
TOTAL ANAC CITY
Engedje, hogy az olaj felfedje a jármű állapotát!

 Megelőző karbantartási eszköz és fl ottamenedzsment rendszer:

 Hosszabb élettartamú járműpark

 Alacsonyabb teljes üzembentartási költség (TCO)

 Optimalizált megbízhatóság és teljesítmény

Mi a TOTAL „ANAlysis Compared” 
rendszer?

A TOTAL ANAC a használt olajok elemzésére épülő 
megelőző karbantartási eszköz és fl ottamenedzsment 
rendszer, amely jelentősen csökkenti a teljes üzem-
bentartási költséget az ügyfél számára:
• a lehetséges meghibásodások megakadályozásával,
•  a kenőanyag és a mechanikai alkatrészek kopásának 

rendszeres nyomon követésével,
•  a gépjárművek élettartamának és megbízhatóságának 

növelésével, valamint
• az olajcsere-periódusok biztonságos optimalizálásával.
Professzionális ügyfeleink egyaránt megtalálhatók az 
autóiparban (on-road, off-road), továbbá az ipari, valamint 
a belvízi és a nemzetközi hajózási szektorban. A TOTAL 
ANAC diagnosztikai szolgáltatást világszerte a TOTAL 
leányvállalatai értékesítik a végfelhasználó ügyfelek 
számára.

TOTAL ANAC: a VÁROSI közlekedés 
szakértője

Hogyan állítja fel az ANAC a diagnózist és javasolja a 
szükséges korrekciós intézkedéseket? 

A diagnózist és a korrekciós lépéseket a TOTAL ANAC 
CITY rendszer biztosítja az alábbiak segítségével:

•  40  év tapasztalat és adatgyűjtés a TOTAL ANAC 
adatbázisában, több mint 7  millió elemzés 1  millió 
monitorozott alkatrészen.

•  Ügyfeleink visszajelzései a sikeres korrekciós intéz-
kedésekről. 

•  A mért értékek és a referencia kopási értékek össze-
hasonlítása a változó paramétereket (pl. olajután-
töltések, olajcsere-periódus) kizáró algoritmusok hasz-
nálatával.

LUBRICANTS

REFERENCIÁK ÉS
GÉPGYÁRTÓK (OEM)

A TOTAL LUBRICANTS
együttműködik a gépgyártókkal,

melyek során magas műszaki
színvonalú termékeket fejleszt, hogy
optimális teljesítményt és védelmet

nyújtson berendezéseinek.

MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZET
A TOTAL kenőanyagok ISO 9001 minősítésűek,

amely garantálja a hosszú távú elkötelezettséget a
minőség felé. Már a kezdeti tervezési fázisban,

a K + F csapatok olyan termékeket fejlesztenek,
amelyek minimalizálják a toxicitási és a

környezetre gyakorolt kockázati hatásokat.

INNOVÁCIÓ
ÉS KUTATÁS
A TOTAL biotechnológiai
irányú beruházásokon
keresztül törekszik megtalálni a
legalkalmasabb összetevőket,
amelyekkel elérhető az
energiahatékonyabb működés.

TÁMOGATÁS ÉS
PARTNERKAPCSOLATOK
Köszönhetően a helyi műszaki
jelenlétnek, magas szintű
szolgáltatásokkal optimalizáljuk
a TOTAL partnereinek költségeit.

