci říkají o hodnotě, kterou produkty Delo přinášejí do jejich 

podnikání. 

Tuto příručku považujeme za úvod do celé problematiky. Těšíme 

se, že se dozvíme víc o potřebách vašich vozidel i o tom, jak mohou 

produkty Delo vám a vašemu podnikání pomoct. 

Řada produktů Delo.
Díky prodloužené servisní ochraně, 

maximalizaci životnosti motoru a minimalizaci 

provozních nákladů vám řada produktů Delo 

umožní dosáhnout optimálního výkonu na 

každém ujetém kilometru.

DELO®: HISTORIE PRVENSTVÍ

1936
Uvedení prvního 
mazacího oleje pro 
naftové motory, který 
umožnil výrobu 
vysokorychlostních 
naftových motorů

1953
Společnost jako první 
na světě vyvinula 
úspěšný vícerozsahový 
motorový olej

1989
U motoru 
Caterpillar 3406B 
byl poprvé 
zdokumentován 
milión mil bez 
generálky motoru

1998
První motorový olej 
pro náročné aplikace,
který splňoval specifikace 
delších intervalů výměny 
API CH-4, Cummins CES 
20076 a Mack EO-M Plus

2013
Společnost Chevron 
získává výzkumné 
ocenění SAE za 
„Rozšiřování hranic 
údržby filtrů pevných 
částic pomocí oleje s 
ultra nízkým obsahem 
popela a nulovým 
obsahem fosforu“

2014
Představení prvního 
nízkoemisního 
oleje (API CJ-4) 
se složením pro 
ochranu naftových 
motorů využívajících 
naftu s obsahem síry
až do 5 000 ppm
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Spolehlivost a odolnost jsou naší prioritou 
V jedné věci maziva Chevron všechny ostatní převyšují, a tou 

je spolehlivost. Správné mazání vnitřních částí namáhaných 

naftových motorů vyžaduje mnohem víc než jen vytvoření 

ochranného filmu. Motorové oleje Delo pro náročné 

aplikace zajišťují dispergaci sazí, ochranu proti opotřebení 

a usazování kalů, a tím přispívají k zachování životnosti 

motoru a pomáhají snižovat spotřebu paliva a oleje. 

Různé referenční zkoušky navíc ukázaly, že řada produktů 

Delo zajišťuje integritu a výkon. Špičková maziva z řady Delo 

mají na kontě dlouhé hodiny v ostrém provozu, během nichž 

poskytovaly ochranu součástkám naftových motorů tak, aby 

vaše nákladní vozidla byla ještě výkonnější.

DOJEĎTE DÁL S PRODUKTY TEXACO® DELO®

Když jsou vaše nákladní vozidla v pohybu, je to pro vaše podnikání plus. 

Naším cílem je poskytnout vám důvěru v plném využití motoru a pomoci 

minimalizovat provozní náklady a maximalizovat výkon. Jako váš 

partner v oblasti maziv vám pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost 

vašeho vozového parku a držet náklady na uzdě.

Rozumíme výzvám, kterým přepravní průmysl v dnešní době čelí:

Vývoj technologií pro nové motory

Zlepšení úspory paliv

 Snížení uhlíkové a emisní stopy vozidel

Prodlužování intervalu výměny oleje

Vládní nařízení

Emisní normy

 Pomáhá vám dosahovat optimálního výkonu na 

každé míli cesty poskytováním prodloužené servisní  

ochrany, přispíváním k maximální odolnosti motoru 

a minimalizací provozních nákladů.

Spolehněte se na zkušenosti a technologie 

společnosti Chevron a na řadu vysoce 

kvalitních produktů Delo, které vám 

pomohou tyto výzvy překonat a zároveň  

ochránit vaše zařízení a vozidla a prodloužit 

jejich životnost.

Produkty Delo® s technologií ISOSYN® vám poskytují výkon, ochranu a 

sebevědomí, které potřebujete k tomu, aby vaše podnikání mohlo vzkvétat.

