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SPAR  op 

til 6% 

på brændstoføkonomien* ved brug af 

FUEL ECONOMY motor- og gearolier. 

TRACTAGRI T4R 10W40 
Motorolie med ̈ Low SAPS  ̈teknologi til de nyeste motorer i 
landbrugsmaskiner. Dækker meget bredt og kan anvendes til 
en lang række traktorer og mejetærskere. ACEA E9/E6/E7/E4. 

TRACTAGRI HDZ 10W-40 
Motorolie med ̈ Low SAPS  ̈teknologi til de nyeste dieselmotorer 
i landbrugsmaskiner. ACEA E9/E7/E5. 

TRACTAGRI HDZ FE 10W-30* 
Topkvalitets motorolie med ̈ Low SAPS  ̈og Fuel Economy 

egenskaber. Den højteknologiske formulering giver betydelig 

reduktion af brændstofforbruget. ACEA E9/E7/E6. 

Motorolier 

* Dokumenteret reducering af brændstofforbruget på 2,8 % ved vejtest og 5,5 % på testbænken. Eller en besparelse på 600 liter for en traktor på 155 HK, der 
forbruger 18 liter pr. time på vejen og 35 liter pr. time ved fuld belastning med arbejde 250 timer pr. år fuldt lastet på vejen. Dette resultat blev opnået ved hjælp af 
TRACTAGRI Fuel Economy produkterne sammenlignet med standard 15W-40-smøremiddel i både motor og transmission. 

DYNATRANS VX FE* HYDAGRI 46 

BIOHYDRAN SE 

Transmissionsolier 

Højtydende syntetisk transmissionsolie til 

aksler og vådbremsesystemer. Fuel Economy egenskaber. API GL-4. 

DYNATRANS DA 80W-90 
Specialolie til aksler og differentialer udstyret 

med limited slip spær og vådbremser. API GL-5 LS 

DYNATRANS MPV 
Højtydende transmissionsolie til systemer 
udstyret med vådbremsere. API GL-4. 

BIOHYDRAN TMP 
Biologisk nedbrydelig hydraulikolie, som 

opfylder de højeste krav til miljøvenlighed. 

Højtydende hydraulikolie til alle uden- og 
indendørs hydrauliksystemer. ISO 46. 

Biologisk nedbrydelig ester baseret 
hydraulikolie, som opfylder ECOLABEL-kriterierne. 

HYDRAULIKOLIER 

 

 

Et komplet smøreoliesortiment 
Total tilbyder løsninger, der giver dig mulighed for at maksimere 

ydeevne og effektivitet i hele maskinparken. 

 



  

 

Biologisk nedbrydelige og 

miljøvenlige smøremidler 

SPECIFIKATIONER 

Fordelene ved BIO smøremidler 

'Biologisk nedbrydelige og miljøvenlige 

'Lav toksisitet og brugervenlige 

'Lavt olietab grundet mindre fordampning 

'Gode smøreegenskaber 

'Højt viskositetsindeks 

'øget levetid på udstyret 

'Mulighed for længere skifteintervaller 

BIOTRANS FX 

Biologisk nedbrydelig 

transmissionsolie af meget høj 

kvalitet til landbrugsmaskiner med 

vådbremser. 

Klassifikationer 

API: GL-4 

AFNOR: HV 68 multigrade 

ISO 15380: HEES 
> Det meget høje viskositetsindeks 

muliggør anvendelse indenfor store 

temperaturspænd. 
Producentgodkendelse 

> Meget modstandsdygtig over for 
variationer og oxidering. 

MASSEY FERGUSSON: 

CMS M 1145/1143 ZF TE 

ML 06P 

> Biologisk nedbrydelig og god 

kompa tibilitet med de elastomerer, 

der aktuelt anvendes i hydrauliske 

kredsløb. 

SMØREFEDTER 
CERAN XM 220 
Universalfedt til ekstreme tryk og våde 

miljøer. Meget vandbestandig. 

BIOMULTIS SEP 2 
Biologisk nedbrydelig universalfedt til 

ekstreme tryk baseret på lithium/ 

kalcium-sæbe og anbefalet til 

anvendelse ved høje temperaturer og 

under svære forhold. 

MULTIS FIL EP 2 
Universalfedt til ekstreme tryk og 

våde miljøer. Meget vandbestandig. 
BIOHYDRAN TMP 
Biologisk nedbrydelig hydraulikvæske i 
overensstemmelse med de 
europæiske Ecolabel-standarder. 

PROSYLVA CHAINBIO 
Biologisk nedbrydelig kædeolie til 

brug på alle typer kæder. 

Total tilbyder løsninger, der giver dig mulighed for at maksimere 

ydeevne og effektivitet i hele maskinparken. 

DIVERSE 

AGRITRAITE 68 
Specialolie til vakumpumper på malkemasiner 

COOLELF AUTO SUPRA 
Forblandet og klar til brug kølervæske. 

Langtidsholdbar. Frostsikrer ned til -37oC 



 

ANAC 
Olieanalysesystem til forebyggende 
vedligeholdelse af maskiner i drift 

ANAC olieanalyser er baseret diagnosticering af meka-

niske komponenter (motorer, gear, hydraulik) fra olier i 

drift på maskinerne. Olieprøverne tages i forbindelse med 

almindelig service. 

Analyserne udføres via et professionelt system, der vur-

derer den korrekte drift for hver enkelt komponent med 

reference til komponenter af samme type. Systemet kan 

gøre status over de forskellige intervaller mellem olieskift 

samt oliens generelle tilstand. 

Resultatet af disse analyser kan anvendes til forebyg-

gende vedligeholdelse baseret på en vurdering af både 

oliens tilstand og udvikling samt tilstanden for komponen-

tet. 

DINE FORDELE: 

> Færre mekaniske dele, der 

sætter sig fast, og færre 

mekaniske skader 

> Optimerer olieskift 

intervallerne 

> Længere levetid og 

holdbarhed for dit udstyr 

> Øget produktivitet 

Service til landbruget 

TOTAL Nordic AGRI ADVISOR APP til mobil og pc 

Hent vores nye AGRI ADVISOR - online olieanbefalinger 

direkte på din mobil. Så har du altid de rigtige informationer lige 

ved hånden. 

Du fnder olieanbefalinger til alle de førende traktor- og 

maskinproducenter og til alle komponenter på dine maskiner. 

Fra app’en har du også direkte adgang til vores online 

produktkatalog, hvor du finder tekniske datablade og 

sikkerhedsdata på alle vores produkter. 

Anvend dette link for download af TOTAL AGRI 

ADVISOR https://total.agriadvisor.app  

For yderligere deltaljerede informationer om vores produkter kan du læse 
mere på www.totalnordic.com eller kontakte vores lokale forhandler. 

TOTAL DENMARK 
Amerika Plads 29 

2100 København Ø 
www.totalnordic.com  
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