
Energizing performance. Every day

Hoogwaardige smeermiddelen



Total heeft het serviceassortiment voor land-
bouwprofessionals uitgebreid met een complete 
serie brandstofbesparende producten bestemd 
voor landbouwmachines.

Voor een concreet en kosteneffectief antwoord op de eisen van een 
sector die constant op zoek is naar geavanceerde apparatuur, ontwerpt 
TOTAL innovatieve producten die zijn afgestemd op de nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

* Gemiddelde brandstofbesparing gerealiseerd tijdens tests die werden uitgevoerd bij de CUMA in Bourgondië op een 165-pk tractor, 
vergeleken met het brandstofverbruik gemeten bij gebruik van standaard 15W-40 smeermiddelen voor zowel de motor als het 
transmissiesysteem. Gerealiseerde brandstofbesparing: 5,1% op de weg, 5,8% in het veld en 7,1% op een vermogenstestbank.
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Scan de QR-code en surf  
direct naar onze website 

 (www.total.nl/agri)  
voor meer informatie.

1 FE motorolie

TRACTAGRI T4R 
5W-30 

of
TRACTAGRI HDZ FE 

10W-30

1 FE
transmissie-olie 

DYNATRANS VX FE of
DYNATRANS VZ FE

 
brandstofbesparing*6%

tot wel 

Fernand Prudent, voorzitter 
van de CUMA in Genlis, 
voerde de tests zelf uit op zijn 
165-pk tractor:

“We voelden het extra vermogen tijdens het rijden, met 
name bij het nemen van hellingen - wat we telkens deden 
onder dezelfde omstandigheden. De brandstofbesparingen 
zijn aanzienlijk voor de CUMA - voor 4 tractoren besparen we 
jaarlijks ongeveer 3000 liter.”

Franck Loriot, adviseur 
machinerie bij de 
Bourgondische Regionale 
Federatie van CUMAs:

“Het klopt dat bij het vergelijken van een traditioneel 
smeermiddel met een Fuel Economy-smeermiddel op 
de vermogenstestbank te zien is dat een Fuel Economy-
smeermiddel 8 pk extra kan opleveren aan de aftakas bij 
maximumvermogen. De tractor werkt makkelijker, ondervindt 
minder weerstand en gaat dus iets sneller bij dezelfde 
hoeveelheid werk of hetzelfde brandstofverbruik.”

Uitgebreide tests bij de CUMA in Bourgondië, de coöperatie 
voor het gebruik van landbouwmachines (Frankrijk)



Motoroliën Motoroliën
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SPECIFICATIES

Klassen
ACEA: E9/E7/E5
API: CK-4/CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM

Goedkeuring fabrikant
MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.31
DEUTZ: DQC III-10LA
CUMMINS: CES 20081

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

TRACTAGRI HDZ FE
10W-30
> Hoge thermische stabiliteit voor een zeer goede smering van hete       
   motoronderdelen, met name tijdens langdurig zwaar werk
> De Low SAPS-formule is afgestemd op alle nabehandelingssystemen voor  
   uitlaatgassen en verbetert met name de levensduur van roetfilters
> Specifieke formule waarmee brandstofbesparingen mogelijk zijn
   Geschikt voor alle motormerken en zowel oude als nieuwe technologie

Fuel Economy oliën: TRACTAGRI T4R
10W-40
Dankzij de vele goedkeuringen 
kan deze olie alle motoren 
smeren van landbouwmachines 
ongeacht merk en type. 

