
FEEIBAGK
CV. JAYA MOLOHATE UM)

CV. Jaya Molohate (JM) berlokasi di Kec. Tapung Kabupaten Kampar, Pekanbaru. Perusahaan ini bergerak dalam
bidang pengangkutan hasil perkebunan, tepatnya mengangkut Tandan Buah Segar fiBS) Kelapa Smrit dari
Perkebunan Kelapa Sawit (PKS).

Kendaraan - kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan adalah Mihubishi Colt Diesel 100 PS, 120 PS dan 1300
buatan Jepang,
Awalnya mesin kendaraan - kendaraan tersebut dhawat dengan pelumas - pelumas dad beberapa produsen yang
berbeda yaitu pelumas - pelumas dengan inisial "M", T0o, "Peno,'UL'.

lnterval penggantian oli mesin adalah setiap 1 (satu) minggu sekali karena lokasi kerja dad kendaraan - kendaraan
tersebut sangat berat karena jalan - jalan yang dilalui rusak berat terlebih pada musim hujan, sernentara itu berat total
buah tandan segar (BTS) kelapa sarvit yang harus diangkut setiap kalinya melebihi hnase yang seharusnya dapat
diangkut oleh kendaraan - kendaraan tersebut sehingga mesin cepat panas (temperatur tinggi) dan daya angkut
kendaraan mudah / cepat melemah,

Belakangan Sales Representative DELTALUBE, Bo. Anies Purba mengunjungi perusahaan ini dan berbmu dengan
pemilik perusahaan. Bo. R.T. Sianturi dan memperkenalkan produk DELTALUBE 757 yang dapat membantu
mengurangi ffekwensi penggantian oli yang selama ini dilakukan karena DELTALUBE 757 memiliki mutu yang
memungkinkannya untuk dipakai dengan interval penggantian yang lebih lama dan akan meningkafl<an kinerja mesin
- rnesin tersebut

Pada bulan Desember2000 kendaraan -kendaraan di perusahaan ini mulai menggunakan DELTALUBE 757 I 40.
Hasilnya:

1. Interval penggantian olimenjadilebih lama 1 (satu) bulan sekali.
2. Mesin tidak cepat rusak (lebih awet)
3. Biaya untuk pembelian olilebih sedikit
4. Usia produktif kendaraan menjadi lebih panjang
5. Waktu yang terbuang karena penggantian oli dan untuk perbaikan berkurang.

Gambar rnemperlihat<an kendaraan - kendaraan yang
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