Ondersteuning
en samenwerking

Een belangrijke speler
Door onze productie, onze distributieketen
en commerciële activiteiten in meer dan
150 landen, zijn wij in staat een volledige
range aan smeermiddelen te leveren.

Dankzij onze lokale technische experts
bieden we een hoog serviceniveau
om uw Total cost of Ownership
te optimaliseren.

CONSTRUCTEURS GOEDKEURINGEN
Type 2 & 3 (gas)
Type 4 A, B (gas)

NATERIA

NATERIA

NATERIA

(gas A, B, C, CAT)

(gas A, CAT)

(gas B, C)

(gas A, CAT)

MH

MP

MWX

(gas A, B, C, CAT)

(gas A, CAT)

(gas A, CAT)

Referenties
& OEMs

(gas A,CAT)
(gas A,CAT)

In behandeling
(gas A, CAT)

(gas A,CAT)

In behandeling
(gas A, B, C, CAT)

(gas A, CAT)

Type 6 F, J (gas)

(gas A, CAT)

COOLELF SUPRA
COOLELF CHP SUPRA

(gas A,CAT)

(gas A, CAT)

Total Lubricants werkt met
fabrikanten samen om
hoogwaardige technologische
producten te creëren die uw
machines optimaal laten
presteren.

goede
redenen om
voor TOTAL
te kiezen

In behandeling

Type 6 H, K (gas)

(gas A,CAT)

VGF, VHP, 275GL/GL+,
APG reeks
Warmtekrachtkoppeling
CAT CG132/170/260

 CATERPILLAR
ENERGY
SOLUTIONS

 MWM
 WÄRTSILÄ

COOLELF SUPRA
COOLELF MDX

CG132B/170B
3300, 3400, 3500,
3600 reeks
TCG 2016/2020/2032

COOLELF SUPRA
COOLELF MDX

TCG 3016/3020
34SG, 50SG

WT SUPRA*

In behandeling

Haal het maximale
uit uw gasmotor

KOELMIDDEL

In behandeling

Type 4 C, E (gas)

 WAUKESHA

MX

In behandeling

 JENBACHER
Type 6 C, E (gas)

MJ

NATERIA

4000 reeks L32/33

Kwaliteit en milieu

Innovatie
& onderzoek
Total investeert in
biotechnologie met als doel de
beste componenten te vinden
om energie-efficiëntie
te bereiken. We gebruiken
hiervoor formules die in onze
eigen onderzoekscentra zijn
ontwikkeld.

De ISO 9001- en 14001-certificeringen
waarborgen Total’s langetermijnambities op het
gebied van kwaliteit en milieu. Vanaf de eerste
ontwerpfase zetten onze R&D-teams zich volledig in om
producten te ontwikkelen die toxiciteitrisico’s en
milieu-impact minimaliseren.

4000 reeks L61/62/63

 MTU

COOLELF SUPRA
COOLELF MDX

4000 reeks L64
4000 reeks L32FB
4000 reeks L62FB
400BR reeks

 ROLLS-ROYCE
BERGEN

K-G1, -G2 and -G3
C26:33
B35:40

total.nl

B36:45

 MAN
ENERGY
SOLUTIONS
 MAN
TRUCK & BUS
 CUMMINS

35/44, 51/60

In behandeling

COOLELF AUTO SUPRA

(SAE 40, 50)

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.sdstotalms.total.com

M3271-2

COOLELF MDX

M3271-4
QSK60, QSV91
HSK78

In behandeling
In behandeling

 DEUTZ

0199-99-01213/1
(alle motoren)

 TEDOM

Cento

In behandeling

 KHI KAWASAKI

KG reeks

In behandeling

 MHIET

GS-R reeks

In behandeling

* in combinatie met (gedestilleerd) water en eventueel 1,2 ethaandiol.

Total Industry Solutions

COOLELF SUPRA
COOLELF SUPRA

smeermiddelen.industrie@total.com
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SPECIFICATIE

NATERIA

Uitmuntende prestaties,
Langdurige bescherming

Verminderde kosten,
Verhoogde productiviteit

Globale partner,
Lokale support

We selecteren onze basisoliën en additieven heel zorgvuldig.
Daarmee voldoen we aan de eisen van toonaangevende
fabrikanten én laten we uw motor, zelfs onder cyclische
piekbelastingen, betrouwbaar presteren.

Onze nieuwste motorolie- en koelvloeistoftechnologieën zijn
ontworpen om de levensduur van uw motor te verlengen,
zelfs met zeer agressieve gasbestanddelen (H2S, vocht,
verontreinigingen).

Total Lubricants is in meer dan 150 landen aanwezig. Met
onze betrouwbare distributieketens kunt u ervan op
aan dat Total Lubricants op tijd levert in de meest afgelegen
gebieden.

Onze formules zijn speciaal ontwikkeld om afzetting tegen te
gaan en een superieure motorreinheid te garanderen.