>  Buitengewone motorbescherming 
door de excellente eigenschappen 
om vuil op te nemen, dispersie 
genaamd 

>  Verlengde verversings interval
>  Excellente anti-slijtage 

eigenschappen
>  Geschikt voor dieselmotoren met 

nabehandelinsystemen (low SAPS 
technologie)

SPECIFICATIES

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

Goedkeuring fabrikant
MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.51
CUMMINS: CES 20081
DEUTZ: DQC IV-10 LA + TTCD
MAN M3477/ M3575

Conform
CATERPILLAR: ECF-3/ECF-2/ECF-1
CNH MAT 3521

TRACTAGRI HDZ
10W-40

SPECIFICATIES

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

Goedkeuring fabrikant
MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.31
CUMMINS: CES 20081
DEUTZ: DQC III-10 LA 
Conform
CATERPILLAR: ECF-3/ECF-2/ECF-1
CNH MAT 3521

Hoogwaardig semi-synthetisch 
smeermiddel voor motoren van 
landbouwmachines. Geschikt voor 
de meest extreme omstandigheden 
in alle seizoenen. 

>  Goede stabiliteit in gebruik door 
een hoge viscositeit

>  Uitstekende oxidatieweerstand

TRACTAGRI T4R FE
5W-30
     >  Optimale prestatie met buiten- 

gewone motor bescherming
     >  Reduceert brandstof verbruik  

door de Fuel Economy 
Technologie

     >  Speciaal ontwikkeld 
voor dieselmotoren met 
nabehandelings systemen 
dankzij de ‘low SAPS’ 
formulering

Beschermt uw motor bij alle 
toepasingen; (stop&go, zware 
belasting, lange afstanden, 
hoge temperatuur) dankzij de 
buitengewone anti- slijtage 
eigenschappen

SPECIFICATIES

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

Goedkeuring fabrikant
DEUTZ: DQC IV-10 LA + TTCD
MB-APPROVAL 228.51
MAN 3677/3477
Conform
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CNH MAT 3521 
CUMMINS CES 20081

De nieuwste generatie 
motorolie voor landbouw

TRACTAGRI HDX
15W-40

SPECIFICATIES

Klassen
ACEA: E7/E5 A3/B3, A3/B4
API: CI-4/CH-4/SL

Goedkeuring fabrikant
MB-Approval: DOC III-10
CUMMINS: CES 20078 (2007/20076)
DEUTZ: DQC III-10 LA 
Conform
CATERPILLAR: ECF-2/ECF-1a
CNH MAT 3507
New Holland NH 330H

Uitstekende smering van (tractor)
dieselmotoren onder alle 
omstandigheden en seizoenen. 
Multigrade dieselmotorolie 
voor motoren met of zonder 
uitlaatgasturbine (turbo) met 
langere verversingsinterval en lage 
uitlaatgas-emissies.

>  Hoge viscositeitindex en stabiliteit 
tijdens gebruik

>  Goede anti-oxidatie en anti-slijtage 
eigenschappen

TRACTAGRI HDZ
15W-40

SPECIFICATIES

Klassen
ACEA: E9/E7
API: CK-4/CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SN

Goedkeuring fabrikant
Cummins CES 20086
MB-Approval 228.31
Deutz DQC III-10 LA
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CNH MAT 3521
Conform
JOHN DEERE  JDQ 78X / JDQ 78A

Hoogwaardig smeermiddel voor 
motoren van landbouwmachines. 
Geschikt voor de meest extreme 
omstandigheden.

>  Hoge viscositeit voor extra 
slijtageweerstand in de motor

>  Extra neutralisatie bij 
brandstofverdunning

>  Uitstekende oxidatie- en  
thermische stabiliteit

>  Low Saps olie voor toepassing in 
motoren bij gebruik van DPF en/of 
SCR installaties

®



    Transmissie-oliën

Hoogwaardig, op synthetische technologie gebaseerd,  
smeermiddel voor assen voorzien van natte schijfremsystemen.

