
Feedback  

 
 
 
 

BAJAJ BBG “AMING” berdomisili Jl. 
Banjarmasin No.15 Jakarta Pusat. 
Bergerak dibidang jasa angkutan umum, 
yaitu Bajaj jenis BBG (Bahan Bakar Gas) 
dan Premium. Jumlah armada yang 
dimiliki mencapai 25 unit. Bajaj BBG 
“Aming” memakai pelumas Deltalube 
berdasarkan referensi dari PT. Abdi 
R a h a r d j a ,  p o o l  B a j a j  y a n g 
mengoperasikan sekitar 180 armada 
bajaj BBG yang telah lebih dulu memakai 
pelumas Deltalube 731 SAE 20W50.  
 
Untuk perawatan mesin-mesin bajaj 
tersebut selama ini kami menggunakan 
pelumas merk “S” SAE 20W50, dengan 

masa ganti untuk bajaj berbahan bakar bensin mencapai 3500 km dan BBG 1500 km. 
 
Problem yang kami hadapi selama ini adalah terdapat banyak karbon dan lumpur pada mesin, suku 
cadang cepat aus, temperatur mesin tinggi, masa ganti oli cepat,  kurangnya performa mesin dan 
tingkat keausan yang tinggi.  
 
Pada bulan November 2011, Deltalube Representative Bp. Marlon MS Sirait, SE menawarkan solusi 
untuk mengatasi masalah-masalah diatas kepada kami untuk memakai Deltalube 731 SAE 20W-50 
Super Engine Oil. Pelumas ini mempunyai bahan dasar istimewa 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 mengurangi gesekan pada bagian-bagian 
mesin. 
 
Setelah memakai pelumas Deltalube 731 SAE 20W-50 Super Engine Oil ternyata hasil yang dicapai 
dapat mengatasi masalah tersebut diatas. Temperatur mesin menjadi normal, tidak terjadi over 
heating dan penggantian oli menjadi lebih panjang, mencapai 5.000 km untuk bajaj jenis BBG dan 
10.000 km untuk bajaj jenis bensin.   
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Bapak Aming selaku pemilik Bajaj BBG “Aming” (Gbr. Kiri). Bapak Marlon MS. Sirait SE 

dan Mekanik (Gbr. Kanan) dengan latar belakang Bajaj BBG yang telah menggunakan 

pelumas DELTALUBE 731 SAE 20W50 

Dengan memakai oli DELTALUBE kami memperoleh manfaat yang sangat besar sekali antara lain :  

1.   Masa  penggantian  oli  menjadi  lebih  panjang  yang  selama  ini  hanya  1500—3500 km sekarang 
dapat mencapai 5.000 s/d. 10.000 Km.  

2.    Suara mesin kendaraan menjadi lebih halus dari  sebelumnya  

3.    Performa mesin semakin bertambah  

4.    Usia Sparepart menjadi lebih tahan lama  

5. Temperatur mesin berkurang  

6. Waktu untuk maintenance lebih sedikit 

Kami ucapkan terima kasih kepada  Bp. Marlon 
MS. Sirait. SE (Deltalube Representative) yang 
telah memperkenalkan produk Deltalube 
sehingga dapat membantu kelancaran Marlon MS. Sirait. SE  

Deltalube Representative Jakarta 
Bapak Aming 

Pemilik Bajaj BBG “Aming” 


