
Yhdysvaltalainen Cummins 
on suomalaisille tuttu di-
eselmoottoreiden valmis-
tajana, mutta varsinaisen 
moottorivalmistuksen ohel-

la suuryrityksen toiminnat käsittävät esi-
merkiksi monipuolisen suodattimiin ja 
nesteisiin keskittyvän Fleetguard-brän-
din. Eräs sen mielenkiintoisista tuotteista 

on Fleetcool OAT -jäähdytysneste. Kysy-
myksessä on Yhdysvalloissa nelisen vuot-
ta sitten kehitetty ja lanseerattu etylee-
niglykolipohjainen jäähdytysneste, jonka 
kerrotaan soveltuvan monipuolisesti eri-
laisiin dieselmoottorijärjestelmiin - niin 
kevyisiin kuin raskaisiin ajoneuvoihin ja 
työkoneisiin. 

Innovaation ytimessä on mallinimes-
säkin mainittu OAT-kirjainyhdistelmä, 
jonka takaa paljastuvat sanat Organic 
Additive Technology. Tällä tarkoitetaan 
orgaanisia eli luonnon normaaliin kier-
tokulkuun kuuluvia happoja, joita täs-
sä yhteydessä käytetään estämään kor-
roosioon ja syöpymisen tapahtuminen 
moottorin jäähdytysjärjestelmässä. Li-
säksi valmistajan mukaan sen Fleetcool 
OAT -neste antaa vesipumpulle todella 
hyvän kavitaatiosuojan, eli estää paineen-
putoamisesta aiheutuvaa jäähdytysnes-
teen kiehumista. Fleetguardin jäähdy-

tysneste kuuluu niin sanottuihin Si-OAT 
-jäähdytysnesteisiin eli se sisältää lisäai-
neistuksena silikaatteja, mutta on myös 
samalla ”NAP-free” eli nitriitti-, amiini- 
ja fosfaattivapaa.

Fleetcool OAT:n houkuttelevuus asi-
akkaan näkökulmasta kietoutuu aineen 
käytettävyyteen, sillä sen kerrotaan suun-
nitellun soveltuvaksi monipuolisesti eri 
valmistajien moottoreihin. Valmistajan 
mukaan Fleetcool OAT -jäähdytysnestet-
tä voidaan lisätä ongelmitta vanhankin 
jäähdytysnesteen jatkeeksi ilman pelkoa 
jäähdytysnesteen koostumuksen muut-
tumisesta ongelmalliseksi, mutta paras 
tulos saadaan Cummins Filtrationin mu-
kaan täyttämällä järjestelmä pelkästään 
Fleetcool OAT -jäähdytysnesteellä.

Suomessa Fleetguard-tuotteiden edus-
tajiin kuuluva pirkkalalainen Voitelukes-
kus Tonttila Oy Ltd. kertoo Cummins 
Filtrationin suosittelevan Fleetcoolia 

Sujuvampaan arkeen
Fleetcool OAT -jäähdytysnesteen luvataan soveltuvan monipuolisesti eri 
valmistajien moottoreihin. Ventoniemi Oy odottaa Fleetcoolin selkeyttävän 
omalta osaltaan yrityksen laajan kalustolaivueen huoltotoimia.
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»Fleetcool OAT:n 
kerrotaan 

soveltuvan niin 
kevyisiin kuin raskaisiin 
ajoneuvoihin ja 
työkoneisiin.
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 Fleetcool OAT:n 
tiimoilta oli kool-
la Ventoniemen 
huoltohallilla 
koolla yrityksen 
bussipuolen toimi-
tusjohtaja Tapio 
Karonen (vas.), 
huoltohallia luot-
saava Kari Ven-
toniemi, Matti 
Tavinen Voitelu-
keskukselta sekä 
Pohjoismaiden 
Cummins Filtrati-
on -markkinoin-
nista vastaava 
Thomas Bellger.

 Vieraillessam-
me kesäkuun lo-
pulla Ventonie-
men huoltohallilla 
oli käyttöä odot-
tamaan toimitet-
tuna yksi 1 000 
litran IBC-kontti, 
joten yritys pää-
see koeponnista-
maan Fleetcool 
OAT:n toimivuutta 
toden teolla käy-
tännössä.

käyttöönotettaessa järjestelmän puh-
distamista öljyn ja rasvan osalta ensin 
Restore-puhdistusaineella ja sen jälkeen 
mahdollisten korroosiojäämien ja saostu-
mien poistamiseksi Restore Plus -puhdis-
tusaineella. Tämän jälkeen järjestelmän 
voi täyttää Fleetcool OAT -nesteellä, jota 
myydään sekä tiivisteenä että valmiina 
50:50-suhteisena seoksena. 

