
MAZIVA URČENÁ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělství
Řada vysoce technologických maziv



Společnost Total představuje svá maziva a tuky

Řada je: 

KOMPLEXNÍ; přizpůsobena tak, aby splňovala technologické 
požadavky nejnovějších zemědělských zařízení a  také těch, která byla 
vyrobena již dříve. 

VÝKONNÁ; splňuje všechny mezinárodní normy a je schválena předními 
výrobci zemědělských zařízení.

INOVATIVNÍ A  UNIKÁTNÍ; Společnost Total Lubrifiants je jediná, 
která vám nabízí různé a  inovativní produkty, které jsou navrženy  
na základě mnohaletého výzkumu. Naše maziva snižující spotřebu 
paliva a  biomaziva jsou konkrétní a  ekonomickou reakcí na požadavky  
činností, které neustále vyžadují sofistikovaná zařízení, a splňují požadavky 
na ochranu životního prostředí. 

  

Společnost Total nabízí řešení, která vám umožní 
maximalizovat výkon a efektivitu.  
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Nejvýkonnější mazivo pro motory zemědělských zařízení 
provozovaných za všech podmínek a ve všech ročních obdobích.

TRACTAGRI T4R 
10W-40

TRACTAGRI HDZ 
15W-40 / 10W-40

TRACTAGRI HDX
15W-40

Mazivo s technologií Low SAPS (s nízkým obsahem 
sulfátového popela, síry a fosforu), které nabízí možnost 
racionalizace produktů pro mazání traktorů a zemědělských 
zařízení.

Mazivo s technologií Low SAPS (s nízkým obsahem 
sulfátového popela, síry a fosforu) speciálně vyvinuté pro 
motory zemědělských strojů s filtrem nebo bez filtru pevných 
částic vznětového motoru. 

> Racionalizace do jednoho produktu: vhodné  
 pro všechny motory všech značek a typů  
 zemědělských strojů (motory Tier 4 a nižší)
> Výjimečná ochrana motoru

> Prodloužený interval vypouštění oleje
> Velmi dobré mazání horkých součástí  
 motoru
> Výborná stabilita viskozity v provozu

> Velmi dobré mazání horkých součástí motoru
> Přizpůsobené všem systémům dodatečné úpravy výfukových plynů
> Vhodné pro všechny značky motorů a typy technologií

> Skvělá stabilita viskozity v provozu
> Vynikající odolnost vůči oxidaci

>  Dokonale vhodný pro mazání motorů  
s nízkými emisemi (evropská fáze I, II nebo IIIa)

Maziva pro motory

4

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E6/E9/E7/E4 
API: CJ-4/CI-4 plus / CI-4/SM

Schválení výrobců
DEUTZ DQC IV-10 LA
DEUTZ TTCD
MB-Approval 228.51
MAN M3477 / M3575

Splňuje požadavky CATERPILLAR 
ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CNH MAT 3521
CUMMINS CES 20081

Vhodné pro traktory CASE, 
NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, MA-
SSEYFERGUSON, Mc CORMICK, SAME, 
VALTRA…

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E9/E7 (E5)
API: CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

Schválení výrobců
DAIMLER: MB-Approval 228.31
CUMMINS: CES 20081 
DEUTZ: DQC III-10 LA

Splňuje požadavky CATERPILLAR: 
ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a CNH MAT 3521

Vhodné pro traktory CASE, NEW-
-HOLLAND, CLAAS, VALTRA, SAME, 
FENDT, MASSEY-FERGUSON, Mc 
CORMICK…

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E7/E5
API: CI-4/CH-4/SL

Schválení výrobců
DAIMLER: MB-Approval 228.3
CUMMINS: CES 20078 (20077/20076)
DEUTZ: DQC III-10
Splňuje požadavky CATERPILLAR 
ECF-2/ECF-1a 
CNH MAT 3507 
NEW HOLLAND NH 330H 

SPECIFIKACE



TRACTAGRI T4R FE 
5W-30

TRACTAGRI HDZ FE 
10W-30

> Racionalizace do jednoho produktu: vhodné  
 pro všechny motory všech značek a typů  
 zemědělských strojů (motory Tier 4 a nižší)
> Vylepšené vlastnosti při studeném startu
> Prodloužený interval vypouštění oleje
> Jeho pokročilé složení „low-SAPS“ pomáhá  

 zabránit ucpávání filtru pevných částic  
 vznětového motoru (DPF) a prodlužuje  
 životnost systému následné úpravy
> Speciální technologie, která umožňuje   
 úsporu paliva

>  Vysoká tepelná stabilita zajišťující velmi 
dobré mazání horkých součástí motoru, 
zejména při náročných a dlouhých 
pracovních obdobích

>   Jeho technologie „Low SAPS“  
je přizpůsobena všem systémům následné 
úpravy výfukových plynů a hlavně zlepšuje 
životnost filtrů pevných částic vznětových 
motorů.

