
Významný hráč
Díky naší výrobě, dodavatelskému řetězci

a obchodnímu zastoupení
ve více než 150 zemích

dodáváme kompletní sortiment maziv.

Podpora 
a partnerství
Prostřednictvím místní technické 
podpory poskytujeme vysoce kvalitní 
služby, pro optimalizaci vašich
celkových nákladů spojených 
s vlastnictvím (TCO).

Inovace 
a výzkum
Společnost Total investuje 
do biotechnologií, abychom 
mohli objevit ty nejvhodnější 
komponenty pro dosažení 
energetické účinnosti 
prostřednictvím složení 
vyvíjených v našich 
výzkumných střediscích.

Reference
a OEM výrobci

Společnost Total Lubrifiants 
spolupracuje s výrobci
zařízení, aby mohla 

vytvářet produkty se špičkovou 
technologií pro optimální 

výkon a produkci
vašich strojů.

Kvalita a životní prostředí
Certifikace ISO 9001 a 14001 jsou pro 
společnost Total Lubrifiants zárukou 

dlouhodobého závazku kvality a ochrany 
životního prostředí.  Již od počáteční fáze výzkumu 

usilují naše výzkumné a vývojové týmy o vytvoření 
produktů, které minimalizují riziko toxicity 

a dopadu na životní prostředí.

lubricants.total.com Total Industry Solutions

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na  www.sdstotalms.total.com
ms.industry.lub@total.com

CERAN
Na samé špičce
udržitelné technologie

CERAN 
Na samé špičce 

udržitelné  technologie

NAŠE NABÍDKA PRODUKTŮ
Škála produktů CERAN je dostupná v několika velikostech balení, od tub  
až po velkoobjemové vaky Fluid-bags a kontejnery Bulk-truck:

SKID-TRUCK

SOUDKY 
 BARELY 
 SUDY  
(s plastovou vložkou nebo bez)

TUBY 
 MAZIVA 
Lub-Shuttle

TAU XTRACTOR
Nový systém vypouštění 
 plastických maziv z velkoob-
jemových vaků Fluid-Bags 
 přinášející výhodu v podobě 
optimalizace v náročném  pra-
covním prostředí, jako jsou  doly 
a ocelárny. 

VELKOOBJEMOVÉ VAKY 
FLUID-BAGS (900 KG)

Utěsněné tak, aby se zabránilo 
kontaminaci při plnění, manipulaci a 
vykládce.  Použití čistého plastického 
maziva snižuje odstávky a spotřebu. 

Velkoobjemový vak Fluid-Bag

Inovativní řešení velkoobjemové dopravy 
vyvinuté  našimi techniky pro přímou velk-
oobjemovou dodávku plastického maziva ve 
vašich výrobních  podnicích. Každý  kontejner 
je vybaven jednoúčelovým  antikontaminačním 
systémem.

Pro informace o dostupnosti tohoto speci-
fického řešení se prosím obraťte na místní 
pobočku společnosti  Total.
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Společnost Total Lubrifiants nabízí  
přední a nadčasové technologie na 
bázi kalcium-sulfonátového kom-
plexu vyvinuté v úzké spolupráci  
s významnými výrobci zařízení.  

Total Lubrifiants: vámi preferovaný 
dodavatel nabízející kompletní sor-
timent vysoce kvalitních plastických 
maziv

Naším závazkem je neustále podpo-
rovat zákazníky vývojem inovativních 
a účinných řešení.

Struktura krystalického kalcitu
ve tvaru rybích šupin / struktury vafle  

velikosti nanometru rovnoběžné s mazaným  
kovovým povrchem

Plastická maziva 
CERAN

MÍSTNÍ
PARTNER,

CELOSVĚTOVÁ
DOSTUPNOST

NA SAMÉ ŠPIČCE UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE

CERAN 
OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

JEDINEČNÉ

SILNÉ

ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ

ÚČINNÉ

ÚSPORNÉ 
Mechanická stabilita

Technický výkon

Ochrana proti korozi

Ochrana 
proti  

opotřebení

Odolnost  
proti oděru

Mechanická 
stabilita ve vlhkých 

podmínkách

TESTOVACÍ 
METODA

PENETRACE 
(1/10 MM)

Ochrana 
povrchu při  

vysokém zatížení

Snížení nákladů při válcování za tepla s mazivem CERAN 

Patentovaný výrobní proces zajišťu-
jící přeměnu na krystalický kalcit, 
který je základem micely velikosti 

nanočástice. Ta je klíčová pro  
zajištění jedinečných vlastností 

plastických maziv CERAN.

Celosvětové reference dokazují, že
patentovaná technologie CERAN 
výrazně snižuje celkové náklady 

spojené s vlastnictvím (TCO). 
Na požádání můžeme poskytnout 
výpočet TCO podle vašich potřeb.

Vysoký výkon vede k minimální spotře-
bě maziv, nižším nárokům   na údržbu a 
delší životnosti  ložisek. Méně odstávek 

vede k vyšší produktivitě.

Vše v jednom: 
CERAN je nejlepší volbou pro mazání v 

náročných podmínkách, kde je voda všu-
dypřítomná, a také při vysokém zatížení a 
vysokých teplotách, jako např. v ocelářs-

kém, papírenském a důlním průmyslu. 

Informace o uhlíkové stopě plastických maziv CERAN lze získat 
pomocí speciální kalkulačky ověřené společností VERITAS. 

Technologie CERAN výrazně snižuje globální CO2 stopu vašich čin-
ností. Požádejte o úsporu CO2 na míru vašich potřeb!


