
Metsäkoneyrittäjän palvelut

Ota metsäkoneistasi enemmän irti Nesteen 

palveluilla ja laatutuotteilla

Haluatko maksimoida 

tuottavuuden vaativissa 

olosuhteissa?

Arvostatko polttonesteiden 

toimitusvarmuutta ja Suomen 

laajinta asemaverkostoa?

Käytätkö koneissasi 

oikeanlaisia voiteluaineita?



Neste metsäkoneyrittäjän 

palveluksessa
Metsäkoneilta ja alan ammattilaisilta vaaditaan paljon Suomen 

vaativissa olosuhteissa. Polttonesteiden ja voiteluaineiden 

laadulla on merkitystä, kun koneista otetaan tehot irti päivästä 

toiseen. Nesteen palvelut, tuotteet ja toimitusvarmuus takaavat, 

että metsätyöt hoituvat tehokkaasti.

Tuottavuutta turvallisuus huomioiden

Metsäkoneyrittäjille ja Nesteelle turvallisuudella on merkitystä. On 

kyseessä henkilöturvallisuus, tuoteturvallisuus tai kuljetuksiin liittyvä 

turvallisuus. Hyvin hoidettuna se ei kuitenkaan tarkoita laadusta ja 

tuottavuudesta tinkimistä.

Luotettavat ja turvalliset toimitukset on Nesteelle kunnia-asia ja 

avaintekijä asiakkaidemme toimittajavalinnassa. Mittaamme 

toimintamme ja toimitusvarmuutta säännöllisesti, jotta osaamme 

kehittää käyttöösi sujuvia palveluita. 

Tarjoamme monipuolisen valikoiman korkealaatuisia voiteluöljyjä, 

rasvoja, autokemikaaleja ja erikoistuotteita tarpeesi huomioon 

ottaen. Varmistamme aina, että asiakkaillamme on helposti 

saatavissa tuotteen turvalliseen käsittelyyn tarvittava tieto. 

Kerromme asiakkaille tuoteturvallisuusasioista muun muassa 

käyttöturvallisuustiedotteilla.

Neste tarjoaa lisäksi kattavan voiteluaineiden analyysipalvelun, 

jonka avulla optimoit voiteluaineiden vaihtovälit ja säästät 

kustannuksiasi.

Neste kehittää polttoaineita vuosikymmenien kokemuksella, 

yhteistyössä johtavien metsäkonevalmistajien kanssa. Kelinkestävää 

laatua tankkaat Suomen laajimmasta asemaverkostosta.



Kolme lupausta metsäkoneyrittäjälle

1. Parhaat polttonesteet käytössäsi

Kehittämme jatkuvasti tuotteitamme, jotta sinulla olisi varmuus 

niiden toimivuudesta kaikissa olosuhteissa - kesän lämmöstä 

talven paukkupakkasiin.

2. Luotettavat toimitukset 

Toimitamme tuotteesi sovitulla aikataululla niin, että voit 

keskittyä omaan liiketoimintaasi. Nesteen tuotteita päivittäin 

kuljettavat n. 120 säiliöautoa takaavat toimitusvarmuuden.

3.  Laadukkaat ja Suomessa kehitetyt voiteluaineet

Nesteen innovatiivisen ja asiakaslähtöisen tutkimus- ja 

kehitystyön lopputuloksena Nesteen voiteluaineet tarjoavat 

erinomaisen voitelevuuden ja kulumissuojan koko 

öljynvaihtovälin ajan. Tuotteissamme myös 

ympäristönäkökohdat on otettu mahdollisimman hyvin 

huomioon. 



Palvelut käyttöösi

Toimitusaika

• Neste tunnetaan Suomen suoratoimitusten ykkösenä. 

Toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Lue lisää 

www.neste.fi/toimitukset

• Pikatoimitus ja toimitusajan räätälöinti sopimuksen

mukaisesti.

Verkosto

• Yli 320 Truck- ja D-asemaa, joista yli 250 on kahden 

polttoainelaadun asemia.

• Neste-moottoripolttoöljyn tankkaus noin 150:llä 

Truck- ja D-asemalla.

• Lataa ilmainen Neste App, ja löydät kätevästi 

lähimmät asemat sekä tietoa tuotteista.

Asiakaspalvelu
• Asiakaspalvelu arkisin klo 8-16, p. 0200 11311 tai 

asiakaspalvelu@neste.com.

• Kadonneet Neste-kortit 24 h, p. 0800 196 196.

Analyysipalvelu
• Neste Analyysipalvelun avulla optimoit voiteluaineiden 

vaihtovälin.

Extranet
• Tehokas raportointi tilausten ja ostojen seurantaan.

