
TOTAL ANAC TRANSPORT
Nech za vás rozpráva olej

 Nástroj preventívnej údržby a systém riadenia vozového parku:

 predĺženie životnosti vozového parku
 zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)
 optimalizácia spoľahlivosti a výkonnosti

Čo je systém ANAlysis Compared od 
spoločnosti TOTAL?

TOTAL ANAC je nástroj preventívnej údržby a  systém 
riadenia vozového parku založený na analýze použitých 
olejov zabezpečujúci výrazné zníženie TCO zákazníka:
• predchádzaním možným poruchám,
•  pravidelným sledovaním stavu maziva  

a opotrebenia mechanických komponentov,
•  posilnením životnosti a spoľahlivosti strojov,
•  optimalizáciou intervalov výmeny bezpečným 

spôsobom.
Naši profesionálni zákazníci pôsobia v  automobilových 
(cestné alebo terénne automobily), priemyselných a námor-
ných (vnútrozemných alebo medzinárodných) sektoroch. 
Diagnostickú službu TOTAL ANAC predávajú pridružené 
spoločnosti TOTAL koncovým používateľom po celom 
svete.

TOTAL ANAC je špecialista  
na DOPRAVU

Ako ANAC generuje diagnostiku a navrhuje nápravné 
opatrenia? 

Diagnostika a nápravné opatrenia sa generujú systémom 
TOTAL ANAC TRANSPORT na základe:

•  40-ročných skúseností a obohatenia databázy TOTAL 
ANAC, viac ako 7 miliónov analýz na 1 milión moni-
torovaných komponentov,

•  spätných väzieb od zákazníkov po úspešných náprav-
ných opatreniach, 

•  porovnávania medzi nameranými hodnotami a refe-
renciami na opotrebenievďaka algoritmom s výnimkou 
variabilných parametrov, ako sú intervaly dopĺňania alebo 
výmeny oleja.
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Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na quickfds.com  

total.com

Kľúčový hráč
S našou výrobou, dodávateľským reťazcom 

a obchodným zastúpením vo viac ako  
150 krajinách Vám dodávame  

kompletný sortiment mazív.

Podpora a partnerstvo
Vďaka nášmu miestnemu technickému 
zastúpeniu vám TOTAL zaisťuje vysokú 
úroveň služieb optimalizovaných pre 
vaše celkové náklady.

Inovácie a výskum
Total investuje do 
biotechnológií s cieľom 
nájsť tie najvhodnejšie látky 
potrebné na dosiahnutie 
energetickej účinnosti 
pomocou receptúr, ktoré 
vyvíjame v našich výskumných 
centrách.

Referencie a OEM
Total spolupracuje s výrobcami 
zariadení, strojov a vybavenia, 

aby sme vyvinuli pokročilé 
technologické produkty pre 

optimálny výkon a ochranu vašich 
zariadení.

Kvalita a životné prostredie
Certifikácia TOTAL ISO 9001 je zárukou nášho 

dlhodobého záväzku kvality. Od pôvodných fáz vývoja 
sa zameriavame na vytváranie produktov s minimálnymi 

toxickými rizikami a dopadom na životné prostredie.

dobrých 
dôvodov 
prečo zvoliť 
TOTAL



Meranie mechanického opotrebenia

Kontrola stavu maziva

Meranie možnej kontaminácie

STAV MAZIVA     
Viskozita

OPOTREBENIE 

KONTAMINÁCIA 
Prach, voda

Prevodovka

STAV MAZIVA 
Viskozita

OPOTREBENIE 

KONTAMINÁCIA 
Prach, voda

diferenciál

STAV MAZIVA 
Oxidácia, viskozita, 

síranový popol

OPOTREBENIE  
Koeficient celkového 

opotrebenia

KONTAMINÁCIA 
Riedenie paliva, sadze, 
prach, voda, chladiaca 

kvapalina

Motor

Znižuje prestoje  
vozového parku. 

Predchádzanie možným 
mechanickým poruchám.

Zvyšuje životnosť  
vozidiel.

Zníženie rizika nadmerného 
opotrebenia mechanických 
komponentov.

Optimalizuje údržbu.

Regulácia vášho rozpočtu  
na údržbu.

Znižuje celkové náklady  
na vlastníctvo (TCO).

Optimalizácia amortizácie 
vášho vozového parku. 

Nástroj preventívnej 
údržby pre všetky 
komponenty vášho 
vozového parku

Jedna analýza pokrývajúca všetky 
vaše potreby na zabezpečenie 
optimálnych technických parametrov.

Technický aspekt
Jednoduchý a účinný nástroj 
na správu vozového parku
Personalizovaný a bezpečný prístup umožňuje:

•  konzultovať nové správy a výsledky predchádzajúcich 
vzoriek

• vizualizovať výsledky analýzy v grafickej podobe

• dostať sa do hĺbky s personalizovanými požiadavkami

•  sťahovať výsledky vo formáte excel alebo pdf

• prehliadať v smartfónoch a tabletoch

• spravovať štatistické moduly

•  predregistrovať údaje z nových vzoriek

•  lepšie porozumieť vďaka diagnostickej pomoci (CAPS) 
a tlačidlu Call back (spätného volania)

Dostupné aj cez aplikáciu 
TOTAL ANAC QR  
a jej systém kódovania QR.

Oxidácia
Oxidácia je kľúčové meranie pri sledovaní prevádzkového 
maziva. Vysoká oxidácia oleja môže  
zvýšiť viskozitu a kyslosť oleja, čo vedie k vzniku 
korozívnych zlúčenín a usadenín, čo môže viesť 
k technickým problémom.

Toto meranie umožňuje bezpečne dosiahnuť optimálny 
interval výmeny oleja schválený výrobcom OEM.

Síranový popol
Obsah síranového popola je dôležitým elementom  
pri ochrane zariadení pre systém na dodatočnú úpravu 
výfukových plynov a systému filtra pevných častíc pre 
naftové motory  
v motoroch najnovšej generácie s nízkymi emisiami.  
Toto meranie zaisťuje, že použité mazivo je primerané 
technológii motora vozidla.

anac-diagnosis.com

Naši zákazníci o nás hovoria
Philippe P. 
generálny riaditeľ, PREMAT Transport – Francúzsko

Vzhľadom na to, že využívame služby TOTAL ANAC, náš vozový park je 
pravidelne monitorovaný a môžeme sa vyhnúť akýmkoľvek problémom. 
Výsledkom je, že naše vozidlá majú vyššiu hodnotu, keď ich predávame. 
Plánujeme zaviesť rutinné vzorkovanie pred výmenou oleja, aby sa ešte 
viac skrátili prestoje vozidiel.

Bart M. 
Hlavný inžinier, Van Hool – Belgicko

Pravidelným monitorovaním prostredníctvom TOTAL ANAC spolupracu-
jeme na optimalizácii životnosti a spoľahlivosti vozového parku.
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Farebné kódy 
meraných 

charakteristík


