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DELTALUBE 73I SAE 20 W_ 50 SUPER ENGINE OIL
SURYA AGUNG - CIKAMPEK -KARAWANG - JABAR

SuU,a Agung adalah Bengkel motor dan kami membentuk Tim Balap Preevater dengan
kendaraan Yamaha Jupiter Z.

Selama ini untuk motor balap kami menggunakan produk pelurnas 'MTL' untuk
mendukung Performa motor balap kami, tetapi ada problem yang tidak dapat diatasi
oleh pelumas tersebut antara lain : I

1. Seher sering aus
2. Bearing conRection road (stang Piston) kurang pelumasan i
3. Filter oli sering jebol
4. Lubang pin piston angus
5. Pinggiran bawah setang seher jadihitam
6. Karter dan nipel setiap selesai balapan meeti sering dibersihkan karena ada

gram halus turun ke ruang karter.

Pada bulan Agustus 2006, sales representative Deltalube, Bpk. Nanang K. menawarkan
eolusi untuk mengatasi masalah - masalah di atas kepada kami untuk memakai
Deltalube 731 SAE 20W-50 Super Engine Oit.
Pelumas yang satu ini mempunyai bahan dasar ietimewa, terbuat dari bahan dasar
parafinis berkualitas tinggi yang mempunyai indeks kekentalan alami yang tinggi, tahan
terhadap oksidasi dan korosi dan dengan additive pengurang keausan, sehingga
mengurangigesekan pada bagian - bagian meain.

Setelah mendapat penjelasan dari Bpk. Nanang K. maka kami memutuskan untuk mulai
mencoba produk Deltalube 731 SAE 20 W-50 Super Engine Oil pada Motor Jupiter Z
kami. Tetapi pada waktu dipakai di Kejurda $ubang -.Jabar, mekanik kami ada
kecerobohan pada waktu pemasangan baut pembuangan oli tidak pas, gehingga oli
menetes keluar dan harus kami perbaiki, pada waktu penggantian oli, kami mulii ragu
karena pelumas Deltalube 731 SAE 20W-50 Super Engine Oil kelihatannya seperti
terlalu encer. Jadi, kami putuskan untuk kembali memakai pelumas'MTL'.

Kami menceritaken masalah tersebut kepada Bpk. Nanang K, oleh Bpk. Nanang K.
dijelaskan itulah kelebihan Pelumas Deltalube 731 SAE 20W-50 Super Engine-Oil,
karena di motor 4-tak kinerjanya ditentukan oleh sirkulasi oli karena connec{ing road
menyambung kerja kruk-As dan Piston.
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