DYNATRANS VZ FE

(Universele Traktor Transmissie-olie)
Transmissie-oliën

DYNATRANS MPV

DYNATRANS CVT

DYNATRANS MPX

DYNATRANS FRSPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4

Goedkeuring fabrikant
MASSEY F. CMS M1145/M1143
VALTRA G2-B10
ZF TE ML 03E/05F/06 K

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4

Goedkeuring fabrikant
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145/1143
Valtra G2-08

ZF TE ML 03E/03L/05F/06P/ 
17E/21F

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4

Goedkeuring fabrikant
VALTRA G208

ZF: TE-ML 03E/05F/17E/21F/06D/ 
06K/06N/06R

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4

Goedkeuring fabrikant
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145
ZF: TE-ML 06/06F

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4
RENAULT CLAAS RA 180596-88/3
FORD M2C 86 B/C
MASSEY FERGUSON: CMS M 1135

AGRIMATIC HP

DYNATRANS MDL 
80W-90

DYNATRANS LS
80W-90

DYNATRANS HD
85W-140

> Geschikt voor landbouwmachines,    
   zorgt voor een verlaging van het       
   aantal smeermiddelen
> Maakt het mogelijk de wrijvings- of       
   oliebadenergieverliezen te verminderen
   met brandstofbesparing als resultaat
> Uitstekende eigenschappen bij lage    
   temperatuur

> Zeer goede belastingscapaciteit, met   
   versterkte tandwielbescherming en daardoor        
   een langere levensduur van hydraulische 
   en transmissieonderdelen.
>  Verbeterde duurzaamheid van het  

smeermiddel, dankzij de hoogwaardige 
basisolie

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-5-LS
MIL.L.: 2105D

Goedkeuring fabrikant
ZF: TE-ML 05C/12C/21C

SPECIFICATIES

Klassen
DEXRON III G
ALLISON C4
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Very high quality biodegradable lubricant 
for transmissions equipped with wet disk 
brakes in agricultural equipment.

>  Very high viscosity index enabling use at a wide range  
of temperatures

>  High shear and oxidation resistance
>  Biodegradable and good compatibility with the elastomers  

currently used in hydraulic circuits

BIOTRANS FXBIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

Olie voor transmissies met
in olie ondergedompelde
remschijven (‘natte remmen’)
en voor hydraulische systemen
op tractoren.

>  Specifieke wrijvingseigenschappen
    voor ‘natte remmen’
>  Goede stabiliteit in gebruik door een
    hoge viscositeitsindex
>  Hoge weerstand tegen afschuifkrachten

>  Specifieke wrijvingseigenschappen
    voor ‘natte remmen’
>  Goede stabiliteit in gebruik door een
    hoge viscositeitsindex
>  Hoge weerstand tegen afschuifkrachten

Olie geschikt voor CVT
(Continu Variabele Transmissie)
transmissies gebruikt in
tractoren.

Olie voor transmissies met
in olie ondergedompelde
remschijven (‘natte remmen’)
Speciaal ontwikkeld voor 
KUBOTA

>  Geeft een schokvrije werking van de
    transmissie
>  Uitstekende antislijtage eigenschappen
>  Zeer breed inzetbaar

Olie voor transmissies met
‘natte remmen’ en voor
hydraulische systemen  
op tractoren.

>  Specifieke wrijvingseigenschappen
    voor ‘natte remmen’
>  Additieven voor tandwielbescherming
>  Bestand tegen schuimvorming

Hoogwaardige biologisch
afbreekbare, synthetische olie
voor transmissies uitgerust met
‘natte remmen’.

>  Zeer hoge viscositeitsindex
>  Geschikt voor veel diverse
    temperaturen
>  Hoge weerstand tegen afschuifkrachten
    en oxidatie
>  Geschikt voor de meeste afdichtingen
    in hydraulische systemen

Olie geschikt voor zwaar
belaste transmissies.

>  Goede stabiliteit tijdens gebruik
>  Bestand tegen oxidatie, corrosie en
    schuimvorming
>  Zeer goede ‘hoge druk’ eigenschappen
>  Hoge weerstand tegen afschuifkrachten

Olie geschikt voor gemiddeld
belaste transmissies.

>  Goede stabiliteit tijdens gebruik
>  Bestand tegen oxidatie, corrosie en
    schuimvorming
>  Zeer goede ‘hoge druk’ eigenschappen
>  Hoge weerstand tegen afschuifkrachten

Olie geschikt voor assen
uitgerust met een ‘limited slip’
differentieel systeem.

