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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�มาณเถ�ากำมะถัน 

ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร�ต่ำ) ผลิตด�วยเทคโนโลยี ไอโซซิน® แอ�ดวานซ� เหมาะสำหรับเคร� ่องยนต�ดีเซลที ่ใช�งานหนัก มีคุณสมบัติ

ช�วยลดการปล�อยไอเสีย ออกแบบมาเป�นพ�เศษสำหรับการหล�อล่ืนในเคร�อ่งยนต�ดีเซลท่ีมีรอบสูงใช�ได�กับรถหลายประเภท มีประสิทธิภาพ

รองรับตามมาตรฐาน API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus หร�อ ACEA E9 สามารถทำงานได�ดีในสภาวะการทำงานที่หนักหน�วง

หมายเหตุ :* เมื่อใช�เชื้อเพลิงที่มีส�วนผสมของไบโอดีเซล

ตามมาตรฐาน ASTM D7467 (B6-B20) หร�อเทียบเท�า และ

เมื่อใช�เชื้อเพลิงไบโอดีเซล >B6 ควรทำการตรวจสอบระดับ

น้ำมันเคร�่องและประสิทธิภาพการทำงานของเคร�่องยนต�

คุณประโยชน:
• ช�วยลดต�นทุนในการดำเนินงาน
• มีประสิทธิภาพในการควบคุม
   การปล�อยมลพ�ษ
• ลดค�าใช�จ�ายในการสต�อกสินค�า

มาตรฐาน:
• API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, 
   CI-4, CH-4
• ACEA E9
• Caterpillar ECF-3
• Cummins CES 20086
• Daimler MB-Approval 228.31
• Detroit Fluids Specification 
  (DFS) 93K222
• DEUTZ DQC III-10 LA,
   DQC III-18 LA
• Mack EOS 4.5
• MAN M 3775
• MTU Category 2.1
• Renault RLD-3
• Volvo VDS-4.5

เหมาะสำหรับ:
• รถบรรทุกขนส�งเพ�อ่การพาณิชย� ท่ีติดต้ังและไม�
   ติดตั้งระบบกรองไอเสีย (DPF)
• สามารถใช�ได�ทั้งในรถใหม�และรถเก�า
• รถที่มีลักษณะการขับข�่แบบขับๆ หยุดๆ 
   (stop-and-go) เช�น รถเมล� และรถเก็บขยะ
• รถบรรทุกขนาดเล็ก
• เคร�อ่งจักรกลหนัก รวมถึงเคร�อ่งจักรกล
   การเกษตรต�างๆ 
• รถบรรทุกหนักที่ใช�แก�สเป�นเชื้อเพลง
• เคร�่องยนต�ดีเซลที่ใช�เชื้อเพลิงที่มีส�วนผสมของ
   ไบโอดีเซลไม�เกิน 20% (B20)*

Delo® 400 SLK สูตรเทคโนโลยี ไอโซซิน® แอ�ดวานซ� 
Delo® 400 SLK ถูกคิดค�นและพัฒนาข�น้ด�วยเทคโนโลยี ไอโซซิน® แอ�ดวานซ� ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

และเชื่อถือได� พร�อมเป�นพลังในการขับเคลื่อนของทุกอุตสาหกรรม สามารถทำงานได�ดีในทุก

สภาวะการใช�งาน ปกป�องเคร�่องยนต�ทำให�ทำงานได�เต็มสมรรถนะ และช�วยยืดอายุการใช�งาน

ได�นานข�้น 

เพ��มความทนทาน 

• มีประสิทธิภาพในการป�องกันการ

   สึกหรอชิ�นส�วนต�างๆ ของเคร�่องยนต�

   ได�ดีข�้น

• ช�วยลดคราบเขม�าที่เกาะติดบร�เวณ

   ลูกสูบ ทำให�ใช�งานได�นานข�้น

• ยืดอายุการใช�งานของเคร�่องยนต�

   ทำให�รอบการเปลี่ยนอะไหล�ลดลง

มีความเชื่อถือได�
• ควบคุมการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น 

   และช�วยป�องกันการเกิดตะกอนได�ดีเยี่ยม

• ลดการสะสมของคราบเขม�า และช�วย

   ป�องกันการอุดตันของไส�กรอง

• ช�วยลดต�นทุนและเพ��มผลผลิตได�มากข�้น

ประสิทธิภาพเหนือชั้น
• เพ��มประสิทธิภาพการใช�เชื้อเพลิงได�อย�าง

   เหมาะสม

• น้ำมันมีการหล�อลื่นไปตามชิ�นส�วนต�างๆ

   ได�ดีข�้น

• ยืดอายุการเปลี่ยนถ�ายได�นานข�้น

ป�องกัน
คราบเขม�าสะสม

ที่ลูกสูบ

ควบคุมการเกิด
ออกซิเดชั่น
ได�ดีเยี่ยม

ช�วยป�องกัน
การสึกหรอ



Delo® 400 SLK
มีประสิทธิภาพสูงรองรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรฐาน API CK-4 มีประสิทธิภาพ และ

