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Jalak Gading bekerja dibidang Jasa Travel dengan jL!'usan Kediri-Malang, Kediri-Sura baya. Jenis mobil
yang digunakan adalah L3ooAPV dan Pregio semuanya ada 1 o unit kendaraan.

Sebelumnya Jalak Gading Travel merEgunakan pelumas merk "P" tetapi mesin sering fcruble bahkan
sampai turun mesin. Kemudian datang Bapd( Agus Setiono, sales representative daerah Kediri yang
memperkenalkan Deltalube 757 SAE 40 kepa(b Bapak Dwi, owne r Jalak GadirE Travel. Bapak Agus
menerangkan bahwa pelumas Deltalube berlcahan baku paraffin sehingga lidak seperti pelumas pada
umumnya yang berbahan baku nafra. Parafiln leHh sedkit meninggalkan kadcon dan lebih tahan terhadap
oksidasi sehingga life time-nya l€bih paniang. Stdah banyak dlgunakan oleh pelanggan di daerah Kediri,
TulungagurE dan sekitarnya baik oleh jenis usaha yar€ sejenis maupun yang ienis usaha lainnya, dan
mereka merasa puas seblah memakai peluas Deftalube karena hasilnya suara mesin menj adi hdus,
tarikan lebih kuat dan masa pakai bisa +4 kali lebih lama daripada oli biasa.

S€ielah 34 tahun menggunakan Deltaldle, Bapak Dwi merasd(an keb€narannya. Tapi pada aaat ada
penyesualian harga Deltalube, Bapak b^/i mencoba untuk pindah ke pelumas merk "E" selama kurang bbih
1 tahun, namun temyata hasilnya lebih btros, banyak kendala dimesin, pembe[an spare part lebih banyak
dan [e time menjadi lebih pendek. Sehingga akhimya Bapak Dwi kembali menggunakan pelumas
Deftalube.

Sampai sekarang Jalak Gading sudah menggutakan pelumas Deltalube selama 7 tahun dan kondisi mesin
masih bagus. Order rata-rata adalah 1 drum setiap 3 bulan. Selain merggunakan Dettalube 757 s,AE 40,
Jatak Gading juga menggunakan Deltalube 79O SAE 90 yang setelah di pakai 3 tahun masih belum diganti
dan tidak ada keluhan.

Bapak Dwi mengucapkan terimakasih kep€da PT TIMURFIAYA KARYA MANDIRI yang telah mendukung
kesuksesan usahanya sampa i sekarang.
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