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Цілковитий захист. Саме це 
є перевагою Delo

®
.

Можна сказати, що компанія Chevron не 
уявляє своєї діяльності без науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських розробок. 
Ми постійно прагнемо покращувати захисні 
властивості та характеристики продукції 
серії Delo. Ми абсолютно впевнені в якості 
продукції Delo, тому надаємо гарантію від 
виробника, яку ви не знайде у конкурентів. 

Це не повний перелік нашої продукції. Серед усього асортименту продукції 
Texaco® кожен клієнт може підібрати продукт відповідно до своїх потреб. Не вся 
продукція, яка тут представлена, доступна у вашій країні, тому зверніться до 
місцевого торгового представника Texaco, щоб дізнатись більше. Проводячи 
заміну оливи, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробників обладнання та 
проводьте випробування відпрацьованих олив з метою своєчасної її заміни.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 
СВІТУ ПРОДУКЦІЇ TEXACO® DELO®

Одне з наших завдань – забезпечити безперебійну роботу вашого 
обладнання упродовж року. Ваше завдання – максимально ефективно 
використовувати інвестиції. Ми в компанії Chevron розуміємо, наскільки 
ці два завдання важливі для забезпечення ефективної діяльності та 
прибутковості вашого сільськогосподарського підприємства.

Дякуємо за надану можливість ознайомити вас з продукцією серії Delo, 
яка забезпечує комплексний захист обладнання.

Ми поділимося тим, як використання продукції Delo, виготовленої 
за технологією ISOSYN® допомагає забезпечити ефективний захист, 
гарантуючи клієнтам максимальну ефективність використання 
транспортних засобів та мінімізацію експлуатаційних витрат.

Також представимо вам результати випробувань моторних олив Delo 400, 
що порівнювались з продукцією конкурентів та відгуки наших клієнтів  
про те, як продукція Delo сприяє ефективності та прибутковості бізнесу 
в різних умовах експлуатації техніки. 

Ця інформація є ознайомчою. Сподіваємось, що зможемо більш детально 
вивчити потреби вашого сільськогосподарського обладнання та матимемо 
можливість розповісти, як продукція Texaco допоможе вам і вашому 
бізнесу рухатись вперед. 

Продуктова лінійка Delo.
Оптимальна продуктивність при подоланні 
кожного кілометра завдяки покращеному 
захисту, що допомагає максимально 
збільшити довговічність двигуна та 
мінімізувати експлуатаційні витрати.

DELO®: ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ЛІДЕРА

1936
Виведення на ринок 
першої моторної оливи 
з присадками, яка 
забезпечила економічну 
ефективність 
високообертових 
дизельних двигунів

1953
Перша у світі успішна 
розробка всесезонної 
моторної оливи

1989
Caterpillar 3406B 
став першим 
двигуном, термін 
служби якого склав 
1,6 млн км пробігу 
без капітального 
ремонту, що було 
задокументовано

1998
Перша моторна олива для 
важких умов експлуатації, 
яка відповідає специфікаціям 
збільшених інтервалів заміни 
API CH-4, Cummins CES 20076 
та Mack EO-M

2013
Chevron отримує 
дослідницьку нагороду
від SAE (Співтовариство 
автотранспортних 
інженерів) «За 
збільшення інтервалів 
технічного обслуговування 
сажового фільтра 
дизельного двигуна 
завдяки використанню 
оливи з надзвичайно 
низьким вмістом золи
та відсутністю фосфору»

2014
Виведення на ринок 
першої оливи з низьким 
рівнем шкідливих 
викидів (API CJ-4), 
яка забезпечує захист 
дизельних двигунів, що 
працюють на дизельному 
паливі з вмістом сірки до 
5000 ч/млн
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Забезпечення надійності та довговічності  
є нашим пріоритетним завданням 
Мастильні матеріали Chevron насамперед призначені для 
забезпечення надійності. Для правильного змащування потужних 
дизельних двигунів потрібно більше, ніж просто створення 
захисної плівки. Моторні оливи Delo для важких умов експлуатації 
диспергують сажу, захищають від зносу та контролюють рівень 
осаду, щоб подовжити термін служби двигунів та зменшити 
споживання палива й оливи. 

До того ж, продукція Delo забезпечує надійність і 
продуктивність, що підтверджується результатами різних 
випробувань. Високотехнологічні мастильні матеріали Delo 
захищають деталі дизельних двигунів та основні компоненти 
обладнання, забезпечуючи подальшу безпроблемну роботу 
сільськогосподарської техніки.