>  Uitstekende smering van de ‘ limited
    slip differentiëlen’
>  Voorkomt geluid en schokken bij intensief
    gebruik
>  Optimale bescherming van tandwielen
    en frictiedelen door ‘hoge druk’ additieven
>  Uitstekende verdraagzaamheid met
    frictiematerialen en afdichtingen

Olie geschikt voor automatische
transmissies of systemen welke
het gebruik van een ATF 
vloeistof vereisen.

>  Beheerste slip op frictiedelen
>  Koppelingen komen gelijkmatig tot stand
    zonder overmatige slip of remgeluiden
>  Neutraal ten opzichte van elastomeren en
    non-ferro metalen (koper etc.)
>  Accuratesse en flexibiliteit van automatische
    schakelingen bij een lage rijsnelheid
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SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4

AFNOR: HV68 MULTIGRADE

ISO 15380: Hees

Goedkeuring fabrikant
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145/1143
ZF: TE-ML 06P

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

* Ga voor het productblad 
naar: www.total-tls.nl

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-5
MIL.L.: 2105D

SPECIFICATIES

Klassen
API: GL-4/GL-5
MIL.L.PRF: 2105E



Hydraulische oliënTransmissie-oliën

HYDRAGRI 

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

BIOTRANS LS FE 75W-90

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

BIOHYDRAN SE

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

BIOHYDRAN TMP

Zeer hoogwaardig, synthetisch, biologisch 
afbreekbaar smeermiddel, gemaakt van 
hernieuwbare grondstoffen, afgestemd op 
assen met eindreductie en sperdifferentieel.

98

> Soepel koppelen zonder schokken of extreem slippen van 
   zelfblokkerende koppelingsplaten
> Dankzij de extreme-drukadditieven biedt dit smeermiddel maximale  
   bescherming voor zwaar belaste tandwielen die te maken hebben 
   met schokken
> Goede compatibiliteit met transmissieafdichtingen
> Speciaal aanbevolen bij mogelijke vervuiling van bouwland, water, 
   bossen en kwetsbare gebieden die beschermd moeten worden
> De weerstands- en wrijvingseigenschappen zorgen voor een vermindering  
   van de mechanische energieverliezen in het gesmeerde onderdeel en  
   daardoor voor brandstofbesparing

SPECIFICATIES

•  Voldoet aan de definitie van 
‘biosmeermiddel’ van de 
Europese Commissie

•  Conform de internationale 
classificaties: API GL-5 en LS

Voldoet aan de specificaties
van de grootste fabrikanten

Olie speciaal ontwikkeld 
voor hydraulische 
systemen bij normale 
gebruiksomstandigheden

>  Zeer hoge viscositeitsindex voor normaal 
gebruik en een gemakkelijke start, geschikt 
bij alle temperaturen

>  Zeer laag stolpunt
>  Neutraal voor afdichtingen

Biologisch afbreekbare, hydraulische olie bestand
tegen slijtage. Het product is gebaseerd op 
verzadigde synthetische esters.

>  Zeer hoge viscositeitsindex 
>  Uitstekende antislijtage eigenschappen
>   Biologisch afbreekbaar
>  Ecolabel

Een biologisch afbreekbare, synthetische olie voor
hydraulische systemen bij zware gebruiksomstandig-
heden, op basis van onverzadigde synthetische 
esters.

>  Zeer hoge natuurlijke viscositeitsindex 
>  Uitstekende bescherming tegen afschuivingen
>  Neutraal tegen elastomeren
>  Ecolabel

SPECIFICATIES

Klassen
ISO: VG 32/46/68
ISO: 6743/4-HV
AFNOR: NF E 48-603 HV
DIN 51524 deel 3 HVLP

