
Prosylva Chain
Maziva  
pro řetězové pily
Prosylva Chain je naše řada maziv vhodných 
pro řetězy řetězových pil a pro ztrátové mazání 
vysokorychlostních mechanismů strojů: řetězů 
řetězových pil na dřevo, dopravníkových pásů atd. 

• Snížené rozstřikování
• Snížená spotřeba oleje
• Výrazné omezení opotřebovávání

Produkty Prosylva Chain Mezinárodní specifikace

Název produktu ISO 
VG Použití Výhody pro zákazníka

Prosylva Chain Classic 100

Mazivo přizpůsobené zejména pro 
mazání mechanických řetězových 
pil instalovaných ve strojích na 
řezání dřeva.

Vysoce kvalitní základový olej  
Vysoká přilnavost  
Dobrá ochrana proti opotřebení a korozi  
Optimální mazání až do -20 °C

Prosylva Chain Expert 150

Mazivo přizpůsobené zejména 
k mazání dřevorubeckých ručních 
řetězových pil nebo mechanických 
řetězových pil ve strojích na řezání 
dřeva.

Velmi vysoká přilnavost  
Optimální ochrana proti opotřebení a korozi díky složení 
obohacenému o aditiva  
Snížená míra rozstřikování 
Nižší spotřeba oleje  
Vhodný pro všechny povětrnostní podmínky

Prosylva Chain Extrem 220
Doporučuje se zejména pro vyso-
korychlostní stroje a průmyslové 
řetězové dopravníky.

Velmi vysoká přilnavost  
Složení vylepšené aditivy proti opotřebení  
Lepší ochrana proti korozi  
Vysoká viskozita pro optimální mazání i v náročných 
podmínkách  
Velmi odolné vůči vysokým teplotám

Prosylva Chainbio        100

Biologicky odbouratelné mazivo 
pro řetězové pily. Doporučené 
pro ztrátové mazání vysokorych-
lostních mechanismů:  řetězy pro 
řetězové pily na dřevo, prořezávací 
pily atd.

Mazivo šetrné k životnímu prostředí s vysokou mírou 
biologické odbouratelnosti: 89 %  
Rychlý biologický rozklad  
Nízká toxicita  
Snížení množství vypouštěného oleje  
Snížení míry opotřebení vedení a řetězu  
Snížení spotřeby oleje

Naše tipy pro mazání řetězových pil:

Mažte pravidelně  
(užitečný tip: mažte  
méně, ale častěji)

V chráněných 
oblastech používejte 
biologicky 
odbouratelná maziva

Pro ruční řetězové  
pily použijte trychtýř

Olej vyměňujte 
v závislosti na  
ročním období

Chcete-li získat  doporučení  
na míru, obraťte se na kontaktní 
osobu společnosti TotalEnergies
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