Co je ISOSYN?
Technologie ISOSYN je označení, které Chevron používá pro své špičkové produkty z řady Delo. 

Představuje kombinaci vysoce kvalitních základových olejů, aditiv pro maximální výkon a umění 

společnosti Chevron vyvážit složení tak, aby výsledný produkt poskytoval ochranu pro součásti  

naftového motoru. To vše za skvělou cenu.

Produkty Delo s technologií ISOSYN vám poskytnou výkon, ochranu a sebevědomí, které potřebujete k 

tomu, aby vaše podnikání mohlo vzkvétat.

Poskytuje prodlouženou servisní ochranu

Pomáhá maximalizovat životnost motoru

Pomáhá minimalizovat provozní náklady.

Vysoce kvalitní základové oleje
              +
Aditiva pro maximální výkon
              +
Vyvážené složení Chevron

Cílená ochrana součástek

Produkty Delo s technologií ISOSYN chrání nejdůležitější  

součástky motoru a pomáhá tak maximalizovat jeho životnost.

=

opy vozidel

ny oleje

málního výkonu na

ím prodloužené servisní 

mální odolnosti motoru

ákladů.

echnologie

ysoce

vám

zároveň 

a prodloužit
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MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY 
POSKYTUJÍCÍ PRVOTŘÍDNÍ OCHRANU

V našem sortimentu najdete osvědčená maziva, která vyjdou vstříc vašim 

individuálním potřebám a posunou vaše vybavení i vaše podnikání vpřed. 

Složení olejů z řady Delo® poskytuje ochranu součástkám naftového motoru a umožňuje vysokou 

výkonnost v široké škále provozních podmínek. Po několik desetiletí je cílem produktů Delo 

podpořit efektivní fungování důležitých součástí vašich motorů i vašeho podnikání. Naše proslulé 

motorové oleje pro nákladní vozidla Delo 400 přesahují obvyklé výkonnostní požadavky i standardy 

většiny výrobců motorů.

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Motorový olej E6/E9, CK-4 s nízkým obsahem síranového 
popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny a pro 
optimální úsporu paliv*

 Široký sortiment silničních, terénních a 

stavebních aplikací

Snížený objem inventáře a jeho náklady

Technologie Low SAPS Euro VI

Zajištění čistoty motoru

Dlouhá životnost DPF filtru

Dlouhé intervaly výměny

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorový olej E6/E9, CK-4 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly 
výměny a pro lepší úsporu paliv

 Vysoce výkonná odolnost proti oxidaci

Podporuje ochranu proti korozi a opotřebení

Pomáhá zefektivnit spotřebu paliva

Zpětné kompatibilní

Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru

Nabízí ochranu proti nízkým teplotám

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Motorový olej E6/E9 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny 

 Široká škála OEM produktových aplikací a 

pomáhá snižovat objem inventáře

 Pomáhá udržovat pístní kroužky, písty a 

ventily čisté

 Nabízí nejnovější technologii ochrany motoru

 Vytvořeno pro snížení údržby systému řízení emisí

Navrženo pro prodloužené intervaly výměny oleje

 Podporuje dobrou ochranu před opotřebením při 

startu za studena

Delo 400 SP SAE 5W-30

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny 
a pro optimální úsporu paliv*

 Účinnost paliva s nízkými emisemi

Optimální ochrana proti korozi a opotřebení

 Podporuje ochranu motoru při spuštění za 

studena nebo v teplotách pod nulou

Vytvořeno pro optimální životnost motoru

Pomáhá snížit odstávku systému emisí

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly  
výměny a pro větší úsporu paliv 

Maximální provozní doba

Ochrana proti emisím

Udržujte čistý výkon 

Snížené provozní náklady vozového parku

Vhodné pro širokou škálu vozidel

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny 

Maximální provozní doba

Ochrana proti emisím

Udržujte čistý výkon 

Snížené provozní náklady vozového parku

Vhodné pro širokou škálu vozidel

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Motorový olej podle normy Scania LDF-3

