AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA,
A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA
A Chevron innovációs örökségéhez tartozik a szállítmányozásban használatos
kenőanyagok fejlesztése. Európában a Texaco® márkájú termékek széles
választékát kínáljuk, a frontvonalban az Ursa® motorolajokkal.
Az Ursa termékek világszínvonalú védelmet, teljesítményt és megbízhatóságot
nyújtanak a legkülönfélébb üzemi körülmények között.
Élvonalbeli technológiát alkalmazunk, kombinálva szakértőink tudását és
szolgáltatásainkat, hogy előállítsunk egy olyan terméksorozatot, ami védi
az Ön járműveit és meghosszabbítja élettartamukat, ezáltal előmozdítva
az Ön üzleti tevékenységét.
Bármekkora is az Ön flottája, akár nemzetközi fuvarozású teherautókat, közepes
teherjárműveket vagy városi buszokat is üzemeltet, bizton számíthat az Ursa
motorolajokra és a Texaco kiegészítő termékek teljes választékára, amelyek
ebben az egyre versengőbb világban segítenek Önnek az üzemeltetési költségek
minimalizálásában és a termelékenység maximalizálásában.
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ISOSYN® TECHNOLÓGIA
INNOVÁCIÓ, TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
GLOBÁLISAN ELISMERT SZAKÉRTŐKTŐL
A nehéz haszongépjármű motorok megfelelő belső kenése többet jelent, mint egyszerűen a
megfelelő védőhatású kenőfilm biztosítása. A minőségi nehéz haszongépjármű motorolajoknak
finoman el kell oszlatni a kormot és kezelni kell az iszapot, annak érdekében, hogy a megtehető
távolságot maximalizálják, és megóvják a motort az élettartam csökkenéstől. Az Ursa® motorolajok
mindezt megteszik, sőt, még ennél többet is.
A speciális ISOSYN technológiánk azt takarja, ahogy a felső szintű termékeinket előállítjuk,
kombinálva a prémium alapolajokat a nagy teljesítményű adalékokkal, oly módon, hogy
kiváló védelmet nyújtsanak az Ön flottájához tartozó dízelmotorok alkatrészeinek. Az ISOSYN
technológiájú Ursa motorolajok kiterjesztett védelmet nyújtanak, maximalizálják a motor
tartósságát és minimalizálják az üzemeltetési költségeket. A Texaco® többet ad, mint egyszerűen
csak a prémium minőségű Ursa motorolajok választékát. A sebességváltótól a differenciálműig,
a kerékcsapágyaktól a bilincs csavarig le tudjuk fedni az Ön gépének igényeit.

Egy évszázadon át innováción és a megbízható minőségen dolgozva, a vezető
ipari technológiákat alkalmazva olyan termékeket alkotni, amelyek nemcsak
az Ön berendezéseit védik, hanem az Ön üzletét is megóvják

URSA® TERMÉKEK ISOSYN®
HAGYOMÁNYOS
TECHNOLÓGIÁVAL
DÍZELMOTOROLAJOK
versus
Nagy tisztaságú, prémium alapolajok
kiváló oxidációs stabilitással

Tisztább és világosabb alapolajok,
amelyeket a Chevron fejlett
Isodewaxing® és Isocracking®
technológiáival állítanak elő

Hagyományos AP Group I kategóriába
tartozó alapolajok, szabványos
oldószeres viaszmentesítési technológia
alkalmazásával gyártva

Kiváló koromdiszpergencia és
iszapképződés elleni védelem

A Chevron egyedülálló, magas
teljesítményszintű adalékcsomagja kiváló
koromdiszpergáló képességet biztosít, és
segít elkerülni a lerakódások képződését

A gyenge minőségű haszongépjármű
motorolaj adalékcsomag gyenge
koromdiszpergáló hatással rendelkezik, ami
fokozza az iszapképződést

Védi a kritikus motoralkatrészeket

Az ISOSYN technológiával előállított Ursa
termékek védik a kritikus motoralkatrészeket,
elősegítve a maximális motorélettartam
megvalósulását
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A gyenge minőségű haszongépjármű
motorolaj formula feláldozza a védelmet
az alacsony árért, és ezzel korlátozza a
kritikus motoralkatrészek élettartamá
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KORSZERŰ HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK
AZ ÖN MINDEN JÁRMŰTÍPUSÁHOZ
NEHÉZ HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK
Az Ursa® nehéz haszongépjármű motorolaj választékunk lefedi
a haszongépjárművekben való alkalmazás teljes spektrumát.
URSA ULTRA

Kulcstermékek

Legmagasabb szintű motorolaj választékunk megfelel a legújabb környezetvédelmi
előírásoknak. Minden Ultra motorolaj az alacsony szulfáthamu-, foszfor és
kéntartalomnak megfelelő „low SAPS” vegyületeket tartalmazó komponensekből
áll, így a modern, DPF, EGR és SCR típusú kipufogógáz-kezelő rendszerekkel
ellátott modern motorokhoz is felhasználhatók.

