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Nesteen uusi LubeService Online -palvelu mittaa laitteiden kunnon etänä 
 

 
 
Nesteen uusi LubeService Online on automatisoitu palvelu, jonka avulla voidaan mitata voiteluöljyn 
kuntoa kriittisissä laitteissa vuorokauden ympäri. Palvelu tarkkailee hydrauli-, voitelu-, lämmönsiirto- 
tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraa, että laite toimii normaalisti. Se reagoi poikkeamiin ennen kuin 
niistä aiheutuu vahinkoa laitteelle tai tuotantoprosessille. Näin asiakas voi maksimoida laitteiden 
öljynvaihtovälit, ennakoida laitteiden huoltotarpeet ja erityisesti välttää kalliit vauriotilanteet. 
 
“Nesteellä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus korkealaatuisten voiteluöljyjen valmistuksesta ja 
analysoinnista. Uuden palvelun avulla asiakkaamme voivat säästää huolto- ja korjauskuluissa, ja se 
sopii erityisesti vaativiin käyttökohteisiin kuten voimalaitosten tai paperi- ja terästehtaiden laitteisiin”, 
kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. 
 
Teollisuusympäristöjen ilman epäpuhtaudet, prosessikemikaalit tai kosteus voivat kertyä 
voiteluaineisiin ja -öljyihin esimerkiksi täyttöjen yhteydessä ja aiheuttaa laitteistojen vikaantumista. 
Siksi öljynvaihdot tehdään tyypillisesti ennakoiden. 
 
“Öljyn ja voiteluaineiden laadun seuraaminen tarjoaa muihin mittaustapoihin verrattuna merkittävästi 
tarkemman ja luotettavamman tavan seurata laitteistojen toimintaa ja kuntoa. LubeService Online -
palvelulla voidaan seurata jopa muutaman mikronin kokoisia partikkeleita voiteluaineissa”, 
Hyötyläinen jatkaa. 
 
Neste LubeService Online kuuluu Nesteen LubeService-optimointipalvelupakettiin. Siihen kuuluu 
myös LubeService Labline, joka on perinteinen analyysipalvelu voiteluaineiden kunnolle. LabLine-
raportointitulokset saa jatkossa myös verkossa neste.fi:ssä. LubeService Online ja Online+ -palveluilla 
puolestaan Nesteen asiakkaat saavat jatkuvan ja reaaliaikaisen tiedon käytössä olevan voiteluöljyn 
kunnosta. 
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Neste lyhyesti 
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien 
tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa 
laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan 
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun 
uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. 
Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja 
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen 
mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100-listalla. Lue lisää: neste.com 