ДАВАЙТЕ РУХАТИСЬ ДАЛІ З TEXACO® DELO®

Ваше сільськогосподарське підприємство зможе досягти високого рівня 
продуктивності за умови, якщо трактори та обладнання, що експлуатуються 
в складних умовах, працюватимуть надійно. Мета компанії Chevron – 
оптимізувати роботу дизельних двигунів, щоб зменшити експлуатаційні 
витрати та підвищити їхню надійність.   

Ми, як ваш постачальник мастильних матеріалів, прагнемо забезпечити надійну роботу вашого обладнання, що 
включає в себе дизельні двигуни, тракторні гідравлічні системи, трансмісії, диференціали та підшипники коліс, 
продуктивність яких максимально збільшується, а експлуатаційні витрати зменшуються.

Ми розуміємо, в яких умовах працює сьогодні сільськогосподарське обладнання та трактори:

■■ Розробка нових технологій для двигунів
■■ Різноманітні види та якість палива
■■  Подовження інтервалів між замінами оливи  

та охолоджуючої рідини
■■   Вимоги до змащування різноманітних ключових  

компонентів
■■  Об’єднання властивостей декількох мастильних  

матеріалів в одному
■■ Енергоефективність
■■ Стандарти щодо викидів.

Ви можете розраховувати на досвід спеціалістів  
компанії Chevron, передові технології та  
преміальну якість продукції Delo для подолання  
цих викликів, а також для захисту основного  
обладнання та транспортних засобів, максимально  
збільшивши термін їх експлуатації.

Продукти Delo®, виготовлені за технологією ISOSYN® – це ефективність, 
захист та надійність, які забезпечать вашому бізнесу подальший розвиток.

Що таке ISOSYN?
ISOSYN – це технологія, за якою компанія Chevron виготовляє ключову в своїй лінійці продукцію серії Delo. 
Поєднання базових олив преміум-класу з високоякісними присадками та досвідом спеціалістів компанії 
Chevron в сфері розробок забезпечує захист деталей дизельних двигунів, ще й за відмінною ціною.

Продукти Delo, виготовлені за технологією ISOSYN – це ефективність, захист та надійність, які забезпечать 
вашому бізнесу подальший розвиток.

■■ Гарантує захист протягом тривалого терміну експлуатації
■■ Допомагає максимально збільшити термін служби двигуна
■■ Допомагає мінімізувати експлуатаційні витрати.

Захист кожної деталі

Оливи Delo, виготовлені за технологією ISOSYN,  
захищають найважливіші деталі двигуна, збільшуючи  
термін служби двигуна та обладнання.

Базова олива преміум-класу

        +
Високоефективні присадки

        +
Досвід компанії Chevron  
в сфері розробок

=
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Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторна олива класу CI-4, Е7
■■  Захист від низькотемпературного осаду 

та високотемпературних відкладень
■■ Захищає підшипники та двигун від корозії

■■  Забезпечує захист від зносу та полірування  
стінок циліндра

■■  Запобігає утворенню відкладень та  
закупорюванню фільтра 

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Моторна олива класу CI-4, E6 зі збільшеним інтервалом заміни, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору 
та сірки забезпечує паливну економічність

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторна олива класу CI-4, E6 із збільшеним інтервалом заміни, низьким вмістом сульфатної золи, 
фосфору та сірки

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторна олива класу CI-4, E4 з подовженим терміном служби

Delo 400 XSP SAE 5W-40

Моторна олива класу CK-4, E9 з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору 
та сірки (Low SAPS) для роботи в умовах низьких температур

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторна олива класу CI-4, Е7

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

Ми пропонуємо спеціальні мастильні матеріали, які задовольняють ваші 
потреби, допомагають вашому обладнанню та бізнесу працювати й надалі. 

Оливи Delo® розроблені з метою забезпечити захист та ефективну роботу деталей дизельних двигунів 
сільськогосподарської техніки, яка працює в різних умовах експлуатації. Упродовж десятиліть мастильні 
матеріали Delo забезпечують захист основних деталей двигунів транспортних засобів, сприяючи 
ефективній діяльності вашої компанії.

Ми не можемо 
дозволити собі простої 
сільськогосподарської 
техніки. Сьогодні, в 
умовах конкурентного 
середовища, один 
втрачений день на 
збір врожаю коштує 
нам приблизно 25000 
доларів та призводить до 
зниження рентабельності.

Mike Matuska
Керівник,
Zuckerman Family Farms, Inc.

