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Kami bergerak di bidang angkutan umum / ekspedisi dengan tujuan Kediri - Jakarta, yang

sering diangkut adalah telur dan buah. Ada 10 armada yang jenisnya adalah Colt Diesel dan Toyota

Dyna. Sebelumnya kami menggunakan P dicampur O dan ditap setelah 6 pp (sekitar 9.600 km).

Belakangan menggunakan P saja tampa campuran, ditap setelah 4 pp ( sekitar 6.400 km). Waktu itu
kami sangat ketat dengan jadwal penggantian oli. Suatu kali sopir pernah lupa untuk mengetap oli,

sementara dijalan di telpon supaya olie segera ditap.

Sejak trahun 2000 kami pakai olie Deltalube 757 sae 40 yang diperkenalkan oleh Bapak Agus
Setiono. Menurut Bapak Agus, Deltalube memilikijangka waktu pemakaian lebih panjang dibanding

olie biasa. Kalau melihat fisik olie filmnya memang lebih meyakinkan dibandingkan olie biasa.

Sekarang kami pakai sampai 12 pp (sekitar 19.200 km). Kami tidak kawatir karena menurut

sopir-sopir setelah menggunakan Deltalube tarikannya ringan, suara mesin halus dan jarang sekali
ada penggantian spare part. Bahkan karena lupa pemah ditap sampai 17 pp (sekitar 27 .20O km) dan
tidak ada penambahan olie (ngejog) dengan demikian banyak sekalipenghematan yang kami peroleh

setefah menggunakan Deltalube 7 57 .

Selain Deltalube 757, produk PT Timunaya yang kami pakai adalah Deltalube 790 sae 90

@n sae 140 untuk GARDAN dan VERSNELING. Tahun 2OO2 Gardan dan Versneling pakai olie

bawaan mobil. Setelah dipakai 1 tahun diganti karena suaranya kasar (mbenggung) dengan Delta-
lube 790, sampai sekarang olie belum pemah diganti dan suara kasar (mbengung) hilang.Kamijuga

menggunakan Deltalune 074 Grease untuk Bearing Roda.

Kami sangat berterfiiakasih pada Bapak Agus karena telah

memperkenalkan Deltalube pada kami, semua produknya bagus.
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Gambar:Toyota Dynayang menggunakan Deltralube 757 sae 40
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