 Vhodné pro Scania Euro VI se zpětnou 

kompatibilitou od Euro VI po Euro II

 Vhodné pro použití při transkontinentálních 

operacích vozového parku

Vysoká alkalická rezerva oleje

 Robustní kontrola usazenin

 Podporuje ochranu při startu za studena a 

efektivní potřebu paliva

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Motorový olej CJ-4, E9/E7 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s vysokým číslem  
TBN pro paliva s vysokým i nízkým obsahem síry

 Široký rozsah použití pomáhá minimalizovat 

nesprávné použití

 Snižuje velké zásoby ropy a náklady

Pomáhá řídit opotřebení sazí a ventilů

 Navrženo pro optimální servis s minimální 

údržbou

 Vytvořen pro podporu životnosti DPF filtru

Delo 400 XSP SAE 5W-40 Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorový olej CK-4, E9 s nízkým obsahem 
síranového popela, fosforu a síry pro chladná 
podnebí

Motorový olej CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7 Motorový olej E4/E7 s dlouhými intervaly výměny

*  Vztaženo ke konvenčnímu motorovému oleji 15W-40. Skutečné zlepšení palivové ekonomiky závisí na typu vozidla/stroje, 
jízdních podmínkách a současné viskozitě kapaliny.

motorů i vašeho podnikání. Naše proslulé 

obvyklé výkonnostní požadavky i standardy 

o
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MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ  
VOZIDLA S OSVĚDČENÝM VÝKONEM

Náročné testování v reálných podmínkách
Vaše kamiony a další nákladní vozidla vystavují motorové oleje každý den náročným zkouškám,  

ať už jde o popojíždění po městě nebo dlouhé přejezdy v extrémních podmínkách. Produkty  

Delo® dojedou dál a osvědčí se v celém vašem vozovém parku. 

Při testech prokázaly produkty Delo vyšší odolnost vůči oxidaci než konkurenční produkty.

Testování odolnosti  
proti opotřebení
Při testování vykázal olej  

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30  

odolnost proti na opotřebení  

na úrovni srovnatelné s oleji  

10W-40 a výrazně předčil  

limity testu.

Výkon za nízkých teplot – průtok
Při testování za nízkých teplot s oleji 

do naftových motorů SAE 15W-40 a 

plně syntetickým SAE 5W-40, prokázal 

olej Delo 400 XLE SAE 10W-30 ve 

srovnání s olejem SAE 15W-40 velmi 

dobrou čerpatelnost a ve srovnání s 

plně syntetickým olejem SAE 5W-40 

srovnatelný výkon.

Vylepšený výkon motoru při startu za studena
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Výkonem oleje Delo® 400 s 
technologií ISOSYN® jsme doslova 
nadšeni. Tenhle motor by zvládl 
další milion a půl kilometrů.

James McGeehan

Senior Consulting Scientist,  

Chevron Lubricants

Píst Vnější strana vložky pístu

Vykazuje minimální tvorbu 

úsad s kroužky bez tvrdých 

úsad, což zamezuje lepení 

kroužku.

Po použití produktu Delo XLC 

nevykazuje poškození vložky  

nebo škodlivý stupeň zakalení 

s 2,4 miliony najetých 

kilometrů.

Spodní strana pístu Vahadla

Vykazuje minimální 

opotřebení, žádný kal nebo 

škodlivou karbonovou úsadu.

Bronzové vývodky jsou v 

dobrém stavu a nejsou 

zde žádné škodlivé úsady na 

pažích ani na regulátorech.

na

.

Části z tohoto motoru vykazovaly minimální opotřebení a 
vypadaly velmi dobře. Jakmile budeme s přestavbou hotovi, 
umístíme nákladní vozidlo zpět do provozu. Věříme, že 
ujede nejméně další milion a půl kilometrů.