>   Speciální složení, které umožňuje úsporu 
paliva. 
Vhodné pro všechny značky motorů a typy 
starých nebo moderních technologií

Maziva snižující spotřebu paliva pro motory

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ BIOTRAFFIC 3000 FE
10W-30
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Mezinárodní klasifikace
ACEA E6/E9/E7/E4 
API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM

Schválení výrobců
DEUTZ DQC IV-10 LA
DEUTZ TTCD
MB-APPROVAL 228.51
MAN M3677 / M3477

Splňuje požadavky CATERPILLAR 
ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CNH MAT 3521
CUMMINS CES 20081

Vhodné pro traktory CASE, 
NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, MA-
SSEYFERGUSON, Mc CORMICK, SAME, 
VALTRA…

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E9/E7 (E5)
API: CJ-4/CI-4 PLUS / CI-4/SM

Schválení výrobců
DAIMLER: MB-APPROVAL 228.31
DEUTZ: DQC III-10 LA
CUMMINS: CES 20081

Splňuje požadavky CATERPILLAR: 
ECF-3/ECF-2/ECF-1a 
CNH MAT 3521

Vhodné pro traktory CASE, 
NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, 
MASSEY-FERGUSON, Mc CORMICK, 
SAME, VALTRA  

ACEA E7 / E5 / B4 / B3 / A3  
API CI-4 / CH-4 / SL 
• Splňuje požadavky pro označení Evrop-
ského společenství „biomazivo“.

Splňuje hlavní specifikace 
výrobců

SPECIFIKACE

Vysoce výkonné, biologicky odbouratelné,  
ekonomické z hlediska spotřeby paliva,  
syntetické mazivo vyrobené z obnovitelných 
zdrojů pro všechny typy motorů.
>  Umožňuje nejdelší intervaly vypouštění specifikované OEM pro 

terénní sektory
>  Nabízí úspory díky snížení spotřeby paliva motoru (až o 4 %), 

což má rovněž vliv na omezování znečištění výfukovými plyny
>  Velmi nízká úroveň odpařování oleje snižuje spotřebu oleje



Mazivo pro převodovky s kotoučovými brzdami v olejové lázni 
 a hydraulickými systémy v zemědělských traktorech.

Mazivo pro převodovky s kotoučovými brzdami v olejové lázni a hydraulickými 
systémy používané v zemědělských traktorech a manipulačních zařízeních.

Speciální mazivo převodovky s plynule měnitelným převodovým 
poměrem (CVT) používané v zemědělských traktorech.

Mazivo pro převodovky s kotoučovými brzdami v olejové lázni 
a hydraulickými systémy v zemědělských traktorech.

DYNATRANS MPV

DYNATRANS MPX

DYNATRANS CVT

DYNATRANS FR

>  Speciální třecí koeficient pro brzdy a mokré 
spojkové lamely

> Velmi dobrá stabilita v provozu
> Skvělá odolnost ve smyku

>  Vynikající výkonnost i v nejextrémnějších 
podmínkách

> Výjimečné třecí vlastnosti

> Nižší náklady a zásoby maziv díky jeho  
 širokému profilu
> Zvýšená ochrana převodů a hydraulických  
 součástí 

>  Hladká a progresivní funkce převodovky
> Maximální ochrana proti opotřebení

> Široké spektrum použití

>  Speciální třecí charakteristika pro brzdy 
a mokré spojkové lamely

> Určené pro mazání mechanických  
 převodovek vyžadujících produkt API GL-4  
 s viskozitou SAE 80W

> Vyšší ochrana převodů
> Velmi omezená pěnivost

Maziva pro převodovky UTTO
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(univerzální převodový olej pro traktory)

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4

Schválení výrobců
VALTRA G2-08
ZF: TE ML 03E / 05F / 06D / 06K / 
06N / 06R / 17E / 21F

Doporučeno pro KUBOTA UDT

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4

Schválení výrobců
VALTRA G2-08 
ZF: TE-ML 03E/05F/06P/17E/21F 
MASSEY FERGUSSON:  
CMS M 1145/1143 
VOLVO CE: WB 101

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4

Schválení výrobců
ZF: TE-ML 06B / 06F
MASSEY FERGUSSON: CMS M 1145

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4

SPECIFIKACE



Vysoce výkonné mazivo určené pro nápravy, převodovky 
a hydraulické okruhy zemědělských strojů.