SPECIFICATIES

Klassen
ISO: 15380 HEES
AFNOR: FR/27/02
ISO VG 32/46/68

SPECIFICATIES

Klassen
ISO: 15380 HEES
AFNOR: FR/27/02
ISO VK 32/46/68

Hydrauliek in de landbouw

De belangrijkste taak van de hydraulische olie is het transport 
van energie. Daarnaast zijn ook smering, afvoeren van 
verontreinigingen en het afvoeren van warmte van belang.
Daarom worden er de volgende eisen aan de hydraulische  
olie gesteld:
1  Niet samendrukbaar
2  Juiste viscositeit
3  Bestand tegen veroudering door oxidatie van de olie
4  Bescherming tegen corrosie van de apparatuur
5  Bescherming tegen slijtage van de apparatuur
6  Goed lucht- en waterafscheidend vermogen van de olie

De viscositeit (weerstand tegen vloeien) van de hydraulische olie 
wordt aangeduid met een ISO VG klasse (=viscositeitsgraad) - 
voor TOTAL HYDRAGRI (ISO VG) 32, 46 en 68.

Wanneer motorolie (of transmissie/hydraulische olie) wordt 
toegepast, wordt de SAE aanduiding gebruikt. Zoals bij voor 
TOTAL RUBIA SX (SAE) 10W of 20W-20, TOTAL MULTAGRI 
SUPER (SAE) 10W-30 of TOTAL MULTAGRI PRO TEC (SAE) 
10W-40.
Dit geldt ook voor TOTAL DYNATRANS (FR, MPV, MPX,  
VX FE of VZ FE).

Naast minerale hydraulische olie heeft TOTAL ook biologisch 
afbreekbare hydraulische olie in het assortiment.
TOTAL BIOHYDRAN TMP (ISO VG) 32, 46 of 68
TOTAL BIOHYDRAN SE (ISO VG) 32, 46 en 68 op basis van 
verzadigde esters waardoor de veroudering door oxidatie wordt 
tegengegaan.

Voor het goed functioneren van een hydraulisch systeem is de 
keuze van de juiste hydraulische olie van groot belang.



MULTAGRI PRO-TEC
10W-40

MULTAGRI MS
15W-40
Multipurpose smeermiddel bedoeld voor het smeren van de 
verschillende onderdelen van landbouwtractoren en oogstmachines, 
in alle seizoenen.

SPECIFICATIES

Klassen
ACEA: E3 API CG-4/SF + GL-4

Goedkeuring fabrikant
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145/1144
ZF: TE-ML 06B/07B

SPECIFICATIES

Klassen
API: CF-4/CE/SF

Goedkeuring fabrikant
MASSEY FERGUSON: CMS M 1145/1144
ZF: TE-ML 06B/07B

PROSYLVA 2T SYN

PROSYLVA 4T SYN
10W-40

SPECIFICATIES

Klassen
API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD (detergentieniveau) 

SPECIFICATIES

Klassen
API: SL
ACEA: A3

Oliën voor tuin & parkMultifunctionele STOU oliën
(Universele Traktor, Motor en Transmissie-olie)
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> Goede weerstand tegen slijtage
> Hoge weerstand tegen extreme druk

> Langdurig gebruik, in volledige veiligheid

10

Olie van de laatste generatie
met een brede inzetbaarheid.
De olie heeft enorm hoge
prestaties op het gebied van
de smering van mechanische
componenten van tractoren,
landbouwmachines en overig
materieel voor alle seizoenen.

>  Uitstekende antislijtage eigenschappen
>  Optimale onderhoudstermijnen
>  Opmerkelijke niveau’s van detergerend 

en dispergerend vermogen

Synthetische olie ontwikkeld
voor de smering van zwaar
belaste 2-takt benzinemotoren die
met hoge toerentallen in de 
landbouw draaien.

>  Bij zware gebruiksomstandigheden 
en hoge temperaturen

>  Maximale reductie van emissies
>  Voorkomt uitlaatverstoppingen

Semi-synthetische olie
voor 4-takt motoren.

>  Goede thermische stabiliteit
>  Zeer goede bescherming tegen  

slijtage en corrosie
>  Behoudt ‘multigrade’ eigenschappen

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

ZIE PRODUKTBLAD VOOR
UITGEBREIDE TOEPASSING*

* Ga voor het productblad 
naar: www.total-tls.nl

AGRITRAITE
Oliën voor vacuümpompen van melkmachines.

