Tangi AdBlue’d Nestes!
AdBlue lisaaine on otse tankurist saadaval kõigile SCR süsteemiga varustatud
diiselmootoriga sõidukitele. See mürgivaba, värvitu, lõhnatu ja vees lahustuv
karbamiidilahus aitab vähendada kütusekulutusi ja vähendab ohtlike heitgaaside
väljutamist, parandades õhu kvaliteeti.

Säästab nii loodust kui mootorit
SCR-süsteem suurendab diiselmootori soojuskasutegurit ning lahustab AdBlue
abil lämmastikoksiidi lämmastikuks ja veeks. Seega võib SCR-mootor keskenduda
maksimumvõimsuse saavutamisele. Tänu mootori optimeerimisele on SCR-auto
küttekulu väiksem kui samasse klassi kuuluvate ja samade keskkonnanäitajatega
autodel.

Kuidas tankida
AdBlue tankur paikneb samal tankurisaarel kõrvuti veoautodele mõeldud diisli
kütuse tankuriga. Tasumine toimub samas makseterminalis, kus tasutakse ka
diislikütuse eest.

• Sisesta automaati kaart ja PIN-kood ning vali AdBlue
• Ava AdBlue püstolikasti luuk ja võta püstol
• Aseta AdBlue püstol auto AdBlue paagi täiteavasse ja
VEENDU, ET SEE ULATUKS LÕPUNI!
• Tangi

Paagi täitudes aseta püstol tagasi AdBlue tankuri püstolipesasse ja veendu, et
pesa luuk sulgub korralikult. Nii võid olla kindel, et automaat on töökorras ka
järgmisel korral.
AdBlue püstolil on magnetventiil, mis avaneb vaid juhul, kui tankimispüstol on
paigaldatud AdBlue paagi täiteavasse ja ulatub lõpuni. Selle turvameetmega
välistatakse lahuse ekslik tankimine kütusepaaki. Kui püstol ei ole piisavalt sügaval,
siis ventiil ei avane ja AdBlue lahuse tankimist ei toimu.
Suurte veokite tankimiseks on Neste D-jaam, kuhu on hea juurdepääs ning kus
on piisavalt manööverdamisruumi. Ka on neis jaamades võimsamad tankurid ja
tankimispüstolid – nii läheb ka suure paagi täitmine kiirelt.

Tallinn

Sillamäe
Rakvere

Luige

Rapla

Pärnu

Mäo

Viljandi
Tartu

Suur-Sõjamäe D-jaam (Suur-Sõjamäe 35c, Tallinn)
Vesse (Peterburi tee 52, Tallinn)
Luige (Luige alevik, Kiili vald)
Ringtee (Ringtee 52, Tartu)
Ropka (Võru 244, Tartu)
Riia mnt (Riia mnt 110c, Pärnu)
Rapla (Tallinna mnt 1, Rapla)
Tallinna mnt (Tallinna mnt 97D, Viljandi)
Sillamäe (Tallinna mnt 9b, Sillamäe)
Mäo (Mäo küla, Paide vald, Järvamaa)
Haljala (Metsvindi tee 1b, Haljala)
Võru D-jaam (Pikk 6, Võru)

Lisainfot AdBlue ja Neste tanklate kohta leiad www.neste.ee
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