Delo 400 XLE SAE 10W-30
Моторна олива класу CK-4, E6/E9 з подовженим терміном  
служби, низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та  
сірки, яка забезпечує оптимальну паливну економічність

■■ Висока стабільність проти окислення
■■ Забезпечує захист від зносу та корозії
■■ Забезпечує паливну економічність
■■  Може застосовуватись в обладнанні  

попередніх поколінь
■■  Забезпечує оптимальний термін служби  

дизельного сажового фільтра
■■ Захист в умовах низьких температур

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Моторна олива CJ-4, E9/E7 з низькім вмістом сульфатної золи, фосфору й сірки та високоякісними  
присадками для підтримання рівня загальної лужності, для використання в регіонах з паливом з  
високим і низьким вмістом сірки

■■  Завдяки широкій сфері застосування 
зменшується ризик неправильного 
використання

■■  Сприяє оптимізації складських запасів  
та витрат

■■  Забезпечує контроль рівня забруднення  
оливи частинками сажі та зношування  
приводу клапанів

■■  Забезпечує оптимальну роботу обладнання  
при мінімальних експлуатаційних витратах

■■  Подовжує термін експлуатації дизельного  
сажового фільтра

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Моторна олива класу CJ-4, E6/E9 з подовженим терміном служби, низьким вмістом сульфатної золи,  
фосфору та сірки

■■  Придатна для різних видів транспортних 
засобів, забезпечуючи оптимізацію  
складських запасів

■■  Забезпечує чистоту поршневих кілець, 
перемичок між канавками поршневих  
кілець та клапанів

■■  Завдяки використанню присадок останнього 
покоління забезпечує надійний захист игуна 

■■  Забезпечує тривалу роботу систем рециркуляції 
відпрацьованих газів без необхідності проведення 
сервісного обслуговування

■■  Призначена для збільшення інтервалів  
міжсервісного обслуговування

■■  Захищає від зносу під час запуску  
холодного двигуна
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Здатність до нейтралізації кислот
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Порівняння змін лужного числа (TBN)
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Delo 400 MGX SAE 15W-40* Конкурент – API CJ-4 SAE 15W-40

Я не можу завжди бути 
впевненим в тому, коли 
піде дощ або які будуть ціни 
на сільськогосподарську 
продукцію. Проте я можу 
розраховувати на оливу 
Delo 400, яка захистить мої 
двигуни та обладнання.

Hansie Linde
Власник і керівник,
H.J. Linde & Sons Farms

Завдяки оливі Delo® 400 термін служби двигунів 
тракторів New Holland компанії H.J. Linde & Sons  
досяг 16000 годин
Компанія H.J. Linde & Sons займається фермерством протягом 100 років та досягла значного успіху, 
зосередивши увагу на продуктивності й технічному обслуговуванні техніки, аби бути готовою до різних 
ситуацій, що виникають у сільськогосподарському бізнесі.

На підприємстві експлуатується більше 25 одиниць сільськогосподарської техніки New Holland. Останнім 
часом в компанії зацікавились станом одного з тракторів, який пропрацював 16000 годин, що на 6000 
годин більше, ніж рекомендований виробником обладнання термін експлуатації, після якого передбачено 
проведення капітального ремонту.

Розбирання та перевірка проводились у майстерні дилерського центру, і не лише спеціалісти з технічного 
обслуговування компанії H.J. Linde, а й технічний персонал дилера були вражені мінімальним зносом 
деталей та чистотою двигуна. Для співробітників компанії H.J. Linde це було підтвердженням того, що  
Delo 400 захищає їхнє обладнання. 

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, З ПІДТВЕРДЖЕНОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ

Випробування в реальних умовах
Щодня ви маєте змогу аналізувати роботу моторних олив, що використовуються у вашій 
сільськогосподарській техніці, яка працює в складних умовах експлуатації, при високих навантаженнях та 
з подовженими інтервалами часу між замінами оливи з метою забезпечення своєчасного виконання робіт. 
Крім того, продукція Delo® доводить свою ефективність при використанні в дизельному обладнанні.

Під час випробувань у польових умовах олива Delo 400 MGX SAE 15W-40 порівнювалась з продуктом  
API CJ-4 відомої фірми-конкурента. Олива Delo 400 MGX SAE 15W-40 довела свою ефективність із точки 
зору стабільності загального лужного числа та нейтралізації кислот.

Поршень

Чисті кільцеві канавки  
й мінімальні відкладення  
на поверхні поршня після  
16000 годин експлуатації.

