
Bp. Kuncung, yang beralamat di Banyurib belakang mesjid Sawit Sebrang,
memiliki armada pengangkutan bermerk Mitsubishi berusia t 26 tahun. Melayani
jurusan Sawit Sebrang - Medan. Sebelum memakai pelumas Deltalube, kami memakai
pelumas bermerk 'M'. Sewaktu memakai pelumas bermerk 'M', kami sering sekali ganti
oli dan tarikan mesin berat dan sering kali mengalami masalah masalah mesin
lainnya.

Tahun 2AO4 kami memakai pelumas Deltalube yang ditawarkan oleh Bp. Losfer
Sinaga. Banyak manfaat dari pemakaian pelumas Deltalube ini. Temperatur mesin lebih
stabil pada kecepatan tinggi dan putaran mesin menjadi lebih ringan. Pernah suatu
kejadian yang meyakinkan kami untuk tetap memakai Pelumas Deltalube 757 sae 40.
Sewaktu kami ganti oli pada sore hari, kami tidak menutup carter oil dengan rapat
sehingga mengakibatkan kebocoran oli. Setelah berjalan sejauh 3 km, banyak orang
meneriaki kami karena kebocoran oli tadi. Kamisegera turun dan mengunci rapat carter
qi! tersebut, te-t-aBi tidak memerihea aBakah qli tercebut sudah kqsqng atAu tidah
mengngat banyaknya penumpang yang kami bawa di dalam bus. Akhirnya setelah
berjafan sejauh 72 Rm, kami turun dan melakukan pemeriksaan ternyata oli sudah
habis. Kami kembali melakukan pen$sian oli sebanyak 13 liter. Pada waktu itu lrami
sangat khawatir mengenai kondisi mesin karena mesin sanggup berjalan sejauh 72 km
tanpa oli, tetapi setelah menunggu selama 1 bulan, ternyata mesin tidak mengalami
masalah apapun. Kami sangat senang dan sampai saat ini kami terus menggunakan
pelumas Deltalube 757 sae 40.

Terima kasih kepada Bp. Losfer Sinaga Salesman Representative yang telah
memperkenalkan Pelumas Deltalube dan kepada PT. Timurraya Kurniamanunggal

. distributor Pelumas Deltalube.
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