ใหม! Delo 400 SLK
SAE 15W-40 API CK-4
®

เพ�ม่ สมรรถนะใหเคร�อ่ งยนต ปองกันการสึกหรอไดดเี ยีย่ ม

ใหม! Delo 400 SLK SAE 15W-40 API CK -4
®

Delo® 400 SLK SAE 15W-40 API CK-4 น้ำมันเคร�่องคุณภาพสูงเกรดพร�เมี่ยม ประเภท “low-SAPS” (ปร�มาณเถากำมะถัน
ฟอสฟอรัส ซัลเฟอรต่ำ) ผลิตดวยเทคโนโลยี ไอโซซิน® แอดวานซ เหมาะสำหรับเคร�่องยนตดีเซลที่ใชงานหนัก มีคุณสมบัติ
ชวยลดการปลอยไอเสีย ออกแบบมาเปนพ�เศษสำหรับการหลอลืน่ ในเคร�อ่ งยนตดเี ซลทีม่ รี อบสูงใช ไดกบั รถหลายประเภท มีประสิทธิภาพ
รองรับตามมาตรฐาน API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus หร�อ ACEA E9 สามารถทำงานไดดีในสภาวะการทำงานที่หนักหนวง
คุณประโยชน:
เหมาะสำหรับ:
• ชวยลดตนทุนในการดำเนินงาน
• รถบรรทุกขนสงเพ�อ่ การพาณิชย ทีต่ ดิ ตัง้ และไม
• มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ติดตั้งระบบกรองไอเสีย (DPF)
การปลอยมลพ�ษ
• สามารถใช ไดทั้งในรถใหมและรถเกา
• ลดคาใชจายในการสตอกสินคา
• รถที่มีลักษณะการขับข�่แบบขับๆ หยุดๆ
(stop-and-go) เชน รถเมล และรถเก็บขยะ
มาตรฐาน:
•
รถบรรทุ
กขนาดเล็ก
• API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus,
• เคร�อ่ งจักรกลหนัก รวมถึงเคร�อ่ งจักรกล
CI-4, CH-4
การเกษตรตางๆ
• ACEA E9
• รถบรรทุกหนักที่ใชแกสเปนเชื้อเพลง
• Caterpillar ECF-3
• เคร�่องยนตดีเซลที่ใชเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของ
• Cummins CES 20086
ไบโอดีเซลไมเกิน 20% (B20)*
• Daimler MB-Approval 228.31
• Detroit Fluids Specification
(DFS) 93K222
• DEUTZ DQC III-10 LA,
DQC III-18 LA
หมายเหตุ :* เมื่อใชเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล
• Mack EOS 4.5
ตามมาตรฐาน ASTM D7467 (B6-B20) หร�อเทียบเทา และ
• MAN M 3775
เมื่อใชเชื้อเพลิงไบโอดีเซล >B6 ควรทำการตรวจสอบระดับ
• MTU Category 2.1
น้ำมันเคร�่องและประสิทธิภาพการทำงานของเคร�่องยนต
• Renault RLD-3
• Volvo VDS-4.5

Delo 400 SLK สูตรเทคโนโลยี ไอโซซิน แอดวานซ
®

ควบคุมการเกิด
ออกซิเดชั่น
ไดดีเยี่ยม

ชวยปองกัน
การสึกหรอ

เพ��มความทนทาน

ปองกัน
คราบเขมาสะสม
ที่ลูกสูบ

• มีประสิทธิภาพในการปองกันการ
สึกหรอชิ�นสวนตางๆ ของเคร�่องยนต
ไดดีข�้น
• ชวยลดคราบเขมาที่เกาะติดบร�เวณ
ลูกสูบ ทำใหใชงานไดนานข�้น
• ยืดอายุการใชงานของเคร�่องยนต
ทำใหรอบการเปลี่ยนอะไหลลดลง

®

Delo® 400 SLK ถูกคิดคนและพัฒนาข�น้ ดวยเทคโนโลยี ไอโซซิน® แอดวานซ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
และเชื่อถือได พรอมเปนพลังในการขับเคลื่อนของทุกอุตสาหกรรม สามารถทำงานไดดีในทุก
สภาวะการใชงาน ปกปองเคร�่องยนตทำใหทำงานไดเต็มสมรรถนะ และชวยยืดอายุการใชงาน
ไดนานข�้น

มีความเชื่อถือได

• ควบคุมการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น
และชวยปองกันการเกิดตะกอนไดดีเยี่ยม
• ลดการสะสมของคราบเขมา และชวย
ปองกันการอุดตันของไสกรอง
• ชวยลดตนทุนและเพ��มผลผลิตไดมากข�้น