DYNATRANS VZ FE

>  Vynikající výkonnost i při nejextrémnějších 
teplotách

> Vysoká oxidační stabilita
> Velmi dobrá kompatibilita s vodou

> Zvýšená ochrana náprav a hydraulických  
 okruhů zásluhou pokročilé odolnosti proti  
 opotřebení a proti korozi

Maziva snižující spotřebu paliva pro převodovky UTTO
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(univerzální převodový olej pro traktory)

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4

Průběžná schválení výrobců
MASSEY F. CMS M1145/M1143
VALTRA G2-B10
ZF TE ML 03E / 05F / 06K

SPECIFIKACE

BIOTRANS FXBIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Velmi kvalitní biologicky odbouratelné mazivo  
pro převodovky vybavené mokrými kotoučovými brzdami  
v zemědělských zařízeních.
>  Velmi vysoký index viskozity umožňuje použití v širokém rozpětí teplot
>  Vysoká odolnost ve smyku a vůči oxidaci
>  Biologicky odbouratelné a dobrá kompatibilita s elastomery používanými v současnosti 

v hydraulických okruzích

Maziva pro převodovky UTTO

Mezinárodní klasifikace
API: GL-4
AFNOR: HV 68 multigrade
ISO 15380: HEES

Schválení výrobců
MASSEY FERGUSSON: 
CMS M 1145/1143
ZF: TE ML 06P
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Víceúčelová maziva nejnovější generace z nekonvenčních, vysoce 
výkonných bází pro mazání mechanických součástí traktorů, 
zemědělských strojů a souvisejících zařízení ve všech ročních obdobích.

Víceúčelové mazivo určené pro mazání různých součástí 
zemědělských traktorů a kombajnů ve všech ročních obdobích.

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40

MULTAGRI MS 15W-40

> Vynikající odolnost vůči opotřebení
>  Optimalizované programy údržby

>  Vysoká úroveň čisticích schopností  
a rozptylu

> Dobrá odolnost vůči opotřebení
> Vynikající vlastnosti při vysokém tlaku

> Rozsáhlé možnosti použití, naprosto bezpečné

Maziva pro multifunkční STOU
(univerzální olej pro výkonné traktory)

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E3
API: CG-4/SF 
API: GL-4  

Schválení výrobců
MASSEY FERGUSSON:  
CMS M 1145/1144
ZF: TE-ML 06B/07B

Mezinárodní klasifikace
ACEA: E2
API CF-4/CE/SF 
API GL-4  

Schválení výrobců
MASSEY FERGUSSON:  
CMS M 1145/1144
ZF: TE-ML 06B/07B

SPECIFIKACE



Mazivo pro automatické převodovky nebo systémy vyžadující použití  
kapaliny ATF.

FLUIDE G3

>  Speciální třecí vlastnosti umožňující řízený 
skluz na třecích součástech: spojky 
uvedené do činnosti nenásilně, bez 
nadměrného prokluzu nebo zadrhávání

>  Neutralita vůči elastomerům a neželezným 
kovům (měď atd.)

>  Přesnost a flexibilita automatických 
sekvencí pro manévry při velmi nízké 
rychlosti

Mazivo pro zatížené převody instalované v zemědělských strojích. 

DYNATRANS HD
80W-90 / 85W-140

>  Vynikající vlastnosti při extrémním tlaku pro 
optimální ochranu silně zatížených převodů 
proti odírání

>  Velmi dobrá úroveň ochrany proti 
opotřebení a korozi

>  Velmi dobrá odolnost proti tepelnému 
stárnutí a vynikající odolnost ve smyku

>  Složení s přísadami posouvajícími bod 
tuhnutí, které umožňuje dobrou tekutost při 
nízkých teplotách při startování v zimě

Mazivo pro nápravy vybavené systémem automatické uzávěrky 
samosvorného diferenciálu.

