
ANAC: expertní diagnostický systém
Služba ANAC zahrnuje komplexní test každého mechanic-
kého systému (motory, převody, hydraulika) ve vašich 
vozidlech na základě odebraných vzorků oleje.

Účel diagnostiky ANAC:
ANAC jako preventivní i nápravná služ-
ba představuje opravdovou konku-
renční výhodu pro vaši společnost.
•  Omezuje vaše provozní náklady 

vznikající při opravách a prostojích 
vozidel.

•  Optimalizuje údržbu vašeho vozového 
parku.

Prokázaná spolehlivost:
• 3 millióny provedených diagnostik
• 30 let zkušeností
•  100 000 otestovaných 

mechanických součástí. 

ANAC je jedinečný způsob, jak zvýšit 
konkurenceschopnost vašeho podnikání

www.anac.be

Jednoduchý postup. 
Personalisovaný a bezpečný 
přístup k výsledkům analýz 
vašich olejů.

S našimi snadno použitelnými 
webovými stránkami můžete: 

●  Vyhledat si výsledky 
okamžitě po provedení 
analýzy

●  Stáhnout si výsledky 
předchozích analýz

●  S dalšími požadavky se 
můžete obracet přímo na 
svého technického poradce.
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TOTAL KONCEPT TP
pro stavební stroje

TP MAX 10W-40
TP TRANS 80W-90



TP TRANS
80W-90

Nápravy, samosvorné 
diferenciály

TP TRANS 
80W-90

Koncové převody  
Mokré brzdy

TP MAX
10W-40

Převodovky Powershift 
Manuální převodovky

TP MAX 
10W-40
Motory

TP MAX 
10W-40

Hydraulické systémy
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všech stavebních strojů:

TOTAL TP MAX 10W-40 & TOTAL TP TRANS 80W-90

TOTAL TP MAX 10W-40 

● Velmi vysoký viskozitní index (syntetický základ)

● Velmi dobrá provozní stabilita 
 (i při velmi vysokých teplotách)

● Optimalizuje studené starty 
 (motory a hydraulické systémy)

●  Zajišťuje vynikající činnost převodovek 
s posilovačem

●  Prodloužený výměnný interval spojený 
s analýzou oleje

Specifikace

 Motor:  API CI-4 / ACEA E7
  MB p228.3 - MAN M 3275
  VOLVO VDS 3 -
  - RENAULT TRUCKS RLD

 Převodovka Powershift:  CATERPILLAR T0-2

 Mechanická převodovka:  API GL-4

 Hydraulika:  AFNOR HV 68 (46)

TOTAL TP TRANS 80W-90 

● Velmi nízký bod tuhnutí

● Velmi dobrá odolnost proti opotřebení a korozi 

● Vynikající výkon při mimořádně vysokém tlaku

●  Specifická aditiva  pro mokré brzdy, nápravy 
a samosvorné diferenciály 

Specifikace

 Nápravy - koncové převody:  API GL-5

 Samosvorné diferenciály:  API GL-5 LS

 Mokré brzdy: (test brzd) JDQ 96 (JD J20C)
  FORD 6110 (M2C 134D)
  

 

Výhody pro zákazníka

Jako odpověď na technická zlepšení vyvinutá výrobci a požadavek 
uživatelů na racionalizaci maziv přichází TOTAL s konceptem TP.

TOTAL proto vyvinul novou generaci produktů a přichází 
s novátorským řešením – KONCEPT TP.

U stavebních strojů se tradičně používají dva typy maziv:

● Specifická maziva (jiné mazivo pro každou část stroje)
● Víceúčelová maziva (jedno mazivo pro všechny části stroje)

Je však zřejmé, že víceúčelová maziva již nevyhovují požadavkům 
a omezením nových zařízení, ale naopak způsobují jisté problémy.

Snížení rizika záměny oleje
při údržbě stroje

Splňuje doporučení výrobců 
strojů

Již žádné prostoje způsobené 
nedostatkem zásob

Již žádné prostoje stavebních strojů

Jednodušší objednávání, 
dodávky a skladování maziv

KONCEPT TP  

Koncept TP: technické a logistické řešení pro všechny profesionály 
pracující se stavebními stroji.