Шатунні підшипники

Хороший загальний стан  
після роботи впродовж  
більш ніж 6000 годин  
після останньої заміни.

Головні підшипники

Мінімальний знос і дуже 
хороший стані після 16000 
годин роботи. Не було 
виявлено міді в головних 
підшипниках, що свідчить про 
ефективний захист Delo 400.

Розподільний вал

Мінімальний знос, відсутність 
слідів прослизання чи 
стирання. Розподільний 
вал знаходився в такому 
гарному стані, що його можна 
використовувати повторно.

Визначення  
лужного числа
Зменшення лужного числа 
оливи Delo 400 MGX відбувається 
повільніше, що свідчить про її 
здатність нейтралізувати кислоти 
й зберігати ефективність навіть в 
умовах збільшених інтервалів заміни 
оливи. Має кращі характеристики  
як порівняти з моторною оливою  
API CJ-4 конкурента.

Визначення  
кислотного числа
Олива Delo 400 MGX показала 
здатність нейтралізувати кислоту 
навіть в умовах збільшених інтервалів 
заміни оливи, а також кращі 
характеристики як порівняти з оливою 
API CJ-4 конкурента.

*  Дані діаграми стосуються продукту  Delo 400 MGX SAE 15W-40, виготовленому в м. 
Порт-Артур (Техас)
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Транспортні засоби, що використовуються в сільському господарстві, повинні 
однаково надійно працювати на дорогах та бездоріжжі, аби цінний врожай був 
доставлений до місця призначення вчасно та в належному стані. 

Моторні оливи Delo® для важких умов експлуатації, охолоджуючі рідини з 
подовженим терміном служби, мастила та трансмісійні оливи розроблені з 
урахуванням інтенсивних режимів роботи вашого сільськогосподарського 
обладнання і тракторів. 
 

Доведена ефективність високоякісних мастильних матеріалів Delo® гарантує надійність та ефективність у 
різноманітних експлуатаційних умовах протягом тривалого часу. Таким чином, з кожним пройденим кілометром 
рентабельність підприємства зростатиме.

Компанія Chevron інвестує значні кошти в дослідження та розробки з метою забезпечити максимальний та 
комплексний захист вашої техніки. Ми абсолютно впевнені в якості продукції Delo®, тому пропонуємо гарантію 
від виробника, яку ви не знайде в інших компаній.

Щоб ознайомитись з повним асортиментом продукції, рекомендованої для ваших транспортних засобів, 
відвідайте веб-сайт: chevron-eu.lubricantadvisor.com

Мастила загального 
призначення
Molytex EP 2 (де вимагається 
додатковий захист зубчастих 
коліс та комплектуючих)

Зчіпний пристрій
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2
Hytex EP 2 LF

Гідравлічна система
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
32, 46, 68
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
Hydra 46
Texaco 1000 THF

Картер двигуна
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 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Диференціали та 
зубчасті передачі
Texaco 1000 THF
Super Universal Tractor Oil 
Extra SAE 10W-30, 10W-40

Система охолодження
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Трансмісія 
Texaco 1000 THF
Super Universal Tractor Oil 
Extra SAE 10W-30, 10W-40

ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ 
ВАШОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Підшипники
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Hytex EP 2 LF

Мастила
Delo Starplex EP 2
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1
Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
Delo Grease MM EP 2
Texclad 2
Texclad AL EP 00/000, EP 0, HV 0
Molytex EP 2 (де вимагається 
додатковий захист зубчастих 
коліс та комплектуючих)
Marfak 00, 1
Clarity Synthetic EA Grease
Hytex EP 2 LF

Двигун
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 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Система охолодження
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Гідравлічна та 
гідростатична передачі
Texaco 1000 THF 
Super Universal Tractor Oil 
Extra SAE 10W-30
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
46, 68
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68
Rando HD LVZ 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 46, 68
Hydraulic Oil HDZ 46, 68
Hydra 46

Коробка передач
Texaco 1000 THF
Super Universal Tractor Oil 
Extra SAE 10W-30
Rando HD LVZ 46, 68
Rando HDZ 46, 68

Інші види КПП та 
бортові передачі
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Geartex EP-5 SAE 80W-90
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Через виділення величезної кількості тепла, дизельні двигуни 
сільськогосподарської техніки та обладнання, що працюють у складних 
умовах, потребують надійного захисту і технічного обслуговування  
систем охолодження.

Охолоджуючі рідини Delo® забезпечують високу ефективність  
та надійний захист.