Jenny West
Finanční ředitelka společnosti, R.E. West Transportation

Nákladní vůz společnosti R.E. West Transportation 
po najetí 2,4 milionu kilometrů ve skvělém stavu a s 
minimálním opotřebením díky mazivům Delo
Rodinná firma R.E. West Transportation, sídlem ve městě Nashville, Tennessee, je národním 

uznávaným přepravcem provozujícím vozový park složený z nákladních vozů a přívěsů a fungující 

na území Spojených států a Kanady. Tato společnost se již řadu let spoléhá na maziva a chladící 

kapaliny značky Delo a ochrana, kterou produkty Delo poskytují, umožňuje jejímu vozovému parku 

dosahovat pravidelně vysokého počtu najetých kilometrů. 

Majitel společnosti R.E. „Bob“ West se podělil o legendu vyprávějící o nákladním vozidle s 

motorem Detroit Diesel s 2,4 miliony ujetých kilometrů bez větší opravy. Tým zahrnující mechaniky 

společnosti i mechaniky od společnosti Clarke Power Services v Nashville, která poskytuje údržbu, 

proto demontoval motor Series 60 s najetými 2,4 miliony kilometrů, aby provedl rozsáhlou, třídenní 

inspekci. „Díky ochraně poskytnuté produkty Delo motor vykazuje známky opotřebení odpovídající 

jen zlomku jeho skutečného stáří,“ vysvětlila Jenny West, finanční ředitelka společnosti R.E. West.

Co se týče ochrany nabízené produkty Delo, manažer zákaznické podpory pro místního OE dealera 

R.E. West Steve McCluskey dále dodal: „V této dílně přestavíme každoročně více než 800 motorů. 

Vidíme různé případy opotřebení pístů, ložisek... několika různých položek motoru, a tento motor  

s 2,4 miliony najetých kilometrů... je zjevným příkladem účinku oleje Delo.“
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Diferenciály a nápravy
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

Oleje pro náročné motory, převodové oleje, kapaliny pro převodovky a 

chladiva Delo® s prodlouženou životností mají speciální složení, které 

vyhoví i náročným požadavkům, kterým vaše vozidla čelí.

Výběr osvědčeného výkonu maziv kvality Delo může dopomoci k co největší palivové účinnosti.  

Což může znamenat vyšší návratnost investic s každým ujetým kilometrem.

Ve společnosti Chevron máme historii nemalých investic do výzkumu a vývoje, abychom zajistili, 

že vaše vozidla a zařízení dostanou maximální možnou ochranu od předního nárazníku k zadnímu 

nárazníku. Kvalitou produktů Delo® jsme si tak jistí, že nabízíme záruku na ochranu od předního 

nárazníku k zadnímu nárazníku, což u jiných výrobců nenajdete.

Pro úplný seznam doporučených produktů pro váš vůz navštivte:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Kliková skříň motoru
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Delo 400 XLE HD SAE 10W-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 400 XSP SAE 5W-40

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Královský čep a páté kolo
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1

Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Molytex EP 2
Ložiska kol
Hytex EP 2 LF 

Delo Starplex EP 2

Chladicí systém
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Ložisko spojky
Hytex EP 2 LF 

Delo Starplex EP 2

Převodovka (manuální 
& automatická)
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

Mazací body, tyče, 
čepy a ložiska
Hytex EP 2 LF

Delo Starplex EP 2

Delo Grease MM EP 2

Multifak 264 EP 00/000 

(centralizovaný systém mazání)

Molytex EP 2 

ABSOLUTNÍ OCHRANA VAŠICH VOZIDEL

Chladicí systém
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Delo XLC PG  

Antifreeze/Coolant

Převodovky 
(automatické) 
Delo Syn ATF HD

ATF HD 389

Mazací body, tyče,
čepy a ložiska
Hytex EP 2 LF

Delo Starplex EP 2

Delo Grease MM EP 2

Molytex EP 2

Kliková skříň motoru
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Delo 400 XLE HD SAE 10W-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 400 XSP SAE 5W-40

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Diferenciály a nápravy
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 Ložiska kol
Hytex EP 2 LF

Delo Starplex EP 2

Delo Grease MM EP 2
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Naftové motory nákladních vozidel, autobusů, autokarů a 

jiných dálničních služebních vozidel, která jsou vystavená 

těžké zátěži, produkují enormní množství tepla a vyžadují 

dobrou ochranu chladicího systému a údržbu. 