DYNATRANS LS
80W-90

>  Zaručuje vysokou čistotu samosvorných 
lamel instalovaných v nápravách

> Zabraňuje hluku a vibracím při intenzivním 
 používání
>  Díky „extrémnímu tlaku“ zajišťuje maximální 

ochranu převodů a třecích součástí

>  Výborná kompatibilita s materiály třecích lamel
>  Vynikající výkonnost s ohledem na těsnění

Maziva pro převodovky

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ BIOTRANS LS FE 75W-90
Vysoce výkonné syntetické biologicky odbouratelné 
mazivo, které pochází z obnovitelných surovin  
a je určeno pro výstupní redukční převodovky 
a nápravy s lamelovými samosvornými diferenciály.
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>  Plynulý chod spojky bez zasekávání nebo nadměrného prokluzování 
samosvorných třecích lamel

>  Díky svým přísadám zajišťujícím vlastnosti při extrémním tlaku poskytuje 
maximální ochranu velmi zatížených převodů namáhaných otřesy

>  Dobrá kompatibilita s těsněními součástí převodovky
>  Speciálně doporučené v případě možné kontaminace obdělávané půdy, 

vody, lesů a citlivého životního prostředí, které musí být chráněno
>  Jeho reologické a třecí charakteristiky vedou k omezení ztrát 

mechanické energie v mazané součásti a následnému snížení spotřeby 
paliva…

Mezinárodní klasifikace
API: GL-5-LS
MIL.L.: 2105D  

Schválení výrobců
ZF: TE-ML 05C/12C/21C

Mezinárodní klasifikace
DEXRON III G

Mezinárodní klasifikace
API GL-5  
ZF TE-ML 05A / 12E / 16B / 17B 
/ 21A 
MIL.L. 2105D

Mezinárodní klasifikace
API GL-5  

DYNATRANS HD 80W-90

DYNATRANS HD 85W-140

SPECIFIKACE

•  Splňuje požadavky pro označení 
Evropského společenství 
„biomazivo“

•  Splňuje mezinárodní klasifikace: 
API GL-5 

Splňuje hlavní specifikace 
výrobců

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40

MULTAGRI MS 15W-40

Maziva pro multifunkční STOU



Maziva pro hydrauliku

Vysoce výkonné hydraulické oleje.

HYDRAGRI 

Mazivo speciálně určené pro hydrostatické a hydraulické systémy 
vystavené velkým teplotním změnám.

HYDROFLO CT

Vysoce tepelně stabilní, biologicky odbouratelná  
hydraulická kapalina.

Biologicky odbouratelná hydraulická kapalina  
splňující kritéria European Ecolabel.
>  Díky výrobě z obnovitelných surovin přispívá BIOHYDRAN TMP ke 

snížení emisí CO2
>  Vysoký přirozený index viskozity zajišťuje kapalině BIOHYDRAN 

TMP široké rozpětí provozních teplot (−20 °C až 80 °C)
>  Dobré mazací vlastnosti a velmi dobrá ochrana proti opotřebení 

a korozi prodlouží životnost pohyblivých součástí hydraulického 
systému

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ BIOHYDRAN SE

BIOLOGICKY ODBOURATELNÁ BIOHYDRAN TMP

>  Mazivo speciálně určené pro hydraulické systémy 
pracující za normálních teplotních a tlakových 
podmínek

>  Dokonalá neutralita vůči těsnění

>  Velmi vysoký index viskozity umožňující  
vysoce standardní obsluhu a snadné  
uvedení do provozu při všech teplotách

>  Velmi vysoká odolnost ve smyku
>  Dokonalá neutralita vůči těsnění

>  BIOHYDRAN SE má přirozeně vysoký a stabilní index viskozity 
Není pozorována ztráta viskozity v důsledku smyku. Tato stabilní 
úroveň viskozity zajišťuje optimální hydraulickou účinnost po 
celou dobu životnosti kapaliny

>  Dobré mazací vlastnosti a ochrana proti korozi prodlouží 
životnost součástí hydraulických systémů

>  Vynikající oxidační stabilita kapaliny BIOHYDRAN SE umožňuje 
prodloužené intervaly vypouštění ve srovnání s klasickými 
minerálními hydraulickými kapalinami

>  BIOHYDRAN SE lze míchat s klasickými minerálními 
hydraulickými kapalinami HM a HV
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Mezinárodní klasifikace
ISO: VG 46
ISO: 6743/4-HV
AFNOR: NF 48-603 HV
DIN 51524 P3 HVLP

Mezinárodní klasifikace
ISO: VG 32/46/68
ISO: 6743/4 HV
AFNOR: NF E 48-603 HV
DIN 51524 P3 HVLP

ISO: VG 32/46/68 15380 HEES
Registrační číslo CERTIFIKACE 
ECOLABEL FR/27/002.
Přispívá k snížení znečištění vody 
a spotřeby zdrojů.
Snižuje emise oxidu uhličitého.

