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Neste Pro Diesel – parempi auto tankkaamalla

Lisää hevosvoimia, 
vähentää kulutusta.

• Neste Oilin valmistama
• Pienentää polttoaineen kulutusta 
• Paremmat kylmäominaisuudet
• Parantaa moottorin suorituskykyä

• Pitää moottorin puhtaampana
• Ensimmäinen autonvalmistajien   
 tiukimman suosituksen 
 mukainen diesel



www.nesteoil.fi / www.neste.fi 

Tutkittu ja parhaaksi todettu
Uutta diesellaatua tutkittiin VTT:n tutkimus

laboratoriossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa 

ja Neste Oilin moottorilaboratoriossa tarkasti va

kioiduissa olosuhteissa sekä kenttätestin avulla. 

Näissä tutkimuksissa Neste Pro Dieselin todettiin 

olevan ominaisuuksiltaan  paras polttoaine kaik

kiin dieselautoihin.

Pienentää kulutusta
Tutkimustulosten mukaan Neste Pro Diesel pie

nentää polttoaineen kulutusta jopa 5 % autosta, 

ajotavasta ja olosuhteista riippuen.

Parempi suorituskyky
Neste Pro Diesel parantaa auton suorituskykyä. 

Uudella dieselillä saadaan keskimäärin noin 2 % 

korkeampi teho sekä vääntö verrattuna perintei

seen dieseliin. Suurimmillaan ero on jopa 4 % 

Neste Pro Dieselin hyväksi. 

Moottoriöljy säilyy parempana
Polttoainetta joutuu voiteluöljyn sekaan etenkin 

uusissa hiukkassuodattimella varustetuissa autois

sa. Tämä huonontaa öljyn ominaisuuksia, mikä 

johtaa moottorin ennen aikaiseen kulumiseen. 

Uudella diesellaadulla voiteluöljy pysyy parempana 

pitempään ja  voitelee halutulla tavalla. 

Puhtaampi moottori, hiljaisempi käyntiääni
Ajoneuvon polttoainesuuttimet karstoittuvat käy

tössä, mikä lisää polttoaineen kulutusta, päästöjä ja 

laskee moottorin tehoa. Neste Pro Dieselillä suutti

mien karstoittuminen on erittäin vähäistä. Korkea 

setaaniluku parantaa moottorin käyntiä erityisesti 

kylmässä ja hiljentää sen käyntiääntä. 

Erinomaiset kylmäominaisuudet
Neste Pro Dieselin talvilaadun kylmäominaisuudet 

ovat perinteistä dieseliä paremmat, mikä merkit

see käyttövarmuuden lisääntymistä talvikautena. 

Uuden dieselin  alin käyttölämpötila on 37 °C ja 

alin varastointi lämpötila 32 °C. Perinteisen die

selin  alin käyttölämpötila on 34 °C ja varastointi

lämpötila 29 °C. 

Neste Pro Diesel pienentää päästöjä 
Neste Pro Diesel sisältää aina vähintään 15 % 

Neste Oilin omaa uusiutuvista raaka aineista 

valmistettua komponenttia. Tuote vähentää 

kasvihuonekaasu päästöjä jopa 20 %. Lisäksi se 

vähentää muita pakokaasupäästöjä, kuten typen

oksideja, hiukkasia ja hiilivetypäästöjä.

Tuotetta saatavilla Neste Oilin asemilla
Neste Pro Dieseliä valmistetaan Porvoon jalosta

molla, ja sitä saa kaikilta Neste Oil liikenneasemil

ta ja Neste Oil automaattiasemilta kautta Suomen.

Varmista autollesi huolettomat kilometrit  
– valitse Neste Pro Diesel