>  Vrij van afschuivingen
>  Zeer goede antislijtage eigenschappen

>  Neutraal in relatie tot pakkingen

SPECIFICATIES

Klassen
ISO: VG 68

Oliën voor melkmachines



SPECIFICATIONS

Classifications
ISO: VG 100
AFAQ AFNOR: European Ecolabel

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

PROSYLVA CHAINBIO
Het gebruik van BIO smeermiddelen is 
vooral van belang onder omstandigheden 
zoals in de landbouw, bosbouw of bij water, 
wanneer spatresten in het milieu terecht 
zouden kunnen komen.

> Milieuvriendelijk
> Snel en totaal biologisch afbreekbaar
> Zeer lage giftigheid
>  Vermindert wegspatten door hoge 

kleefkracht
> Lager olieverbruik
>  Beperkte kettingslijtage door betere 

bescherming

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR BIOMULTIS EP 2

Biologisch afbreekbaar, multifunctioneel
vet gemaakt van lithium/calciumzeep en 
‘hoge druk’ additieven. Aanbevolen voor hoge 
temperaturen en zware omstandigheden.

>  Goede mechanische en thermische stabiliteit
>  Brede inzetbaarheid om het onderhoud te
    vergemakkelijken
>  Lange levensduur

SPECIFICATIES

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

Zaagkettingoliën Vetten
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LICAGREASE EP 00SPECIFICATIES

Klassen
ISO 6743-9: L-XCBEBOO
DIN 51502: GPOOG-30 Multifunctioneel, semi-vloeibaar

vet met lithium/calcium en
‘hoge druk’ additieven.

>  Langere levensduur van het vet
>  Langere levensduur van de gesmeerde
    onderdelen
>  Goede verpompbaarheid
>  Kan gemengd worden met de meeste
    conventionele verdikkers

PROSYLVA CHAIN CLASSIC
Wordt vooral ingezet voor de 
smering van kettingzagen en 
houtzaagmachines (v/h MTC 100)

>  Hoge kwaliteit basisolie
>  Goede kleefkracht eigenschappen
>  Anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen
>  Optimale werking tot -/- 200 C
>  Zeer laag stolpunt (- 330 C) 

PROSYLVA CHAIN EXPERT
Hoofdzakelijk voor gebruik bij 
zowel handkettingzagen maar 
specifiek ook bij mechanische 
kettingzagen in de industriële 
houtverwerkingsmachines en 
transportlijnen (v/h MTC 150)

>  Zeer hoge kleefkracht eigenschappen
>  Optimale anti-slijtage en corrosie door extra 

toevoegingen
>  Minder wegspatten en verlies
>  Lager zaagkettingolieverbruik
>  Goed bestand tegen en werkend bij alle 

weersomstandigheden

LICAGREASE EP 2SPECIFICATIES

Klassen
ISO 6743-9: L-XBDHB 2
DIN 51502: KP2K-25 Multifunctioneel vet met lithium/

calcium en ‘hoge druk’ additieven
>  Lagere onderhoudskosten
>  Langere verversingstermijn
>  Geen verlies van de consistentie door
    uitstekende mechanische stabiliteit
>  Uitstekende hechting op metaal
>  Goede thermische stabiliteit met een
    hoge weerstand tegen temperatuur-
    schommelingen

>  Brede inzetbaarheid, waardoor 
het veel vetten kan vervangen en 
het onderhoud vergemakkelijkt

LICAGREASE XHV2SPECIFICATIES

Klassen
ISO 6743-9: L-XBCHB 2
DIN 51502: KP2K-20 Multifunctioneel vet met lithium/

calcium en ‘hoge druk’ additieven
>  Speciaal voor langzaam draaiende lagers
    en knikpunten
>  Langere verversingstermijn
>  Uitstekende mechanische stabiliteit dat
    verlies van de consistentie voorkomt
>  Uitstekende hechting op metaal
>  Goede thermische stabiliteit met een
    hoge weerstand tegen temperatuur-
    schommelingen

>  Brede inzetbaarheid, waardoor 
het veel vetten kan vervangen en 
het onderhoud vergemakkelijkt

A-GREASE COMPLEX HV2
Een multifunctioneel hoogwaardig 
lithium-calcium complex vet bestand 
tegen hoge temperatuur en extreme 
druk. Dit vet is met name geschikt 
voor het smeren van machines die 
zwaar belast worden. 