ISO: VG 32/46/68 15380 HEES
Registrační číslo CERTIFIKACE 
ECOLABEL FR / 27 / 02.
Omezená škodlivost pro vodu a půdu. 
Snížené emise oxidu uhličitého.

SPECIFIKACE



Mazivo pro benzínové nebo vznětové čtyřdobé motory používané 
v profesionálních zařízeních domácích farem.

PROSYLVA 2T SYN

PROSYLVA 4T
15W-40

Syntetické mazivo pro benzínové čtyřdobé motory používané 
v náročných podmínkách mechanizovaného zemědělství.

PROSYLVA 4T SYN
10W-40

Maziva pro hydrauliku Maziva pro domácí farmáře
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Mazivo na bázi syntetického oleje vyvinuté pro vysokootáčkové 
dvoudobé motory používané v mechanizovaném zemědělství.

>  Speciálně přizpůsobené pro mazání  
dvoudobých motorů pracujících v náročných 
podmínkách a při velmi vysokých teplotách

> Maximální omezení emisí kouře
> Absolutní odstranění jakéhokoliv zanesení

Mazivo pro dvoutaktní motory používané v mechanizovaném  
zemědělství.

PROSYLVA 2T Z

>  Viskozita přizpůsobená pro použití ve směsi 
nebo v odděleném mazání

> Předředěné pro zajištění stabilní směsi
> Velmi dobrá odolnost proti korozi a opotřebení

>  Dobrá tepelná stabilita
>  Velmi dobrá odolnost proti opotřebení a korozi

>  Uchovává si vícerozsahové vlastnosti po celou 
dobu

>  Výborná stabilita viskozity v provozu
>  Zvlášť vysoká úroveň čisticích schopností 

a rozptylu
>  Velmi dobrá odolnost proti opotřebení a korozi

Mezinárodní klasifikace
API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD (úroveň čisticích schop-
ností)

Mezinárodní klasifikace
API: TC

Mezinárodní klasifikace
API: SL
ACEA: A3

Mezinárodní klasifikace
API: SJ/CG-4
ACEA: A2/B2

SPECIFIKACE



> Zejména přizpůsobené pro mazání  
 mechanické řetězové pily instalované  
 ve strojích pro řezání dřeva

> Vysoká přilnavost
> Dobrá ochrana proti opotřebení a korozi
> Optimální mazání do −20 stupňů

> Zejména přizpůsobené pro mazání ruční  
 dřevorubecké řetězové pily nebo  
 mechanické řetězové pily instalované  
 ve strojích pro řezání dřeva
> Velmi vysoká přilnavost

> Optimální ochrana proti opotřebení a korozi  
 zásluhou přísad vylepšeného složení
> Omezení rozstřikování
> Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům

> Zvláště doporučené pro vysokorychlostní  
 stroje a průmyslové řetězové dopravníky
> Vysoká viskozita pro optimální mazání  
 i v náročných podmínkách

> Velmi odolné vůči vysokým teplotám
> Přísadami vylepšené složení proti opotřebení
> Velmi vysoká přilnavost

PROSYLVA CHAIN CLASSIC

PROSYLVA CHAIN EXPERT

PROSYLVA CHAIN EXTREM

Maziva pro řetězy řetězových pil vhodná pro ztrátové olejové mazání rychle 
se pohybujících strojů: řetězy řetězových pil na dřevo, dopravní pásy atd.

Maziva pro řetězové pily

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ PROSYLVA CHAINBIO
Biologicky odbouratelná maziva pro řetězovou pilu.
Doporučené pro ztrátové olejové mazání rychle se 
pohybujících strojů: řetězy řetězových pil na dřevo, 
prořezávací pily atd.

> Omezené rozstřikování
> Omezená spotřeba oleje
> Výrazně omezené opotřebení
> Biologicky odbouratelné

12

Mezinárodní klasifikace
ISO VG 100

Mezinárodní klasifikace
ISO VG 100

Mezinárodní klasifikace
ISO VG 150

Mezinárodní klasifikace
ISO VG 220

SPECIFIKACE



BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ BIOMULTIS EP 2

Lepivý víceúčelový tuk s lithiovým/vápenatým mýdlem vhodný zejména 
pro použití v zemědělském průmyslu, a to i za přítomnosti vody a prachu.