Безперебійна робота двигунів залежить від вибору високоефективних охолоджуючих рідин з тривалим 
терміном служби, а також ефективної програми технічного обслуговування. Висока ефективність 
охолоджуючих рідин Delo XLC Antifreeze/Coolant доведена.

Delo XLC забезпечує оптимальну роботу двигуна та спрощує технічне обслуговування системи 
охолодження. Запатентовані нашою компанією інгібітори корозії допомагають збільшити ефективність 
деталей обладнання та відвід тепла протягом усього терміну служби вашого двигуна. Випробування  
довели ефективність захисту протягом багатьох годин роботи.

Порівнюючи зі звичайними охолоджуючими рідинами, продукція Delo XLC допомагає мінімізувати 
експлуатаційні витрати та максимально збільшити термін служби двигуна.

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ  
СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ УСІХ ВИДІВ

Захист трансмісій, гідравлічних систем та диференціалів є дуже 
важливим аспектом для безперебійної роботи сільськогосподарського 
обладнання.

Для високоефективної роботи вашої сільськогосподарської техніки необхідно використовувати мастильні 
матеріали преміум-класу, що забезпечують постійний та надійний захист. Універсальні тракторні оливи  
та гідравлічні рідини Texaco® мають відмінні експлуатаційні характеристики, як порівняти з низькоякісними 
продуктами.

Тракторні оливи Texaco 1000 THF та Super Universal Tractor Oil Extra з подовженим терміном служби, 
антиокислювальними та протизносними властивостями, призначені для захисту основних компонентів 
сільськогосподарської техніки. Продукти рекомендовані для застосування в різноманітних видах 
обладнання, зокрема виробництва John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White 
Farm Equipment тощо.

Універсальні тракторні оливи та гідравлічні рідини Texaco призначені для використання в широкому 
діапазоні температур, сумісні з ущільнюючими матеріалами, забезпечують зменшення зносу, стійкість до 
окисення, та стабільність в'язкості.

УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАКТОРНІ ОЛИВИ 
ЗАХИЩАЮТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ

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

Антифризи/охолоджуючі рідини зі збільшеним терміном служби

■■  Забезпечують тривалий термін служби та збільшені  
інтервали міжсервісного обслуговування

■■  Гарантують 8 років або 15000 годин роботи в умовах 
бездоріжжя

■■ Забезпечують надійну роботу та захист від корозії
■■  Гарантують безвідмовну роботу при використанні  

жорсткої води
■■ Захист від корозії в умовах високих температур

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Пропілен-гліколевий антифриз/охолоджуюча рідина  
з подовженим терміном служби

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Інгібітор корозії з подовженим терміном служби

Texaco 1000 THF

Універсальна гідравлічна рідина для тракторів

■■ Захист від задирів і зносу
■■  Забезпечує безшумну та ефективну роботу
■■  Сприяє оптимізації складських запасів та витрат
■■  Запобігає утворенню лакових відкладень та осаду
■■  Захищає від корозії та утворення іржі

Super Universal Tractor Oil Extra  
SAE 10W-30, 10W-40

Універсальні оливи для для сільськогосподарської техніки  
Super Tractor Oil Universal (STOU)

■■  Задовольняє вимоги специфікації  
Super Tractor Oil Universal (STOU)

■■  Забезпечує плавну та безшумну роботу
■■  Захищає під час запуску в умовах низьких температур
■■  Запобігає згущенню оливи в процесі експлуатації
■■  Забезпечує захист відкритих підшипників



1312 1312

Delo® має широкий асортимент трансмісійних олив для диференціалів 
сільськогосподарської техніки, що забезпечують захист від зносу та 
збільшують інтервал заміни, забезпечуючи тривалий термін служби 
обладнання та зменшення витрат на технічне обслуговування.

Оливи Delo для автомобільних трансмісій містять спеціальні протизносні присадки, які захищають  
зубчаті передачі та підшипники в картері півосей від різних пошкоджень, при цьому цілковито сумісні 
з металевими та ущільнюючими матеріалами. Оливи забезпечують необхідний рівень змащування.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

РІДИНИ ПРЕМІУМ-КЛАСУ 
ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ 

Texaco® пропонує різні види гідравлічних олив, що допомагають 
мінімізувати витрати та можуть істотно поліпшити продуктивність.

Як зображено на графіку, 
використання гідравлічних 
рідин преміум-класу покращить 
продуктивність та ефективність 
використання палива, як 
порівняти з традиційними 
гідравлічними оливами. 

