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TỐT HƠN.™ 

SỰ MINH CHỨNG. 
 
 
 

KHÁCH HÀNG: MEYER LOGISTICS, JASPER, INDIANA 

KẾT QUẢ: KHOẢN TIẾT KIỆM 50% CHƯA TỪNG CÓ  NHỜ VÀO THỜI GIAN 
THAY DẦU DÀI HƠN, GIA TĂNG THỜI GIAN VẬN HÀNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“Việc chuyển đổi sang Petro-Canada 
Lubricants mang lại nhiều lợi ích hơn. 
Sử dụng DURON

TM  

SHP 10W-30 chúng tôi 
có thể cắt giảm chi phí và thời gian dừng 
hoạt động, chúng tôi cũng kéo dài 
được thời gian thay dầu trong khi các 
động cơ luôn được bảo vệ tốt.” 
Kenny Fromme, Giám đốc đội xe toàn quốc, Meyer Logistics 

 
 
 
 
 

THỬ THÁCH 

Để hỗ trợ cho sự tăng trưởng nhanh chóng của 

mình, Meyer đã mua lại một hãng vận tải năm 

2009 có sự kế thừa một hợp đồng mua dầu nhớt 

bán tổng hợp 15W-40 của một thương hiệu khác. 

Tuổi thọ động cơ của đội xe mới này - trước khi 

đại tu - không đáp ứng kỳ vọng. 

“Khi sử dụng dầu bán tổng hợp 15W-40 chúng tôi 

gặp phải những hỏng hóc động cơ khiến tốn kém 

chi phí bảo dưỡng và thời gian dừng máy,” Kenny 

Fromme, Giám đốc đội xe toàn quốc, nói. 

Meyer Logstics tìm đến Ackerman Oil  và được đề 
nghị đánh giá lại các loại dầu nhớt mà đội xe đang 
sử dụng. 

GIẢI PHÁP 

Eric Arvin - Ackerman Oil – đề xuất Meyer Logistics thử 

nghiệm dòng nhớt DURON với mục tiêu kéo dài thời 

gian thay dầu và tăng năng suất vận hành. Sự thử 

nghiệm này so sánh năng lực vận hành của DURON với 

cả hai loại dầu nhớt: loại dầu của một trong những 

thương hiệu hàng đầu đang sử dụng cho phần lớn các 

xe tải của họ; và loại dầu bán tổng hợp 15W-40. 

 

“Tôi chưa từng làm việc với Petro-Canada Lubricants trước 

đây, vì vậy tôi thừa nhận là tôi đã nghi ngờ về khả năng 

vận hành của loại dầu nhớt mới,” Fromme nói thêm 

 
 
 
 
 
 

Meyer Logistics là công ty vận tải chuyên cung 

cấp dịch vụ kho bãi và logistics cho các công ty 

sản xuất và các công ty XNK. Đội xe của họ có 

hơn 300 xe bao gồm xe đầu kéo đường dài Lớp 8 và 

các loại xe tải Lớp 6 và 7 chạy trong khu vực  với các 

loại xe & động cơ như: Cummins, International 

(MaxxForce), Mitsubishi, Isuzu, Mercedes-Benz 

và Detroit Diesel. 
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KẾT QUẢ 
 

Quãng cách thay dầu kéo dài* thêm 
50% từ 20,000miles lên 30,000miles 
(từ ~32,000km lên 48,000km) 

Hiện nay, thêm 200 xe tải của đoàn xe 
sử dụng toàn bộ dòng sản phẩm của 
Petro-Canada. Từ khi sử dụng mỡ bôi 
trơn PRECISION XL EP2, không có 
mội chốt cái nào bị thay ra 

Hiện nay đoàn xe đang sử dụng 

DURON
TM 

SHP 10W-30 với mục đích 

giảm tiêu hao nhiên liệu, với khả năng 

bảo vệ và khoảng đường thay dầu bằng 

hoặc tốt hơn so với loại dầu SAE 

15W-40 sử dụng trước đây 

Khoảng cách thay dầu tiếp tục được kéo 

dài. Các xe tải đang vận hành đến 40,000 

đến 50,000miles (64,000-80,000km), 

mang lại tiết kiệm chi phí nhiều hơn. 
 
 

“Chúng tôi tin tưởng vào các giải pháp của Petro-Canada 

Lubricants,” Fromme kết luận. “Từ lúc chuyển đổi chúng 

tôi tiếp tục tiết kiệm được tiền và kéo dài khoảng cách 

thay dầu cho toàn đoàn xe của mình, một tình huống 

đôi bên cùng có lợi cho vận hành của chúng tôi. 

Ackerman Oil là một đối tác tuyệt vời và chúng tôi tin cậy 

vào họ cho đoàn xe của chúng tôi.” 
 
 

 

DURON.™ MẠNH MẼ HƠN. TỐT HƠN. 
DURON SHP 10W-30 là dầu nhớt bán tổng hợp năng suất vận hành 

siêu cao dành cho động cơ diesel tải nặng, mang lại năng lực bảo vệ 

động cơ vượt trội và khả năng vận hành trong mọi thời tiết. Nó cho độ bền 

động cơ tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu  đến 1%.  

DURON SHP 10W-30 giữ được các tính chất dầu mới lâu dài , cho phép kéo 

dài thời khoảng cách thay dầu (so với quy định của nhà SX động cơ)* và 

giảm nhu cầu châm thêm dầu. 

Dầu động cơ diesel tải nặng DURON có các tiêu chuẩn API CK-4 và 

FA-4. Chúng là loại dầu bền nhất, bảo vệ tốt nhất, tiên tiến nhất mà 

chúng tôi từng sản xuất. Chúng giúp cải thiện độ tin cậy, kéo dài 

khoảng cách thay dầu và giúp cắt giảm chi phí nhiên liệu cho bạn – ở 

bất cứ trong điều kiện vận hành khắc nghiệt nào. Khi bạn biết được 

dầu nhớt của bạn có thể đương đầu với những thử thách khắc 

nghiệt, bạn sẽ biết rằng nó có thể xử lý bất cứ điều gì. 

 
*Kéo dài khoảng cách thay dầu nên luôn được thực hiện với chương trình phân tích dầu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUR NO-NONSENSE 
LUBRICANTS WARRANTY 

“Petro-Canada will repair damaged equipment, or replace damaged 

equipment parts resulting from a failure due to defects of the Petro-Canada 

lubricant, as long as the lubricant is used in accordance with your equipment 

manufacturer’s and our recommendations.” 

It’s more than just a warranty. It’s a commitment. 

 
To learn more about how Petro-Canada Lubricants can help your business visit: 

lubricants.petro-canada.com 

or contact us at lubecsr@petrocanadalsp.com 
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