Ursa Ultra XLE SAE 5W-30

Prémium minőségű, üzemanyag-takarékos, alacsony károsanyag-kibocsátású
haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Ultra X SAE 10W-40

Prémium minőségű, ISOSYN® szintetikus technológiájú, API Group II bázisú
haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Ultra X SAE 10W-30

Prémium minőségű, üzemanyag-takarékos, ISOSYN szintetikus technológiájú,
API Group II bázisú haszongépjármű dízelmotorolaj

■■

Alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalom (low SAPS).

Ursa Ultra LE SAE 15W-40

Prémium minőségű, alacsony hamutartalmú (low SAPS), ISOSYN szintetikus
technológiájú, API Group II bázisú haszongépjármű dízelmotorolaj

■■

Kompatibilis az Euro IV, V és VI besorolású motorokkal.

Ursa Ultra LE SAE 10W-30

Prémium minőségű, alacsony hamutartalmú (low SAPS), ISOSYN szintetikus
technológiájú, API Group II bázisú haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Ultra S SAE 10W-40

Prémium minőségű, szintetikus haszongépjármű dízelmotorolaj

■■

Teljesíti a legújabb specifikációk követelményeit.

■■

Visszafelé kompatibilis sok régebbi fejlesztésű motorral.
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URSA PREMIUM

Ursa Premium FE SAE 5W-30

A Premium sorozatba tartozó termékek kiváló teljesítményt nyújtanak azokban
a járművekben, amelyekhez nem szükséges low SAPS motorolajok használata.

Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40 Magas teljesítményszintű, részszintetikus haszongépjármű dízelmotorolaj

n

Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Magas teljesítményszintű, szintetikus haszongépjármű motorolaj

n

Ursa Premium TD SAE 10W-40

Megbízható teljesítményű, kipróbált, ISOSYN szintetikus technológiájú, API
Group II bázisú haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Premium TD SAE 15W-40

Megbízható teljesítményű, kipróbált, ISOSYN szintetikus technológiájú, API
Group II bázisú haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Premium TD SAE 20W-50

Megbízható teljesítményű, kipróbált haszongépjármű dízelmotorolaj

■■

Kipróbált védőhatás.

■■

Alkalmazható az Euro III-as és bizonyos Euro IV-es járművekhez

■■

Az ipari specifikációk szerinti jóváhagyásokkal rendelkezik.

Magas teljesítményszintű, szintetikus haszongépjármű motorolaj

URSA HEAVY DUTY

Ursa Heavy Duty SAE 15W-40

Haszongépjármű dízelmotorolaj

A Heavy Duty termékek megbízható védelmet nyújtanak azoknak a járműveknek,
amelyekhez a legmagasabb szintű specifikációk nem szükségesek.

Ursa Heavy Duty SAE 20W-50

Haszongépjármű dízelmotorolaj

Ursa Heavy Duty monogrades

Haszongépjármű dízelmotorolaj

■■

Hatékony teljesítmény

■■

Alkalmas vegyes járműflottákhoz.
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ALKATRÉSZVÉDELEM
LÖKHÁRÍTÓTÓL LÖKHÁRÍTÓIG
VÉDELEM JÁRMŰVE MINDEN RÉSZÉBEN
Miként az Ursa nehéz haszongépjármű motorolajok esetében, úgy
az egyéb prémium termékeinket illetően is komplett kínálatunk van,
amivel védelmet nyújtunk az Ön járműveiben lévő minden kritikus
részegység számára.

HŰTŐRENDSZER
A Havoline® hosszú élettartamú hűtőfolyadékok egyfázisú, etilénglikol
bázisú termékek, amelyekhez a szabadalmaztatott alifás karboxilát korróziós
inhibitor technológiát alkalmazzák, speciálisan a haszongépjárművek
hűtőrendszeréhez kifejlesztve.