Зазначені результати були 
отримані в процесі порівняльного 
випробування зі стандартною 
гідравлічною оливою. Результати 
свідчать про збільшення 
продуктивності (кількість 
переміщеного матеріалу за 
годину) на 6,2%, та ефективності 
використання палива – на 4,5%. 

Результати порівняльного випробування, проведеного у польових умовах, 
універсальної синтетичної оливи з високою стабільністю до деформації 

зсуву та традиційних гідравлічних рідин.

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

Кр
ащ

і х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

по
рі

вн
ю

ю
чи

 з
 тр

ад
иц

ій
но

ю
 

аб
о 

од
но

се
зо

нн
ою

 гі
др

ав
лі

чн
ою

 о
ли

во
ю

 
(в

ід
по

ві
дн

о 
до

 п
ол

ьо
ви

х 
ви

пр
об

ув
ан

ь 
Ch

ev
ro

n)

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
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6,2%

Продуктивність Економія палива

Rando HDZ

Продуктивність та паливна ефективність  
в гідравлічних екскаваторах

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Високоефективні синтетичні беззольні гідравлічні оливи

■■  Забезпечує високоефективний захист  
від зносу та окислення

■■ Захищає від корозії та утворення іржі

■■  Характеризується стійкістю до гідролізу та 
піноутворення, відмінними деемульгуючими 
властивостями та здатністю до фільтрування

■■ Незначний токсичний вплив на водні організми

Rando HEES 46
Високоякісна, біорозкладана гідравлічна олива на основі ефіру, що відповідає екологічним вимогам 
стандарту Ecolabel

■■  Придатна до застосування в широкому діапазоні 
робочих температур

■■  Відповідає екологічним вимогам стандарту 
Ecolabel-Euro Margerite

■■  Відповідає вимогам стандарту Швеції SS 15 54 34

■■ Збільшені інтервали заміни
■■ Гарантує тривалий термін експлуатації
■■  Відповідно до класифікації WGK, олива має 

рейтинг WGK 1 

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68 Rando HD LVZ 32, 46, 68 
Високоефективні беззольні гідравлічні оливи  
з тривалим терміном служби

Високоефективні синтетичні цинковмісні 
гідравлічні рідини

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

Універсальна гідравлічна рідина без вмісту цинку Всесезонні гідравлічні оливи з протизносними 
властивостями

Rando HD 32, 46, 68 Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68

Односезонні цинковмісні гідравлічні оливи
Всесезонні цинковмісні гідравлічні оливи з 
протизносними властивостями для важких умов 
експуатації

Hydra 46
Біорозкладана гідравлічна олива, призначена для застосування в умовах можливого забруднення 
навколишнього середовща

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Трансмісійні оливи

■■  Призначена для використання в 
синхронізованих механічних трансмісіях  
і головних передачах

■■  Збільшені інтервали заміни

■■ Захист в умовах високого тиску та зносу
■■  Стійкість до згущення, утворення лакових  

та інших відкладень

Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Універсальна олива для всіх типів передач, яка відповідає вимогам специфікації Volvo 97312

■■  Може застосовуватись в багатьох видах 
синхронізованих механічних трансмісій та 
головних передач

■■  Збільшений інтервал заміни

■■  Має подовжений термін служби
■■  Забезпечує надійний захист від зносу та запобігає 

утворенню задирів
■■  Легка прокачуваність при запуску холодного двигуна

Geartex LS SAE 85W-90

Трансмісійна олива для диференціалів підвищеного тертя, що відповідає вимогам стандарту API GL-5
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Для подальшої експлуатації вашої сільськогосподарської техніки важливо, 
щоб кожен її елемент працював безперебійно. Наші мастила Texaco® 
преміум-класу розроблені для забезпечення високої продуктивності й 
тривалого захисту в різних умовах експлуатації.

Ресурс двигунів та систем 
охолодження техніки, що 
експлуатується компанією 
Marchini Ag, перевищив 10000 
годин завдяки використанню 
моторної оливи Delo® 400 та 
охолоджуючої рідини Delo XLC
Родина Маркіні здавна мешкає в сільськогосподарських районах 
Центральної долини Каліфорнії. Відтоді, як сто років тому 
Флоріндо Маркіні переїхав до США з міста Лукка, Італія, його сім’ 
я вирощувала все – від помідорів до мигдалю та навіть привчила 
американців додавати радічіо до салату.