Onze ANAC-monitoringservices voor olie en koelvloeistoffen
stellen een uitgebreide diagnose van uw apparatuur vast en
bepalen de optimale verversingsinterval.

We leveren technische ondersteuning zoals hulp bij
oliediagnoses en bij het verwerken van afgewerkte olie.
Onze field engineers adviseren u over het best passende
smeermiddel voor uw motor

NATERIA gasmotoroliën en SUPRA koelvloeistoffen bescher
men uw motor tegen slijtage en corrosie.

Profiteer van onze knowhow! Maximaliseer de inzetbaarheid
van uw motor en stuur aan op lagere bedrijfskosten.

NATERIA gasmotoroliën

SUPRA koelvloeistoffen

Verhoogt prestatie en productiviteit

Wij bieden
een complete smeeroplossing
voor uw installatie met gasmotor.
Een gecombineerd
aanbod van premium
gasmotoroliën en
koelvloeistoffen die de
levensduur en efficiëntie
van uw motor
maximaliseren.

Uitgekiende services
die de conditie van
uw motor monitoren en
de verversingsinterval
optimaliseren.

Minder
onderhoud

Verbeterde
bescherming

Langere
verversingsinterval

Semisynthetisch,
laag sulfaatasgetal
Gaat lakvorming tegen
TBN = 7.2 / SA = 0.51

NATERIA MWX 40
Premium mineraal,
laag sulfaatasgetal
TBN = 7.3 / SA = 0.54

Ontwikkeld voor hoge BMEP,
stalen zuigermotoren
Unieke laag sulfaatasgetalhoge TBN-technologie
• Tot 50% langere verversings
interval
• Optimale antislijtageeigenschappen
• Verminderde afzetting

COOLELF SUPRA

(Koelvloeistof klaar voor gebruik)

GLACELF SUPRA

(Antivries)

Verbeterde
motorkoeling

Verbeterde
verversingsinterval

• Optimale
warmteoverdracht
• Minimale afzetting

Verhoogde
duurzaamheid
van apparatuur

• Verbeterde formule tegen
bevriezing en verhitting
• Corrosieremmers met
lange levensduur

• Superieure bescherming
van de cilinders bij hoge
temperaturen
• Corrosie- en
cavitatiepreventie

ANAC

NATERIA MP 40

NATERIA MJ 40

Hoogwaardig mineraal, laag sulfaatasgetal
TBN = 4.6 / SA = 0.48

Hoogwaardig mineraal, gemiddeld sulfaatasgetal
TBN = 8.8 / SA = 0.82

Maakt het verschil
ANAC, het wereldwijde oliemonitoring-programma van Total Lubricants, helpt machineoperators al jarenlang hun
onderhoudskosten te verlagen en de betrouwbaarheid van hun apparatuur te vergroten.

NATERIA MH 40
Mineraal met een laag sulfaatasgetal
TBN = 5.5 / SA = 0.45

AARDGAS
Vertrouw op de teams van Total Lubricants
om uw motor draaiende te houden
en uw inkomsten een boost te geven!

SUPRA duurzame organische koelvloeistoffen behoren tot de meest erkende types ter wereld
vanwege hun hoogwaardige prestaties en buitengewoon lange levensduur.

VOORDELEN

NATERIA MX 40

Prestatie

Van gasproductie tot
warmtekrachtinstallaties, Total Lubricants
is uw lokale partner voor de smering
en verzorging van gasmotoren.

Geeft bescherming onder alle omstandigheden

TBN = Total Base Number (mg KOH /g) - SA = Sulfaatas (%)

BIOGAS

STORTGAS

Gastype

Speciale
NATERIA MP 50
toepassingen • Geavanceerde gasmotorolie geschikt voor aardgas- of multi-fuel motoren die gebruikt worden in een

omgeving met hoge temperaturen
• Goedgekeurd door MAN Energy Solutions voor 35/44 en 51/60 motorseries waarbij een SAE 50 vereist is
• Efficiëntere koeling en verbeterde motorbescherming bij hoge temperaturen

NATERIA V 40

• Asloze minerale gasmotorolie voor gebruik in twee- en viertaktmotoren en in
gascompressoren

Het monitoren van gasmotor
oliecondities en motorslijtage.
Aanbevolen voor motoren die
werken op aardgas, stortgas,
rioolwateringsgas of biogas.

Het monitoren van koelvloeistoffen en koelsystemen.
Aanbevolen voor alle
motortypen.

Meer dan 20 jaar
ervaring in het
monitoren van
gasmotorolie en
koelvloeistof

Nieuwe
samples worden
geanalyseerd en
vergeleken met
historische data
van de motor

U krijgt feedback
op de diagnose en
hersteladviezen
van onze field
engineers

Diagnoses
gebaseerd op de
grenswaarden
van de motorfabrikanten

Rapportages
zijn beschikbaar
in 19 talen

Beveiligd extranet
voor toegang tot uw
gegevens (compatibel
met smartphones
en tablets)