• Monipuolinen raportointipalvelu mahdollistaa 

kulutusseurannan ja optimoinnin.

Neste-kortti

• Nesteen Yrityskortti on määriteltävissä kattavin tai 

rajoitetuin käyttöoikeuksin. 

• Prepaid-maksuominaisuudella hallitset yrityksesi 

polttonestekuluja vaivattomasti. Saldonlataus onnistuu 

näppärästi Oma Neste -palvelun kautta. 

Truck+ tankkaus
• Kustannuksia säästävä, nopea ja turvallinen kortiton 

tankkaus. Ei tarvetta korttien ja tunnuslukujen hallinnoinnille.

• Soveltuu myös tankattaviin säiliöihin ja työkoneisiin



Voiteluaineet, 

jäähdytinnesteet 

ja rasvat

• Nesteen voiteluaineet on tarkoitettu suomalaisiin 

sääolosuhteisiin. Tarkista vaatimukset valmistajan huolto-

ohjeista.

• Tilaukset, suositukset, tuotetiedotteet osoitteessa 

http://neste.fi/va

• Hydrauliöljyt Neste Hydrauli 46 Super ja Neste Hydrauli 32 

Super talvikäyttöön.

• Moottoriöljyt Neste Turbo LXE 10W-40 ja Neste Turbo Super 

10W-40 esimerkiksi Mercedes Benz –moottoreille.

• Voimansiirtoöljyt Neste Hypoidi MP 80W-90 ja 

Neste Hypoidi LS 80W-90.

• Biohajoava teräketjuöljy Neste Biosaw.

• Jäähdytinnesteet Neste Superjäähdytinneste XLC, 

Neste Coolant Longlife M mm. Mercedes Benz –moottoreille.

• Voitelurasvat Neste OH Grease, Neste Superlix EP 2, 

Neste Allrex EP 2.

Diesel

• Nesteen diesel on suunniteltu pitämään moottorit ja 

ympäristön entistä puhtaampina.

• Neste ei käytä mikrobikasvustoa aiheuttavaa ja eli 

rasvahapon metyyliesteriä sisältävää FAME-biodieseliä.

• Nesteeltä aina toimivat laadut joka vuodenaikaan.

Kevyt polttoöljy • Kelin kestävää laatua ajoneuvoihin ja lämmitykseen.

AdBlue-

urealiuos

• Parempi hyötysuhde ja alhaisemmat päästöt 

dieselmoottorille.

• Saatavilla edullisesti IBC-konteissa, tynnyreissä sekä 

pienpakkauksissa.

• Yli 125 AdBlue-jakeluasemaa Suomessa ja verkosto 

laajenee jatkuvasti.

Korkealaatuiset tuotteet



• Truck+ kortiton tankkaus soveltuu kaikille ajoneuvoille, säiliöille ja työkoneille. 

Niihin asennetuilla etätunnistimilla tankkaat turvallisesti ja vaivattomasti, ilman 

maksukorttia ja tunnuslukua. Säästät aikaa ja rahaa. Lisätietoa Truck+ palvelusta: 

https://www.neste.fi/truck

• Oikein valitulla hydrauliöljyllä on merkitys. Neste Hydrauli 46 Super ja 32 Super 

on tarkoitettu erityisesti metsäkoneiden käyttöön. Tuotteet soveltuvat 

erinomaisesti vaativaan jatkuvakäyttöiseen ulkohydrauliikkaan.

• Neste ei käytä polttonesteissään FAME:a eli rasvahapon metyyliesteriä, joka 

aiheuttaa haitallista mikrobikasvua polttoainesäiliössä ja tukkii suodattimia. 

• AdBlue alentaa päästöjä ja optimoi moottorin toimintaa. Nyrkkisääntö on, että 

dieselpolttoainetta ja AdBlue:ta ei koskaan tankata samasta täyttöaukosta. 

Liuokseen ei saa sekoittaa mitään muita nesteitä tai kemikaaleja. Jos AdBlue-

liuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa esimerkiksi tuomalla pakkaus sisätiloihin. 

ADBlue:n säilyvyys on 18 kuukautta asematankkaushetkestä tai pakkaukseen 

merkitystä valmistuspäivämäärästä.

• Jäähdytinnesteiden valinnassa pätee sama sääntö kuin moottoriöljylle: tarkista 

aina vaatimukset koneen käyttöohjekirjasta!

• Nesteen KorttiExtra toimii myös laskuarkistona. Sieltä löydät kaikki 

yrityskorttilaskut jopa 36 kuukauden ajalta.

Tiesitkö tämän?

https://www.neste.fi/truck