Для оранки землі компанія використовує трактор John Deere 
8520T потужністю 300 к.с., який працює більше дев’яти років та 
понад 10000 годин. Маркіні цікавився тим, як захистити своє 
обладнання, і погодився розібрати трактор для перевірки його 
основних компонентів.

Ми більше 50 років 
займаємось фермерством 
в Центральній долині та 
постійно використовуємо 
продукцію Delo в нашому 
обладнанні, оскільки 
вона гарантовано 
захищає двигуни, а 
це дуже важливо для 
рентабельності нашої 
ферми.

Richard Marchini
Президент
Marchini Ag

МАСТИЛА ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Поршень Зовнішня частина гільзи поршня

У дуже гарному стані  
з мінімальними  
відкладеннями, що  
забезпечує щільне  
прилягання кільця.

Відсутність слідів корозії та 
силікатних відкладень на 
гільзі свідчить про надійний 
захист від кавітації та високу 
теплопередачу.

Головні підшипники Водяний насос

У дуже хорошому стані з 
мінімальним стиранням  
та без видимого зносу.

Дуже чистий, кавітація та 
ерозійний знос відсутні, що 
свідчить про надійний захист, 
який забезпечує Delo XLC.

Delo Starplex EP 2

Універсальне літієве мастило

■■ Висока термічна стабільність
■■  Забезпечує тривалий захист від зносу,  

корозії та окислення

■■ Механічна стабільність
■■ Захищає від потрапляння пилу, бруду та вологи

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1

Літієве мастило з вмістом 3% дисульфіду молібдену (MoS2) 

■■ Забезпечує захист від корозії та зносу
■■ Хороша водостійкість

■■ Захист в умовах ударних навантажень
■■  Ефективність в широкому діапазоні робочих 

температур

Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Літієве мастило з вмістом 5% дисульфіду молібдену (MoS2)

■■ Забезпечує захист від корозії та зносу
■■ Хороша водостійкість

■■ Захист в умовах ударних навантажень
■■  Ефективність в широкому діапазоні робочих 

температур

Delo Grease MM EP 2 Texclad 2 

Універсальне літієве мастило з протизадирними 
властивостями

Кальцієве мастило з вмістом дисульфіду молібдену 
(MoS2) та графіту 

Texclad AL EP 00/000, EP 0, EP 1, EP 2, HV 0 Molytex EP 2

Мастила на основі алюмінієвого комплексного мила 
для захисту в умовах високого тиску

Універсальне літієве мастило з вмістом дисульфіду 
молібдену (MoS2) для важких умов експлуатації

Marfak 00, 1 Clarity Synthetic EA Grease

Натрієві мастила для надійного захисту від 
утворення іржі

Біорозкладане мастило на основі безводного 
кальцієвого мила для підшипників, що працюють  
у вологих корозійних середовищах



DELO®: ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ЛІДЕРА

1936
Виведення на ринок 
першої моторної оливи 
з присадками, яка 
забезпечила економічну 
ефективність 
високообертових 
дизельних двигунів

1953
Перша у світі успішна 
розробка всесезонної 
моторної оливи

1989
Caterpillar 3406B 
став першим 
двигуном, термін 
служби якого склав 
1,6 млн км пробігу 
без капітального 
ремонту, що було 
задокументовано

1998
Перша моторна олива для 
важких умов експлуатації, 
яка відповідає специфікаціям 
збільшених інтервалів заміни 
API CH-4, Cummins CES 20076 
та Mack EO-M

2013
Chevron отримує 
дослідницьку нагороду
від SAE (Співтовариство 
автотранспортних 
інженерів) «За 
збільшення інтервалів 
технічного обслуговування 
сажового фільтра 
дизельного двигуна 
завдяки використанню 
оливи з надзвичайно 
низьким вмістом золи
та відсутністю фосфору»

2014
Виведення на ринок 
першої оливи з низьким 
рівнем шкідливих 
викидів (API CJ-4), 
яка забезпечує захист 
дизельних двигунів, що 
працюють на дизельному 
паливі з вмістом сірки до 
5000 ч/млн

DELO® ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ТЕХНІКИ, ЩО ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ У 
ВАЖКИХ УМОВАХ

texacodelo.com

DEL010-UA-1 [09/18]

Цілковитий захист. Саме це 
є перевагою Delo®.
Можна сказати, що компанія Chevron не 
уявляє своєї діяльності без науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських розробок. 
Ми постійно прагнемо покращувати захисні 
властивості та характеристики продукції 
серії Delo. Ми абсолютно впевнені в якості 
продукції Delo, тому надаємо гарантію від 
виробника, яку ви не знайде у конкурентів. 