Udržet motor v účinném provozu vyžaduje vysoce výkonné chladivo s prodlouženou 

životností – a k tomu solidní program na údržbu chladiva. Produkt Delo® XLC 

Antifreeze/Coolant se ukázal jako vysoce výkonný.

Delo XLC zaručuje optimální výkon motoru a zjednodušuje způsob údržby chladicích 

systémů. Naše patentované inhibitory koroze napomohou maximalizovat výkon částí 

hardwaru a převod tepla ve prospěch životnosti vašeho motoru. Tato ochrana obstála 

v testu času a milionů kilometrů na silnicích.

Ve srovnání s běžnými chladivy, produkty Delo XLC umí minimalizovat provozní 

náklady a maximalizovat životnost vašeho motoru.

Zachovejte si chladnou hlavu při cestě vpřed
Řádná údržba vašeho chladicího systému je při dodržení následujících kroků snadná:

Použijte Delo XLC Antifreeze/Coolant až nakonec

Provádějte pravidelnou vizuální inspekci pro stopy kontaminace

Každé dva roky proveďte kontrolu bodu mrazu.

CHLADIVA, KTERÁ PŘISPÍVAJÍ  
K DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI MOTORU

Víme, že údržba vašich vozidel je zásadní věc. Ochrana převodovek  

a diferenciál je stejně tak důležitá jako komponenty motoru.

ONaše řada prémiových převodových maziv Delo® a kapalin pro převodovky byla vytvořena, aby  

pomohla těmto zásadním komponentům dělat svoji práci spolehlivě a minimalizovat drahý prostoj. 

PŘEVODOVÉ MAZIVO A KAPALINY PRO 
PŘEVODOVKY NA EXTRÉMNÍ OCHRANU POHONU

Po 16 000 hodinách 
provozu v našich 
popelářských vozech 
ochránil produkt Delo XLC 
vložky proti poškození a 
rzi. Vnější strana pístů 
vypadá jako zcela nová.

David Achiro  
Owner, Tahoe Truckee  

Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Syntetický převodový olej

Dlouhé intervaly výměny až do 400 000 km 

 Ochrana součástek se širokým teplotním 

rozsahem 

Efektivní opotřebení a odolnost proti korozi 

 Osvědčená úspora paliva o 3 % při použití s 

technologií Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Plně syntetický převodový olej

Navrženo pro dlouhé intervaly výměny 

Efektivní spotřeba paliva 

Podporuje ochranu proti oděru a opotřebení

 Nabízí rychlou ochranu systému při startu za 

studena 

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Plně syntetická kapalina pro převodovky

 Navrženo pro dlouhý interval výměny 450 000 km 

Formulováno pro plynulé posuvný výkon 

 Navrženo pro studený start a konzistentní 

vysokou teplotní ochranu 

Zlepšená spotřeba paliva

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Syntetická kapalina pro manuální převodovky

Intervaly výměny až 300 000 km

Hladký posuvný výkon

Dlouhá životnost kapaliny

Ochrana proti vysokým teplotám

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Mazivo pro celé hnací ústrojí podle normy Volvo 97312

 Vhodné pro mnoho synchronizovaných 

manuálních převodovek a finálních pohonů

Dlouhé intervaly výměny

 Poskytuje spolehlivou ochranu EP a odolnost 

proti opotřebení 

 Nabízí rychlou cirkulaci oleje během studeného 

startu

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90

Syntetický převodový olej s nízkou viskozitou  
s optimálním výkonem

Rozšířený vypouštěcí převodový olej pro  
těžké zatížení a diferenciály

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Plně syntetická kapalina pro automatické 
převodovky těžkých nákladních vozidel se 
systémem Mercedes PowerShift