Vysoce výkonný víceúčelový tuk s lithiovým mýdlem vhodný zejména  
pro mazání zařízení, která musí pracovat v náročných podmínkách.

A-GREASE FIL EP 2

A-GREASE COMPLEX HV 2

>  Vynikající přilnavost díky své lepivosti
> Lepší odolnost vůči vymývání vodou

> S přísadami pro extrémní tlaky a ochranu  
 proti opotřebení, vhodný pro mazání strojů,  
 i naložených

>  Vynikající mechanická a tepelná stabilita 
pro mazání při vysokém zatížení a vysoké 
teplotě

>  Redukce: jeden tuk pro všechny potřeby
>  Nižší náklady na údržbu díky složení 

s lithiovým mýdlem

Vysoce výkonný, biologicky odbouratelný lithiový tuk pro vysoké tlaky.

>  Dobrá mechanická a tepelná stabilita
>  Široký rozsah použití pro racionalizaci zásob a usnad-

nění údržby
>  Dlouhotrvající mazací film

Maziva pro řetězové pily Tuky
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Víceúčelový lithiový tuk, ideální pro obecné mazání tukem.

A-GREASE CLASSIC

>  Ideální pro všechny standardní operace 
mazání

> Vynikající mechanická stabilita během 
provozní doby

Mezinárodní klasifikace
ISO 6743-9: L-XBCEB 2 
DIN 51 502: KP2K -20

Mezinárodní klasifikace
ISO 6743-9: L-XBCEB 2 
DIN 51 502: KP2K -25

Mezinárodní klasifikace
ISO 6743-9: L-XBEHB 2 
DIN 51 502: KP2P -30

Mezinárodní klasifikace
ISO 6743-9: L-XCEEB 2
DIN 51502: KP2K -30

SPECIFIKACE
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AGRITRAITE
Mazivo pro podtlaková čerpadla dojicích strojů (lopatková čerpadla, 
šroubová čerpadla, čerpadla s rotačními písty).

>  Bez smyku
>  Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení

>  Dokonalá neutralita vůči těsnění

Maziva pro dojicí stroje

Mezinárodní klasifikace
ISO: VG 68

Chladicí kapalina s „velmi dlouhou životností“ s vysoce čistým  
monoethylenglykolovým základem a organickými inhibitory koroze,  
na základě výzkumu v oblasti ochrany materiálů v korozivní atmosféře.

COOLELF AUTO SUPRA −37 °C

Chladicí kapalinaChladicí kapaliny

Mezinárodní klasifikace
AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306
ASTM D4656
ASTM D4985
BS 6580



Služba TOTAL ANAC spočívá v  diagnostice 
mechanických součástí (motoru, převodovek, 
hydrauliky) ze vzorků oleje odebraných během 
provozu.

Analýzy jsou prováděny pomocí odborného 
systému, který vyhodnocuje správnou funkci 
každé součásti s ohledem na referenci stejné 
rodiny. Tento systém vyhodnocuje různé 
intervaly mezi výměnou oleje, stejně jako 
úroveň složení maziva.

Výsledky těchto analýz jsou pak prezentovány 
spolu s historií předchozích hodnocení, a tak 
je možné sledovat vaše zařízení.

VAŠE VÝHODY: 

>  Omezení odstávek strojů a mechanického 
poškození

>  Optimalizované intervaly údržby

>  Delší životnost a spolehlivost vašeho 
zařízení

>  Vyšší produktivita

TOTAL ANAC 
TOTAL ANAC nástroj pro správu  

zemědělských zařízení

TOTAL ANAC MÁ VÝZNAM!

•   Databáze více než 4 milionů provedených 
analýz, více než 400 000 sledovaných  
součástí.

•  Databáze zpětných vazeb úspěšných zásahů 
po diagnostice ANAC.

•  Specifické a personalizované komentáře.

•  Uživatelsky přívětivá webová stránka 
pro správu diagnostických dat.

•  Zprávy jsou k dispozici prostřednictvím 
pošty, e-mailu, faxu nebo internetu.

• Více než 40 let zkušeností. 

• Zprávy dostupné v 19 jazycích.

DIAGNOSTICKÁ ZPRÁVA
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Maziva pro dojicí stroje

Více informací na www.lubricants.total.com

Chladicí kapaliny
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TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8 - Karlín 
www.total.cz