MEGHATÁROZÓ
PIACI SZEREPLŐ

Több mint 150 országban vagyunk jelen
gyártásunkkal, elosztó hálózatunkkal,

kereskedelmi képviseleteinkkel, a
kenőanyagok teljes skáláját szállítva.

jó érv
a TOTAL
mellett

TOTAL Lubricants Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

Tel.: +36 23 507 500
E-mail: rm.iparikenoanyag@total.com

www.total.hu

Termékeink biztonsági adatlapjai a www.quickfds.fr/en/index.html weboldalról tölthetőek le.
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Mechanikai kopás mérése

A kenőanyag állapotának nyomon követése

Előforduló szennyeződések mérése

KENŐANYAG ÁLLAPOTA  
Oxidáció, viszkozitás, TBN

KOPÁS 
Teljes kopási tényező

SZENNYEZŐDÉS
Üzemanyag beoldódása, korom, por, víz, 
hűtőfolyadék

MOTOR

KENŐANYAG ÁLLAPOTA
Viszkozitás

KOPÁS

SZENNYEZŐDÉS
Por, víz

DIFFERENCIÁLMŰ

KENŐANYAG ÁLLAPOTA  
Viszkozitás

KOPÁS

SZENNYEZŐDÉS
Por, víz

VÁLTÓMŰ

Csökkenti a járműpark 
állásidejét 

a lehetséges alkatrész-
meghibásodások 
megakadályozásával.

Növeli a járművek 
élettartamát

a mechanikai alkatrészek 
túlzott kopását okozó 
kockázatok csökkentésével.

Optimalizálja a 
karbantartást

és lehetővé teszi a 
karbantartási költségvetés 
kézben tartását.

Csökkenti a teljes 
üzembentartási költséget 
(TCO)

a járműpark amortizációjának 
tervezhetőségével. 

Műszaki információk
Egyszerű és hatékony eszköz 
a járműpark kezeléséhez
Személyre szabott, biztonságos hozzáférés:

•  új jegyzőkönyvek és a korábbi minták eredményeinek 
megtekintése

• elemzési eredmények ábrázolása grafi kus formában

• egyedi vizsgálatok a még részletesebb elemzésért

•  eredmények letöltése Excel vagy PDF formátumban

• megjelenítés okostelefonon és táblagépen

• statisztikai modulok kezelése

•  új minták regisztrációja

•  pontosabb tájékoztatás: diagnosztikai segítség 
(CAPS) és visszahívás gomb

Oxidáció
Az oxidáció mérése kulcsfontosságú az üzemben lévő 
kenőanyag állapotának követése szempontjából. Az olaj 
magas oxidációja növelheti a viszkozitást és a savasságot, 
továbbá korrozív vegyületek és lerakódások megjelenését 
okozhatja.

Ez a mérés lehetővé teszi a gyártó által megadott optimális 
olajcsere-periódus biztonságos elérését.

TBN
A TBN érték folyamatos monitorozása rendkívül fontos 
nehéz üzemi körülmények (rövid megtett utak, ismétlődő 
indítások stb.) esetén. 

A TBN érték nagy mértékű csökkenése a mechanikai 
alkatrészek korrózióját okozhatja.

A TOTAL ANAC CITY a TBN mérési módszerét mindig az 
adott motorhoz igazítja a gyártók ajánlásainak 
fi gyelembevételével.

Ügyfeleink véleménye
Jean-Paul A.
műszaki vezető, FAURONALP Group (Franciaország)

Több gyártó ajánlása alapján már sok éve a TOTAL ANAC 
szolgáltatását használjuk az olajok elemzésére. Ezek segítségével 
pontosíthatjuk a járművek szervizintervallumát, megtehetjük a 
szükséges megelőző intézkedéseket, és növelni tudjuk a 
hajtásláncok élettartamát. A TOTAL ANAC elemzései hozzájárulnak 
a berendezések megbízhatóságához és cégünk 
nyereségességéhez.

Bart M.
vezető mérnök, Van Hool (Belgium)

A TOTAL ANAC segítségével végzett rendszeres monitorozás révén 
optimalizálni tudjuk járműflottánk élettartamát és megbízhatóságát.

anac-diagnosis.com

Megelőző karbantartási 
eszköz a teljes járműpark 
számára
Egységes elemzés minden igényhez 
az optimális műszaki teljesítmény 
érdekében.

Elérhető a TOTAL 
ANAC QR alkalmazáson és 
QR-kódrendszeren keresztül is.
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A mért jellemzők 
színkódolása