Plně syntetická kapalina pro automatické 
převodovky

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Kapalina pro převodovky dle normy  
Allison TES-389 Maziva pro celkový pohon

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

Nemrznoucí/chladicí kapalina s prodlouženou životností

Formulováno pro dlouhou životnost s dlouhou životností

 Nabízí více než 650 000 km v kamionech a autobusech

 Podporuje spolehlivost a ochranu proti korozi

 Přispívá k spolehlivé stabilitě tvrdé vody

Ochrana proti korozi vysokou teplotou

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Polyglykolová nemrznoucí směs/chladivo s prodlouženou 
životností

Nabízí prodlouženou životnost

 Smíšené užití vozového parku

 Podporuje ochranu a spolehlivost součástek

 Stabilita vody bez fosfátů

 Vysokorychlostní hliníková ochrana proti korozi

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor koroze s prodlouženou životností
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CO BYSTE DĚLALI S  
PENĚZI USPOŘENÝMI NA PALIVU?

Delo® pomůže ušetřit za palivo

V průměru 40 % nákladů na provoz vozového parku má na svědomí palivo. Existuje mnoho způsobů, 

jak zlepšit hospodárnost s palivem. Skvělý odrazový můstek k dosažení maximální palivové účinnosti 

je výběr motorového oleje. V tom vám může pomoci motorový olej prvotřídní kvality Delo, součástí 

jehož složení je technologie ISOSYN® Technology, která vám pomůže posunout váš obchod dál. 

Když začnete používat produkty Delo dopomáhající k hospodárnosti ve spotřebě paliva, uvidíte 

zlepšení až o 4,5 % ve srovnání s vyšším stupněm viskozity. Tyto úspory násobte stovkou nebo více 

vozidel ve vozovém parku - výsledky jsou působivé.

Mnoho faktorů přispívá k úspoře paliva
Oleje s nízkou viskozitou můžou mít význam pro zlepšení 

ve spotřebě paliva. Další faktory:

Rychlost

Volnoběh motoru

Pneumatiky zvyšující palivovou účinnost

Aerodynamika vozu.

Pamatujte, že kromě spotřeby paliva mohou produkty Delo  

podpořit stálost a dlouhodobou servisní ochranu.

PRODUKTY, KTERÉ DOPOMOHOU ÚSPOŘE PALIVA

Motorové oleje

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Delo 400 SP SAE 5W-30

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Chladivo

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Kapaliny pro převodovky

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Oleje na nápravu

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Navštivte texacodelo.com 
pro více informací a 
vyzkoušejte náš exkluzivní 
nový Delo Fuel Economy 
Calculator a zjistěte, kolik 
vaše firma může ušetřit 
na palivu.

Udržitelná spotřeba paliva
V testech se ukázalo, že oleje s nižší viskozitou napomáhají  

hospodárnosti ve spotřebě paliva, což se přímo pojí s redukcí emisí CO2. 

Těkavost a odolnost vůči houstnutí také zůstala v limitech ACEA, což 

zaručuje, že výkon FE byl v průběhu intervalu výměny oleje zachován a 

potřeba doplnění byla minimální.

Dopad nízkých úspor paliva  
ve vozovém parku v procentech 
Redukce emisí CO2

Testování na objednávku společnosti 

Chevron ve Spojených státech dle 

testovacích standardů SAE J1321 

a protokolů měření. Hodnoty 

jsou založeny na standardech US 

Environmental Protection Agency (EPA).

Test Volvo D12D
Oleje jakosti 10W-30 a 5W-30 

prokázaly značné zlepšení ve 

spotřebě paliva na základě jízdních 

podmínek v porovnání s jakostmi 

10W-40 a 15W-40 v testu Volvo D12D.