AUTOMATIKUS KENŐKÉSZÜLÉK,
KERÉKCSAPÁGYAK ÉS ÖTÖDIK
KERÉK

MOTOR
Az Ursa motorolajokat az Ön járműflottája által támasztott igények
teljesítésére fejlesztettük ki. A megfelelő termékek rendelkezésre állnak
a legújabb, alacsony károsanyag-kibocsátású motorokhoz és a régebbi
járművekhez egyaránt. A hosszú csereperiódusra alkalmas és az üzemanyagtakarékos változatok is részei a kiterjedt termékválasztékunknak, ami
rendelkezik a fő haszongépjármű gyártók jóváhagyásaival.

A kenőolajok mellett, rendelkezésre áll
a Texaco kenőzsírok teljes választéka,
hogy a szükséges védelemmel ellássa
a fémesen érintkező felületeket,
az összes lehetséges speciális
felhasználási helyen.

ERŐÁTVITEL
A Texaco® erőátviteli munkafolyadékok hatékony védelmet nyújtanak
a csapágyaknak és a fogaskerekeknek a kopással szemben, hűtve
az alkatrészeket és fenntartva légy működésüket széles hőmérsékleti
tartományban és változó üzemi körülmények között.

KARDÁNHAJTÁS
A Texaco termékek a modern járművek összes kenési helyére
rendelkezésre állnak. A kapcsolószerkezetek és a csuklók kenést
igényelnek a problémamentes működésükhöz.

6

ÜZEMANYAG TARTÁLY
SEBESSÉGVÁLTÓK ÉS TENGELYHAJTÓMŰVEK
Elszállítják a fémkopadék részecskéket az érintkezési
felületekről, csökkentve a működési zaj szintjét
és védve a hajtóművet szélsőséges hőmérsékleti
és felületi nyomásviszonyok között. A Texaco®
hajtóműolajok megelőzik a kopást és a károsodás
más típusait, amelyek a berendezés meghibásodását
és üzemből való kiesesét okozzák.

A Chevronnak gazdag tapasztalata van a modern
motorok által támasztott kihívásokat teljesítő
üzemanyag rendszertisztítók fejlesztésében,
amelyek esetében az üzemanyag minőség és a
bioüzemanyagok problémákat okozhatnak. Az általunk
fejlesztett Techron® technológia alkalmazásával az
olyan problémák, mint pl. a teljesítményvesztés, a
gyenge üzemanyag minőség és a nem megfelelő
károsanyag-kibocsátási tulajdonságok kezelhetők.

Lásd a “Kenőanyagok és speciális termékek haszongépjárművekhez” című termékismertetőnket termékeink teljes választékának részletes
adatai és specifikációi vonatkozásában – haszongépjármű motorolajok, hűtőfolyadékok, üzemanyag rendszertisztítók, hajtóműolajok,
differenciálmű olajok és kenőzsírok.
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VEZETŐ IPARI TERMÉKEK
A VILÁG VEZETŐ GYÁRTÓI ÁLTAL JÓVÁHAGYV

A minden gépjárműgyártóval fenntartott szoros műszaki kapcsolatunk, kiterjedt ipari tudásbázisunk
és technológiai szakértelmünk összegződik abban, hogy olyan termékeket tudunk létrehozni, amelyek
rendelkeznek az Ön üzleti tevékenységét támogató a hiteles jóváhagyásokkal.
Motorolajaink tesztekkel igazoltan teljesítik az Ön járművei által támasztott komoly
teljesítményelvárásokat. Nemcsak teljesítjük a jóváhagyások feltételeit, hanem túlteljesítjük azokat.
A városi forgalomra jellemző lüktető menetciklustól kezdve a hosszú távú, nehéz időjárási feltételek
közötti szállításokig, Ön mindig számíthat az Ursa® teljesítményére.

TERMÉKEINK SPECIFIKÁCIÓ PROFILJA LEFEDI AZ ALÁBBI GYÁRTÓK KÖVETELMÉNYEIT:
■■

Cummins

■■

MAN

■■

Scania

■■

DAF

■■

Mercedes-Benz

■■

Volvo.

■■

Iveco

■■

Renault Trucks

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy termékeink és szolgáltatásaink
hogyan segíthetik az Ön munkáját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Texaco®
kereskedőjével, a felhatalmazott Texaco nagykereskedéssel vagy látogasson
el a www.texacoursa.com weboldalra.
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