การทำงานดีกว�ามาตรฐาน CJ-4 ในด�าน

ความทนทานต�อแรงเฉือน การเกิดฟองค�าง

ในน้ำมันและการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น 

ความทนทานต�อแรงเฉือน

การเกิดฟองค�างในน้ำมัน

ปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น

การอุดตันของ
ไส�กรองน้ำมัน

การเกิดโคลน

การประหยัดเชื้อเพลิง

ความหนืดของน้ำมัน
ที่ใช�แล�ว ขณะที่มีอุณหภูมิต่ำ

ความเข�ากันได�ของ
ผลิตภัณฑ�หลังผ�านระบบบำบัด

การสิ�นเปลืองน้ำมันหล�อลื่น

การสึกหรอของแหวน
และปลอกสูบ

การสึกหรอของรางวาล�ว

การสะสมของเขม�า

การกัดกร�อน

คราบเกาะติดลูกสูบ 

ป�องกันการสึกหรอ เคร�อ่งยนต�สะอาด และช�วยต�านทานการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดช่ันได�ดีเย่ียม

การสึกหรอของแหวนตัวบนและหัวลูกสูบ
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การทดสอบการสึกหรอของเคร�่องยนต�
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

CK-4 limit         Delo® 400 SLK 15W-40

CK-4 limit         Delo® 400 SLK 15W-40

CK-4 limit         Delo® 400 SLK 15W-40

ความสะอาดของลูกสูบและคราบเกาะติด

การทดสอบความสะอาดของเคร�่องยนต�
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

การเพ��มข�้นของค�าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C
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การทดสอบการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น
เปร�ยบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

การป�องกันการสึกหรอและการทำความสะอาดลูกสูบ

อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยให�คุณมั่นใจได�ว�าเคร�่องยนต�

จะทำงานได�อย�างเต็มสมรรถนะและมีความทนทานสูง

นอกจากนี้การต�านทานการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่น

ที่ดีเยี่ยม จะช�วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ�ายได�นานข�้น

95%ดีกว�ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง

ดีกว�ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง 60%

ดีกว�ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง 14%

API CH-4
API CI-4
API CI-4 Plus
API CJ-4
API CK-4
API FA-4



พ�สูจน�แล�ว ช�วยปกป�องเคร�่องยนต�พร�อมยืดระยะการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันเคร�่อง

Delo® 400 SLK ให�ประสิทธิภาพการทำงานอย�างเหนือชั้น

FAW ยืดระยะการเปลี่ยนถ�ายได�ถึง 100,000 กม. เมื่อใช� Delo® 400 SLK
โดยได�ทำการทดสอบภาคสนามในรถบรรทุกจำนวน 6 คัน (รุ�น J6P) ที่ติดตั้งเคร�่องยนต� Euro V ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น ในเคร�่องยนต�
Xichai 6 สูบ มีกำลังขับ 370 kW โดยใช� Delo® 400 SLK SAE 15W-40 

ช�วยควบคุมคราบเกาะติดบร�เวณ

ลูกสูบ ทำให�ประสิทธิภาพในการ

เผาไหม�ดีเยี่ยม

ลดการเกิดโคลน

ในอ�างน้ำมันเคร�่อง

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

วาล�วสะอาดข�้น การปนเป��อน

ของเช้ือเพลิงลดลง การรั่วซึม

ของน้ำมันหล�อลื่นลดลง

กระบอกสูบอยู�ในสภาพดี

มีร�องรอยการเสียดสี

เพ�ยงเล็กน�อย และยังคงเห็น

ลายขัดของกระบอกสูบอย�างชัดเจน

Weichai ยืดระยะเปลี่ยนถ�ายน้ำมันเคร�่อง
จาก 60,000 กม. เป�น 80,000 กม.
โดยไดทำการทดสอบภาคสนามในรถบรรทุกจำนวน 30 คัน
รุน WP10, WP12 และ WP13 ที่ติดตั้งเคร�่องยนต Euro V
ระบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน ในเคร�อ่งยนต Weichai 6 สูบ มีกำลังขับ
353 kW โดยใช Delo® 400 SLK SAE 15W-40

www.caltex.com/th
หากต�องการข�อมูลหร�อรายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�

โปรดดูเอกสารหร�อติดต�อตัวแทนจำหน�ายในพ�้นที่ของคุณ

ลูกสูบ อางน้ำมัน

วาลว กระบอกสูบ
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