SPECIFICATIES

Klassen
ISO 6743-9 : L-XBEHB 2
DIN 51502 : KP2P-30

>  Veiligheid, uitstekende mechanische stabiliteit  
voor het smeren onder zware omstandigheden  
en hoge temperaturen.

>  Uniformiteit, één soort vet voor al uw machines
>  Optimalisatie, verlaging van onderhoudskosten  

dankzij de lithium-calcium complexzeep formulatie

HÉT BLAUWE VET VOOR LANDBOUW EN GRONDVERZET

OOK IN SCHROEFPATRONEN VERKRIJGBAAR

De PROSYLVA CHAIN serie is een olie voor verbruikssmering in 
verschillende viscositeiten, geschikt voor (snel lopende) kettingen, 
transportbanden en andere aangedreven apparatuur. We onderscheiden 
hierin de varianten “Classic”, “Expert” en “BIO”.

SPECIFICATIES

Klassen
ISO VG 100

SPECIFICATIES

Klassen
ISO VG 150



Een geavanceerd olie diagnose-systeem, 
ook geschikt voor aandrijflijn.

ANAC PRO een geavanceerd olie-diagnosesysteem 
voor motoren, versnellings-bakken en andere 
aandrijflijncomponenten.

ANAC PRO wordt aanbevolen voor:
•  Gedetailleerde opvolging van slijtage van de 

componenten.

•  Analyse en diagnostiek in speciale gevallen, bv. 
schade, claims, ...

•  Optimaliseren van standtijden en soorten 
smeermiddelen.

DIAGNOSE EN COMMENTAAR 
•  De diagnose van de monsters en het bijbehorende 

commentaar worden door een ANAC expert, zich 
gespecialiseerd in motor technologie en tribologie, 
voorzien. Deze expert maakt gebruik van een 
database met referentie data van vergelijkbare 
onderdelen, welke over meer dan 4 miljoen analyses 
zijn verzameld. Tevens heeft de ANAC Expert toegang 
tot de terugkoppeling van reparaties van vergelijkbare 
onderdelen. 

•  De ANAC Expert houdt rekening met het specifieke 
gebruik en de condities van de machine.

•  Er komen op maat gemaakte aanbevelingen voor de 
gebruiker.

www.anac-diagnosis.com Het ANAC Analyse systeem, wereldwijd beschikbaar, geeft U objectieve en 
wetenschappelijk verantwoorde antwoorden, die makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar zijn.

Een uniek diagnosesysteem:
• Op basis van ingezonden oliemonsters wordt een  
diagnose opgesteld van het mechanische onderdeel (motor, 
transmissie, hydrauliek). Deze analyse wordt vergeleken met 
de gegevens van een onderdeel van hetzelfde type uit onze 
uitgebreide database

• Het berekenen van een “slijtagecoëfficiënt”, wat de 
relatieve slijtage weergeeft t.o.v. soortgelijke machines in het 
ANAC Analysebestand

• Het CAPS rapport geeft de urgentie aan en welke 
reparaties mogelijk kunnen worden uitgevoerd bij een 
afwijkend slijtagecoëfficiënt om verdere schade te beperken.

