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Produktbeskrivelse 

Delo® 600 ADF SAE 10W-30 med OMNIMAX™ er en 

motorolie baseret på en syntetisk teknologi med 

førsteklasses ydeevne og lange olieskiftintervaller, udviklet 

til at levere robust beskyttelse af både motor og 

emissionssystemet i blandede flåder. 

Delo 600 ADF SAE 10W-30 er udviklet for udvidede 

serviceintervaller af dieselpartikelfiltre (DPF) og yder 

forbedret brændstoføkonomi ved at reducere 

askeophobning i dieselpartikelfiltre (DPF) og efterfølgende 

regenerering af dieselpartikelfiltre (DPF).  

Delo 600 ADF SAE 10W-30 møder de seneste standarder, 

herunder Euro VI og EU Stage V, entreprenør- og 

landbrugsmateriel.  

 

Kundefordele 

• Design med lavt askeindhold tilbyder minimeret 

tilstopning af dieselpartikelfiltre (DPF), som er med til at 

reducere vedligeholdelse af dieselpartikelfilteret udstyrets 

nedetid og vedligeholdelsesomkostninger 

• Oliens formulering med lavt askeindhold er med til at 

reducere tilbagevendende regenerering af 

dieselpartikelfilter og forhindrer dermed opbygning af 

modtrykket, hvilket fremmer brændstoføkonomien 

• Førsteklasses renholdende og rensende additiver giver 

pålidelig komponentbeskyttelse, som fremmer udstyrets 

oppetid  

• Askefri renholdende additiver er med til at forhindre 

tilstopning af oliefilter, opbygning af skadelig slam, 

abrasiv polering, ventilslid og viskositetsforøgelse 

• Formuleret for lang oliebeskyttelse af både dieseldrevne 

motorer i lastbiler og entreprenør- og landbrugsmateriel, 

hvilket optimere produktiviteten 

 

 

 

• Udviklet til at reducere tilstopning af 
dieselpartikelfiltre (DPF) og vedligeholdelse 

• Formuleret til pålidelig motorbeskyttelse  

• Forbedrer brændstoføkonomien 

• Forhindrer tilstopning af oliefilter, slam og slitage 

• Sikrer lange olieskiftintervaller 

• Sikrer robust motorbeskyttelse og beskyttelse af 
dieselpartikelfilteret  

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 
 

ACEA API 

Case New-Holland CLAAS 

Caterpillar Cummins 

Detroit Diesel  DEUTZ 

Fendt Mack 

Massey–Ferguson McCormick 

MTU Renault 

SAME Valtra 

Volvo  

 

  

Delo 600 ADF SAE  
10W-30 
Syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne 
og lange olieskiftintervaller 

Produktegenskaber 
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• Specielt formuleret til at yde pålidelig motorbeskyttelse 

og robust beskyttelse af dieselpartikelfilteret, hvilket er 

med til at reducere nedetiden 

Anvendelse 

Delo 600 ADF 10W-30 er en API CK-4 og ACEA E6 & 
E9 motorolie til tung trafik, som er specielt formuleret til 
brug for smøring af lastbiler og lavemissionsmotorer 
med Selektiv katalytisk reduktion (SCR), 
dieselpartikelfiltre (DPF) og recirkulering af 
udstøgninsgas (EGR), der kræver en førsteklasses 
10W-30 motorolie til tung trafik. 

Delo 600 ADF 10W-30 additivteknologi med lavt 
askeindhold anbefales også til motorer i entreprenør- og 
landbrugsmateriel, hvor en 10W-30 viskositetsgrad er 
påkrævet. 

Delo 600 ADF 10W-30 er fuldt ud kompatibel med 
tidligere motortyper og tidligere API 
olieservicekategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelser, ydelse og 
anbefalinger 

Godkendelser 

• Cummins  CES 20086  

• Deutz   DQC IV-18 LA  

• Detroit Diesel  DFS 93K222 

• Mack   EOS-4.5 

• MAN   M3775 

• Mercedes-Benz  MB-approval 228.31 

• Renault  RLD-3 

• Volvo   VDS-4.5 

 Ydelse 

• ACEA    E6, E9 

• API    CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4,  

CH-4 

 

• Caterpillar  ECF-3 

• Mack   EO-O Premium Plus, EO-N,  

    EO-M Plus, EO-M 

• Renault  RLD-2, RLD 

• Volvo   VDS-4, VDS-3 

Anbefalinger 

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, 

der kræver en motorolie, som overholder en af 

nedenstående specifikationer, fra følgende producenter:  

• Case New-Holland 

• CLAAS 

• Fendt  

• Massey–Ferguson 

• McCormick 

• SAME 

• Valtra 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt 
er angivet i produktbeskrivelsen. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning. 
 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

 
Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 

uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang. 
 
Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
 
A Chevron company product 
 
© 2022 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetskvalitet  10W-30 

Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet 

Vægtfylde ved 15° C, kg/l ASTM D4052 0,863 

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s ASTM D445 79,1 

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s ASTM D445 11,9 

Viskositetindeks ASTM D2270 145 

Flydepunkt, °C ASTM D97 -33 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 231 

Oliens basiske reserve, mg KOH/g ASTM D2896 6,5 

Sulfateret aske, vægt% ASTM D874 0,4 

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer 
Ret til ændringer forbeholdes.  Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 
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