Neste Lubeservice
Labline ja Online
Laitteesi kuntoa valvova voiteluöljymittaus

Hyötyisitkö tiedosta, miten
voiteluöljysi kunto laitteessasi on
kehittynyt vuosien varrella?
Vaatiiko laitteesi säännöllistä
kunnon valvontaa ja analysointia?
Perustuuko laitteesi öljyn vaihtoväli
arvaukseen vai mitattuun tietoon?
Paljonko koneen yllättävä
rikkoutuminen lisää
kustannuksiasi?

Öljyn valvonta,
analysointi ja kehitys
yhdessä paketissa
Olosuhteet ja laitteen ajotapa vaikuttavat
merkittävästi voiteluöljyn kuntoon ja
käyttöikään. Neste Lubeservice tarjoaa
automatisoidun ratkaisun, joka mittaa
voiteluöljyn kuntoa ja varoittaa laitettasi
uhkaavista poikkeamista ajoissa.

Labline-palvelulla öljyn kuntoa seurataan säännöllisesti otettavilla
öljynäytteillä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Analyysin tulos antaa
kattavan kuvan öljyn senhetkisestä kunnosta. Nesteen asiantuntijat
antavat analyysin pohjalta toimenpidesuosituksia
Online-laitteisto voidaan asentaa kohteeseen mikäli öljyn kuntoa
halutaan seurata jatkuvasti. Muutokset kunnossa saadaan
reaaliaikaisesti, joten tarvittaviin toimenpiteisiin on mahdollista
tarttua välittömästi. Jatkuva seuranta mahdollistaa myös trendidatan
keräämisen, jonka avulla vikaantumista ja tarvittavia huoltotoimenpiteitä
pystytään tarkasti ja oikea-aikaisesti ennakoimaan.
Molemmissa palveluissa käytössäsi on Nesteen laaja öljyvalikoima
ja voiteluaineasiantuntijoidemme tuki. Mittaamme hydrauli-, voitelu-,
lämmönsiirto- tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraamme, että koneesi
toimii normaalisti. Tunnistamme poikkeamat ennen kuin niistä aiheutuu
vahinkoa laitteillesi tai prosessillesi. Kehitämme kanssasi prosessiisi
sopivia öljyjä ja vähennämme tarpeettomia öljynvaihtoja. Säännöllinen
öljyn kunnonseuranta mahdollistaa öljynhuollon pitkäjänteisen
kehityksen.
Neste Lubeservice sopii kiinteiden laitteiden voiteluöljyn
kunnonvalvontaan, liikkuvan kaluston voiteluöljyn seurantaan ja
dieselpolttoaineen seurantaan erityisen vaativissa olosuhteissa.

Lubeservicen kolme lupausta
1.1.

Valvomme voiteluöljysi kuntoa
Analysoimme öljystäsi kerätyt näytteet säännöllisesti
laboratoriossamme tai mittaamme laatua kellon ympäri.

2. Näytämme aina ajantasaisen tilanteen

2.

Online-asiakkaana seuraat voiteluöljysi kuntoa
reaaliaikaisesti älylaitteella tai tietokoneella. Saat
automaattisesti hälytyksen, jos öljyn kunnossa on
merkittävä poikkeama.

3. Ratkaisemme ongelmat kanssasi

3.

Selvitämme kanssasi odottamattomat poikkeamat
öljyn kunnossa. Säästämme kustannuksia,
kun optimoimme öljyjen vaihtovälit todellisen
tarpeen mukaisiksi. Jatkuvalla öljynkunnonmittauksella voidaan jatkokehittää voiteluöljyhuoltoa ja kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti.

Neste Lubeservice -palvelupaketit

Laboratoriotutkimukset
• Analyysi ja raportointi
• Toimenpidesuositukset

Labline

Online

Kerran vuodessa
tai sopimuksen
mukaan

Järjestelmän
hälyttäessä

Tarvittaessa

Tarvittaessa

Lämmönsiirto
öljy

Vaihteistoöljy

Jatkuva mittaus
• Mittauslaitteisto asennettuna
• Laitteiston tekninen tuki
• Online-seuranta
• ISO-standardin mukainen mittaus ja luokitus
Tekninen tuki
• Öljyasiantuntija tavoitettavissa
• Kehitysideat ja jatkuvuus

Laboratorioanalyysipaketit
Hydrauli- tai
kiertovoiteluöljy
Ulkonäkö
Viskositeetti 40 °C
TAN
Metallianalyysi
Vesipitoisuus
Partikkelilaskenta
Leimahduspiste PM
Hiiltojäännös
PQ-index
* Analyysipaketit on koottu tyypillisen tarpeen mukaisesti. Nesteen sopimusasiakkaana voit tilata
myös yksittäisiä analyyseja ja räätälöityjä analyysipaketteja voiteluaineiden analyysihinnaston mukaisesti.

Myynti ja markkinointi

Lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta soittaminen maksaa 16,0 senttiä/minuutti + pvm/mpm.
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