Úspory FE olejů s nižší mírou viskozity vs. 15W-40
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Aby mohl váš náklaďák, autobus, autokar nebo vůz jet dále, je důležité 

zajistit hladký provoz každé části. Naše vysoce kvalitní maziva Texaco®  

jsou koncipována tak, aby poskytovala maximální výkon a ochranu po 

celou dobu životnosti, a to v celé řadě provozních podmínek.

Maziva Delo® mají za úkol ochránit klíčové komponenty vozidla v 

nepříznivých klimatických podmínkách a náročných provozních prostředích.

MAZIVA POSKYTUJÍCÍ HLADKÝ 
PROVOZ KLÍČOVÝCH ČÁSTÍ

JSME VAŠÍM PARTNEREM  
NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI

Vaše vozidla musejí být každý den v pohybu a vydělávat. Není to 

snadné odvětví, a proto jsme tu pro vás a poskytujeme znalosti, 

vysoce kvalitní produkty a služby šité na míru tak, abyste se mohli 

neustále posouvat vpřed.

Analýza použitého oleje LubeWatch®

Prémiový program společnosti Chevron zahrnuje standardizované 

testování maziv a unikátní internetové nástroje, které pomáhají zajistit 

optimální intervaly výměny oleje a zkoušky výkonnosti pro prodloužení 

životnosti vašich zařízení.

Sada pro údržbu chlazení řady

Tato sada vám pomůže zajistit dlouhotrvající ochranu chladicího 

systému. Poskytuje snadno použitelné nástroje pro sledování optimální 

životnosti chladiv a užitečné informace o nich.

Hytex EP 2 LF

Trvanlivý víceúčelový lithiový mazací tuk

Dlouhodobý (doživotní) mazací výkon

Ověřeno laboratorně i v terénu 

Široká teplotní ochrana

 Přispívá k odolnosti proti opotřebení,  

rezivění, korozi a oxidaci

Delo Starplex EP 2

Víceúčelový mazivo s komplexem lithia

 Vysoký tepelný odpor

 Pomáhá při opotřebení, chrání proti korozi 

a oxidaci

Mechanicky stabilní 

 Pomáhá chránit před prachem, špínou  

a vniknutím vody

Delo Grease MM EP 2

Víceúčelový lithiový mazací tuk do extrémních tlakových podmínek

 Vytvořeno pro spolehlivou mechanickou 

stabilitu

Poskytuje EP ochranu ložisek

Navrženo pro vlhké i suché prostředí

Pomáhá chránit při celé řadě užití

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1 Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Mazací tuk s lithiovým komplexem a 3 % 
Disulfidem Molybdenu (MoS2) 

Mazací tuk s lithiovým komplexem a 5 % 
Disulfidem Molybdenu (MoS2) 

Texclad 2 Multifak 264 EP 00/000

Vápnitý mazací tuk s obsahem Disulfidu 
Molybdenu (MoS2) a grafitu Lithiový mazací tuk pro centrální mazací systémy

Molytex EP 2

Víceúčelové lithiové mazivo pro těžká nákladní 
vozidla s obsahem Disulfátu Molybdenu (MoS2)



DELO®: HISTORIE PRVENSTVÍ

1936
Uvedení prvního 
mazacího oleje pro 
naftové motory, který 
umožnil výrobu 
vysokorychlostních 
naftových motorů

1953
Společnost jako první 
na světě vyvinula 
úspěšný vícerozsahový 
motorový olej

1989
U motoru 
Caterpillar 3406B 
byl poprvé 
zdokumentován 
milión mil bez 
generálky motoru

1998
První motorový olej 
pro náročné aplikace,
který splňoval specifikace 
delších intervalů výměny 
API CH-4, Cummins CES 
20076 a Mack EO-M Plus