Це не повний перелік нашої продукції. Серед усього асортименту продукції 
Texaco

® 
кожен клієнт може підібрати продукт відповідно до своїх потреб. Не вся 

продукція, яка тут представлена, доступна у вашій країні, тому зверніться до 
місцевого торгового представника Texaco, щоб дізнатись більше. Проводячи 
заміну оливи, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробників обладнання та 
проводьте випробування відпрацьованих олив з метою своєчасної її заміни.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Усі права захищені. Усі торгові марки є 
власністю компанії Chevron Intellectual 
Property LLC або їхніх відповідних власників.
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Надійність від Chevron
В рамках програми RBL™ ми беремо на себе зобов’язання забзпечувати 
підтримку та надійність бізнесу – унікальний досвід компанії Chevron у сфері 
виробництва мастильних матеріалів в поєднанні з високоякісною продукцією 
та спеціально розробленою програмою обслуговування допомагають  
вашому обладнанню.

Найвище оцінена
Завдяки програмі RBL, фахівці компанії Chevron, які спеціалізуються на 
сільськогосподарській техніці, оцінюють роботу вашої програми змащування 
з метою виявлення та вирішення наявних проблем для досягнення кращих 
результатів як порівняти з конкурентами.

Проведення випробувань відпрацьованих олив  
в рамках програми LubeWatch®

Скориставшись програмою компанії Chevron, клієнти отримують можливість 
провести випробування мастильних матеріалів та доступ до унікальних 
онлайн-інструментів, завдяки яким споживачі мають змогу визначити 
оптимальні міжсервісні інтервалі заміни оливи та перевірити властивості 
оливи, щоб забезпечити тривалий термін експлуатації обладнання.

Комплект Coolant Maintenance Kit для перевірки 
охолоджуючих рідин 
Цей комплект допомагає забезпечити тривалий захист систем охолодження. 
До його складу входять прості у використанні інструменти для контролю 
ресурсу охолоджуючої рідини, а також корисні відомості про неї.

Щоб дізнатись більше про те, як наші продукти та послуги 
можуть допомогти вам, зв’яжіться з представником компанії 
Texaco®, авторизованим дистриб’ютором компанії Texaco, або 
завітайте на веб-сайт texacodelo.com

НАЙКРАЩІ У СВОЄМУ КЛАСІ ІНСТРУМЕНТИ 
ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
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Цілковитий захист. Саме це 
є перевагою Delo

®
.

Можна сказати, що компанія Chevron не 
уявляє своєї діяльності без науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських розробок. 
Ми постійно прагнемо покращувати захисні 
властивості та характеристики продукції 
серії Delo. Ми абсолютно впевнені в якості 
продукції Delo, тому надаємо гарантію від 
виробника, яку ви не знайде у конкурентів. 

Це не повний перелік нашої продукції. Серед усього асортименту продукції 
Texaco® кожен клієнт може підібрати продукт відповідно до своїх потреб. Не вся 
продукція, яка тут представлена, доступна у вашій країні, тому зверніться до 
місцевого торгового представника Texaco, щоб дізнатись більше. Проводячи 
заміну оливи, завжди дотримуйтесь рекомендацій виробників обладнання та 
проводьте випробування відпрацьованих олив з метою своєчасної її заміни.

© 2018 Chevron Products UK Limited. 
Усі права захищені. Усі торгові марки є 
власністю компанії Chevron Intellectual 
Property LLC або їхніх відповідних власників.

A Chevron company product

CLIENT:  Chevron JOB NO:  CV256 PRINTER:  

DIMENSIONS:  216mm W x 303mm H. 

INSTRUCTIONS: Brochure cover and 
inside cover with pocket including 
business card slots   

COLOUR SPEC:  This file is CMYK

WORKING DATE:  27/09/18

A/W STATUS: 

Subject to approval: 

Approved for print: X

RELEASE DATE:  00/00/18

FILE:  DEL010 Delo Agri 20pp broch_4pp 
216x303_PocketCover [UA-1].indd

B&G CONTACT:  Tom Penrose

ARTWORKER:  David Hepworth-Sims

SOFTWARE:  InDesign CC (2018),  
Photoshop CC (2018), Illustrator CC (2018) 

Cyan YellowMagenta Black

Butcher & Gundersen Ltd
83 Victoria Street
London SW1H 0HW

T: +44 (0) 20 8742 1555

E: hello@bgundersen.com

W: www.bgundersen.com

 
 

 