ANAC MAAKT HET VERSCHIL
+ 4 000 000 diagnose analyses uitgevoerd

+ 200 000 diagnoses per jaar

+ 470 000 mechanische componenten onderzocht

+ 30 jaar ervaring

ANAC EXPERTS ZIJN BESCHIKBAAR OVER 
DE GEHELE WERELD
• Groot Europees laboratorium in Ertvelde (België)

•  Actief in vele landen, waaronder Marokko, Mexico, 
Senegal, Kameroen, Kenia, Ghana, Dubai, Singapore, 
China, India, Nederland, Belgie, Frankrijk, Turkije…

• Rapportage beschikbaar in 19 talen 

•  Altijd een technisch contactpersoon tot uw beschikking

WAAROM KIEZEN VOOR ANAC

Een complete range van olieanalyses 
voor vele activiteiten en toepassingen:
• Reduceren van operationele kosten

•  Toepassen van functioneel onderhoud: de juiste ingreep 
op het juiste tijdstip

• Het verlengen van de technische levensduur

• Vermijden van motorschade en stilstand

• Optimaliseren van de olie-intervallen

Haal meer uit uw olieanalyses met ANAC 
WEB, het management systeem voor 
ANAC gebruikers. ANAC Web biedt u een 
snelle en persoonlijke toegang tot uw 
olieanalyseresultaten. 

Bekijk ANAC WEB op uw laptop of 
smartphone
• Direct toegang tot de analyseresultaten

•  Resultaten direct te downloaden in PDF of in Excel

• Bekijk de geschiedenis van de diagnoses

• Maakt grafieken van de analyseresultaten

•  Zoekfuncties op administratieve en  
analytische data 

•  Online registreren van data van nieuwe monsters

ANAC 
ANAC, meer dan alleen smeerolieanalyses

ANAC PRO 
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Het ANAC Analyse systeem, wereldwijd beschikbaar, geeft u objectieve en 
wetenschappelijk verantwoorde antwoorden, die makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar zijn.

Koelvloeistof voor een optimale koeling. Het is een organische, kant en
klare koelvloeistof bestaande uit mono-ethyleenglycol, inhibitoren en 
additieven welke corrosie tegengaan. Dit product is ontwikkeld om 
koelsystemen te beschermen tegen corrosie en pitting schade (gaatjes in de 
cilinderwand ten gevolge van ongewenste turbulente vloeistofstroming).

COOLAGRI ORGANIC -37°C

> Betere warmte overdracht
> Laag vriespunt

> Hoog kookpunt

SPECIFICATIES

Klassen
AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306
ASTM D4656
ASTM D4985
MB 326.3

Koelvloeistoffen
Total heeft voor elke toepassing het beste 
product in het assortiment. Een productrange 
waar nogal eens vragen over zijn vormen 
de motorkoelvloeistoffen, vandaar wat extra 
toelichting daarover.

Motorkoelvloeistoffen hebben de volgende eisen:
•  Bescherming tegen vorst, maar ook tegen koken door een 

bepaald percentage 1,2 ethaandiol in de koelvloeistof.
•  Bescherming tegen corrosie in de motor door additieven  

in de koelvloeistof.
•  Neutraal ten opzichte van rubber en kunststoffen.
•  Geringe neiging tot schuimvorming.

Er zijn diverse varianten op basis van:
•  1,2 ethaandiol. Hoe hoger het % hoe hoger de bescherming 

tegen vorst en oververhitting door koken. De percentages 
hebben wel een bepaald minimum en maximum.

•  Organische additieven. In het Engels wordt dit “Organic Acid 
Technology” (=OAT) genoemd.

•  Organische additieven en anorganische additieven. De laatste 
zijn vaak op basis van silicaten (=SI). Deze combinatie wordt ook 
wel hybrid(e) genoemd.

Producten in ons pakket:
•  TOTAL COOLAGRI ORGANIC is geschikt voor vrijwel alle 

koelsystemen tot -37C die een kwaliteitsniveau Mercedes-Benz 
326.3 nodig hebben.

•  TOTAL COOLELF SI-OAT is geschikt voor alle koelsystemen 
tot -37C die een kwaliteitsniveau Mercedes-Benz 326.5 nodig 
hebben.
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A-GREASE COMPLEX HV 2
Hét blauwe vet voor de landbouw

Energizing performance. Every day