2013
Společnost Chevron 
získává výzkumné 
ocenění SAE za 
„Rozšiřování hranic 
údržby filtrů pevných 
částic pomocí oleje s 
ultra nízkým obsahem 
popela a nulovým 
obsahem fosforu“

2014
Představení prvního 
nízkoemisního 
oleje (API CJ-4) 
se složením pro 
ochranu naftových 
motorů využívajících 
naftu s obsahem síry
až do 5 000 ppm

DELO® NÁROČNÝ VÝKON  
PRO KAMIONY A AUTOBUSY

texacodelo.com

DEL012-CZ-0b [05/18]

Ochrana od předního nárazníku po 
zadní nárazník. Tuto přidanou hodnotu 
přinášejí produkty Delo®.
V Chevronu by se dalo říci, že výzkum a vývoj 
je součástí naší DNA. Neustále pracujeme na 
tom, aby produkty z řady Delo poskytovaly ještě 
lepší ochranu a výkon. Za svá maziva ručíme 
a poskytujeme na ně odvážnou záruku od 
nárazníku po nárazník, kterou u většiny  
ostatních výrobců nenajdete. 

Uvedené produkty představují užší výběr. Texaco
®
 nabízí kompletní sortiment 

produktů uzpůsobených pro individuální potřeby zákazníků. Ne všechny uvedené 
produkty jsou dostupné na vašem trhu. Pro více informací se obraťte na svého 
místního zástupce společnosti Texaco. Při provádění změn vždy kontrolujte 
požadavky původního výrobce a používejte statistiky využití oleje pro prodloužené 
intervaly jeho výměny.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní 
značky jsou majetkem společnosti Chevron 
Intellectual Property LLC. nebo příslušných 
právoplatných vlastníků.
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ŠPIČKOVÉ PRODUKTY SCHVÁLENÉ 
NEJLEPŠÍMI SVĚTOVÝMI VÝROBCI

Ze spojení našich pevných technických vztahů se všemi  

výrobci originálního vybavení (OEM), našich rozsáhlých znalostí  

a technologického zázemí vznikají produkty, které disponují potřebnými 

schváleními, a podpoří tak vaše podnikání.

Naše motorové oleje procházejí přísným testováním, aby splňovaly 

náročné požadavky na výkon, kterým čelí vaše vozidlo. Nejenže kritéria 

pro schválení splňujeme, dokonce je překonáváme. Od popojíždění  

po městě až po dlouhé přejezdy v náročných klimatických podmínkách: 

na výkon produktů z řady Delo® se můžete spolehnout.

Naše specifikace splňují požadavky následujících značek:

Cummins

DAF

Iveco

MAN

Mercedes-Benz

Renault Trucks

Scania

Volvo.

Chcete-li získat další informace o tom, jak vám naše produkty a  
služby mohou pomoci, kontaktujte svého zástupce společnosti Texaco®, 
autorizovaného distributora Texaco nebo navštivte stránky texacodelo.com



DELO® NÁROČNÝ VÝKON  
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Ochrana od předního nárazníku po 
zadní nárazník. Tuto přidanou hodnotu 
přinášejí produkty Delo

®
.

V Chevronu by se dalo říci, že výzkum a vývoj 
je součástí naší DNA. Neustále pracujeme na 
tom, aby produkty z řady Delo poskytovaly ještě 
lepší ochranu a výkon. Za svá maziva ručíme 
a poskytujeme na ně odvážnou záruku od 
nárazníku po nárazník, kterou u většiny  
ostatních výrobců nenajdete. 

Uvedené produkty představují užší výběr. Texaco® nabízí kompletní sortiment 
produktů uzpůsobených pro individuální potřeby zákazníků. Ne všechny uvedené 
produkty jsou dostupné na vašem trhu. Pro více informací se obraťte na svého 
místního zástupce společnosti Texaco. Při provádění změn vždy kontrolujte 
požadavky původního výrobce a používejte statistiky využití oleje pro prodloužené 
intervaly jeho výměny.
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