
TOTAL ANAC AGRI
Ať za vás mluví olej

Nástroj preventivní údržby analytickým monitorováním: 

 prodloužení životnosti traktorů a strojů, 
 zvýšení hodnoty zařízení pro následný prodej, 
  optimalizace spolehlivosti a výkonnosti.

Co je systém ANAlysis Compared od 
společnosti TOTAL?

TOTAL ANAC je nástroj preventivní údržby a systém řízení 
vozového parku založený na analýzách použitých olejů 
a zajišťující výrazné snížení nákladů na údržbu:
• předcházení možným poruchám,
•  pravidelné sledování stavu maziva  

a opotřebení mechanických součástí,
• posílení životnosti a spolehlivosti strojů,
• bezpečná optimalizace intervalů výměn.
Naši zákazníci z řad profesionálů se angažují v automobilo-
vém (silničním nebo terénním), průmyslovém a námořním 
(vnitrozemním a  mezinárodním) sektoru. Diagnostickou 
službu TOTAL ANAC prodávají pobočky TOTAL koncovým 
uživatelům po celém světě.

TOTAL ANAC AGRI je specialistou na 
zemědělství

Jak vlastně ANAC diagnostikuje a provádí nápravná 
opatření? 

Diagnóza a nápravná opatření jsou generována systémem 
TOTAL ANAC AGRI založeným na:

•  40leté zkušenosti a bohaté databázi TOTAL ANAC, více 
než 7 milionech analýz na 1 milionu sledovaných dílů,

•  zpětné vazbě od zákazníků u úspěšných nápravných 
opatření,

•  porovnání naměřených hodnot a sledovaného opo-
třebení díky algoritmům vylučujícím proměnné parame-
try, jako je doplňování oleje nebo intervaly výměn.

Klíčový hráč
S naší výrobou, dodavatelským řetězcem

a obchodním zastoupením ve více
než 150 zemích, Vám dodáváme

kompletní řadu maziv.

Podpora a partnerství
Díky našemu místnímu technickému
zastoupení, Vám TOTAL zajišťuje 
vysokou úroveň služeb
optimalizovaných pro snižování
vašich nákladů na údržbu.

Inovace a výzkum
investujeme do biotechnologií 
pro nalezení nejvhodnější látky 
k dosažení energetické 
účinnosti pomocí receptur  
vyvíjených v našich 
výzkumných centrech.

Reference & OEM
TOTAL Lubricants spolupracuje

s výrobci zařízení, strojů
a vybavení abychom vytvořili 

pokročilé technologické produkty  
pro optimální výkon a ochranu 

Vašich zařízení.

Kvalita a životní prostředí
Certifikace maziv TOTAL ISO 9001 zajišťuje náš

dlouhodobý závazek kvality. Od původních fází vývoje 
se zaměřujeme na vytváření produktů s minimálními 

toxickými riziky a dopadem na životní prostředí.

dobrých  
důvodů pro 
volbu značky  
TOTAL

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na quickfds.com  

total.com
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LUBRICANTS



STAV MAZIVA 
Vlastnosti UTTO, viskozita

OpOTřebeNí  
FDM (velké částice železa)

ZNeČIŠTĚNí 
prach, voda

Hydraulický 
diferenciál

pomocnéHo poHonu

STAV MAZIVA 
Oxidace, viskozita

OpOTřebeNí  
Koeficient celkového 
opotřebení

ZNeČIŠTĚNí 
Rozpuštěné palivo, saze, 
prach, voda, chladicí 
kapalina

motor

STAV MAZIVA 
Viskozita

Opotřebení  
FDM (velké částice železa)

ZNeČIŠTĚNí 
prach, voda

diferenciál

Měření mechanického opotřebení

Sledování stavu maziva

Měření možných znečištění

Snižuje prostoje strojů.

Prevence možných 
mechanických závad.

Prodlužuje životnost strojů.

Snížení nebezpečí nadměrného 
opotřebení mechanických 
součástí.

Optimalizuje náklady na 
údržbu strojního vybavení.

Kontrola nad rozpočtem na 
údržbu.

Zvyšuje hodnotu strojního 
zařízení pro další prodej. 

Optimalizace hodnoty pro  
další prodej díky úplnému 
a pravidelnému sledování 
údržby.

Technický aspekt
Jednoduchý a efektivní  
nástroj pro správu strojů

K dispozici také prostřednictvím  
aplikace TOTAL ANAC QR App  
a jejího systému kódů QR.

Univerzální převodový olej pro traktory (UTTO)
Hydraulický olej pomocného zařízení může znečistit 
převodový olej a způsobit hluk v převodovce, což může 
mít za následek poškození brzdových systémů.

TOTAL ANAC AGRI detekuje přítomnost hydraulického 
oleje v převodovém oleji, aby se sledovalo jeho ředění 
konvenčním hydraulickým olejem.

FDM (velké částice železa)
Některé mechanické součásti se používají za náročných 
provozních podmínek a za vysokých zatížení, při kterých 
se mohou opotřebením uvolňovat velké částice železa 
(> 5 µm). Měření FDM umožňuje detekovat jejich 
přítomnost.

TOTAL ANAC AGRI navrhuje toto nové měření, aby se 
zajistilo lepší sledování těchto mechanických součástí.

anac-diagnosis.com

Personalizovaný a bezpečný přístup umožňuje:

•  konzultovat nové zprávy a výsledky předchozích vzorků,

• vizualizovat výsledky analýz v grafické podobě,

• jít do hloubky s přizpůsobenými požadavky,

•  stahovat výsledky ve formátu Excel a PDF,

• prohlížet na chytrých telefonech a tabletech,

• spravovat statistické moduly,

•  předregistrovat data z nových vzorků,

•  lépe porozumět díky diagnostické asistenci (CAPS)  
a tlačítku zpětného volání.
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Barevné kódy 
měřených 

charakteristikNaši zákazníci o nás
Thierry BOLOT,
technický ředitel, FAUPIN Group – Francie
Analýzy oleje ANAC zlepšily preventivní údržbu našich traktorů s velkými 
koly díky pravidelným kontrolám stavu motorů. Potřebujeme mít strojní 
zařízení celoročně v dobrém stavu. Analýzy nám navíc poskytují podklady 
pro diskuse s naším výrobcem o provozu strojů.

Alejandro CASTILLO,
vedoucí inženýr zemědělské divize  
Ser San Antonio – Nikaragua
Službu ANAC používáme každý rok ke kontrole motorů, kvality nápravové-
ho oleje a ke zjištění a předcházení potenciálního předčasného opotřebení.

Nástroj preventivní údržby 
pro všechny součásti 
strojního zařízení 
Jedna analýza pokryje všechny vaše 
potřeby a zajistí optimální technický 
výkon.