ประสิทธิภาพเหนือชั้น

• เพ��มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงไดอยาง
เหมาะสม
• น้ำมันมีการหลอลื่นไปตามชิ�นสวนตางๆ
ไดดีข�้น
• ยืดอายุการเปลี่ยนถายไดนานข�้น

Delo 400 SLK
มีประสิทธิภาพสูงรองรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
®

มาตรฐาน API CK-4 มีประสิทธิภาพ และ
การทำงานดีกวามาตรฐาน CJ-4 ในดาน
ความทนทานตอแรงเฉือน การเกิดฟองคาง
ในน้ำมันและการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น
API CH-4
API CI-4
API CI-4 Plus
API CJ-4
API CK-4
API FA-4

คราบเกาะติดลูกสูบ

ความทนทานตอแรงเฉือน

การกัดกรอน

การเกิดฟองคางในน้ำมัน

การสะสมของเขมา
การสึกหรอของรางวาลว

ปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น

การสึกหรอของแหวน
และปลอกสูบ

การอุดตันของ
ไสกรองน้ำมัน

การสิ�นเปลืองน้ำมันหลอลื่น

การเกิดโคลน

ความเขากันไดของ
ผลิตภัณฑหลังผานระบบบำบัด
ความหนืดของน้ำมัน
ที่ใชแลว ขณะที่มีอุณหภูมิต่ำ

การประหยัดเชื้อเพลิง

ปองกันการสึกหรอ เคร�อ่ งยนตสะอาด และชวยตานทานการเกิดปฏิกริ ย� าออกซิเดชัน่ ไดดเี ยีย่ ม
การสึกหรอของแหวนตัวบนและหัวลูกสูบ

ประสิทธิภาพ

การทดสอบการสึกหรอของเคร�่องยนต
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
CK-4 limit
Delo 400 SLK 15W-40
®

ดีกวา

การเพ��มข�้นของคาความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C
คาความหนืดที่อุณหภูมิ 40°c, cSt

ดีกวา

95%

ดีกวา

ประสิทธิภาพ

ดีกวามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง

ความสะอาดของลูกสูบและคราบเกาะติด

60%

ดีกวามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง
การทดสอบการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
CK-4 limit
Delo 400 SLK 15W-40
®

ดีกวามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง

14%

การทดสอบความสะอาดของเคร�่องยนต
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
CK-4 limit
Delo 400 SLK 15W-40
®

การปองกันการสึกหรอและการทำความสะอาดลูกสูบ
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหคุณมั่นใจไดวาเคร�่องยนต
จะทำงานไดอยางเต็มสมรรถนะและมีความทนทานสูง
นอกจากนี้การตานทานการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น
ที่ดีเยี่ยม จะชวยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายไดนานข�้น

พ�สูจนแลว ชวยปกปองเคร�่องยนตพรอมยืดระยะการเปลี่ยนถายน้ำมันเคร�่อง

Delo 400 SLK ใหประสิทธิภาพการทำงานอยางเหนือชั้น
®

FAW ยืดระยะการเปลี่ยนถายไดถึง 100,000 กม. เมื่อใช Delo 400 SLK
®

โดยไดทำการทดสอบภาคสนามในรถบรรทุกจำนวน 6 คัน (รุน J6P) ที่ติดตั้งเคร�่องยนต Euro V ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น ในเคร�่องยนต
Xichai 6 สูบ มีกำลังขับ 370 kW โดยใช Delo® 400 SLK SAE 15W-40

ลูกสูบ

อางน้ำมัน

ชวยควบคุมคราบเกาะติดบร�เวณ
ลูกสูบ ทำใหประสิทธิภาพในการ
เผาไหมดีเยี่ยม

ลดการเกิดโคลน
ในอางน้ำมันเคร�่อง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วาลว

กระบอกสูบ

วาลวสะอาดข�้น การปนเปอน
ของเชือ้ เพลิงลดลง การรั่วซึม
ของน้ำมันหลอลื่นลดลง

กระบอกสูบอยูในสภาพดี
มีรองรอยการเสียดสี
เพ�ยงเล็กนอย และยังคงเห็น
ลายขัดของกระบอกสูบอยางชัดเจน

Weichai ยืดระยะเปลี่ยนถายน้ำมันเคร�่อง
จาก 60,000 กม. เปน 80,000 กม.

โดยไดทำการทดสอบภาคสนามในรถบรรทุกจำนวน 30 คัน
รุน WP10, WP12 และ WP13 ที่ติดตั้งเคร�่องยนต Euro V
ระบบไดเร็คอินเจ็คชัน่ ในเคร�อ่ งยนต Weichai 6 สูบ มีกำลังขับ
353 kW โดยใช Delo® 400 SLK SAE 15W-40

www.caltex.com/th
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