Järjestelmän puhdistamisesta ja täyt-
tämisestä vain Fleetcool OAT:llä seuraa 
hyötynä, että sen jälkeen moottorin jääh-
dytysnesteen pH-, kloridi- ja sulfaattipi-
toisuuksia voidaan tarkistaa testiliuskoil-
la, jotka paljastavat kyllä/ei-tyyppisesti 
jäähdytysnesteen kunnon ja mahdolli-
sen vaihtotarpeen. Cummins Filtration 
lupaa Fleetcool OAT -jäähdytysnesteelle 
käyttöikää hyötyajoneuvokäytössä jopa 
1 600 000 kilometriä normaaleissa käyt-
töolosuhteissa.

Monen moottorin Ventoniemi. Jos yri-
tyksen kalustoon kuuluu yksi tai kak-
si ajoneuvoa tai vaikkapa isompi jouk-
ko samanmerkkisiä, niin oikeanvärisen 
ja -tyyppisen jäähdytysnesteen lisäämi-
nen tai vaihtaminen pysyy lähtökohtai-
sesti hyvin hallinnassa. Mutta kun die-
selmoottorisia laitteita ja ajoneuvoja on 
useampia kymmeniä, niin todennäköi-
sesti enemmin tai myöhemmin menee 
sekaisin, pitikö tiettyyn moottoriin li-
sätä punaista, vihreää vai peräti keltais-
ta jäähdytysnestettä. 

Tällainen arkinen haaste on arkipäi-
vää hyvinkääläisessä Ventoniemi Oy:s-

sä, jonka huoltohallilla vierailee ajokkeja 
yrityksen yli 50 bussin ja 17 kasettiyh-
distelmän laivastosta. Kun tähän lisä-
tään vielä yrityksen maanrakennuspuo-
len pyöräkuormaajia, kaivinkoneita ja 
murskaimia, saa erilaisten jäähdytys-
nesteiden kanssa olla tarkkana. Yrityk-
sen huoltohallilla touhuava Kari Vento-
niemi vahvistaa asian.

”Erityyppiset nesteet sekoittuvat hel-
posti arjessa. Kun lähtijä kiireessä huo-
maa, että ajoneuvon paisuntasäiliö on 
tyhjä, niin on suuri mahdollisuus että 
se täytetään ensimmäiseksi käsiin osu-
neesta jäähdytysnestekannusta”, Vento-
niemi kärjistää.

Tällaisien tilanteiden välttämiseksi 
yksi kaikkiin moottorityyppeihin sovel-
tuva jäähdytysneste on, jos ei nyt ihan 
taivaan lahja, niin iso helpotus arjen rul-
laamiseen kuitenkin.

”Jos on niin hieno aine, että sillä voi-
daan korvata eriväriset jäähdytysnesteet, 
niin kyllähän se kiinnostaa”, kertoo Ven-
toniemi tänä vuonna 90-vuotista taival-
taan juhlivasta yrityksestä, joka tämän 
vuoden puolella aloitti Fleetcool OAT:n 
käytön. Vielä aine ei ole täysipainottei-
sesti käytössä, sillä kaluston nesteet päi-
vittyvät ymmärrettävästi vähitellen ja 
kustannustehokkuuden merkeissä van-
hat jäähdytysnestevarastot käytetään toki 
pois alta.

Yhteen aineeseen siirtymisessä näh-
dään muitakin hyötyjä kuin vain va-
hinkotilanteiden välttäminen nesteen-
täydennystilanteissa. Huoltohallin 

Fleetcool OAT 
-jäähdytysnestet-
tä on saatavana 
kuvanmukaisena 
tiivisteenä mut-
ta myös valmiina 
50:50-suhteisena 
nesteenä, jolloin 
pakkaskestävyys 
on -37 astetta. Jos 
aineen sekoittaa 
suhteeseen 60:40, 
niin kesto riittää 
-54 asteeseen. 
Pakkauskoot al-
kavat viidestä lit-
rasta.

logistiikkaan, tilankäyttöön ja kustan-
nuksiin tuo keveyttä, kun useiden nes-
teiden sijaan varastossa ei tarvitse ylläpi-
tää kuin yhden tuotemerkin saatavuutta 
ja siten vain yhtä säiliötä.

Kustannuksista puhuttaessa aineen 
hankintahinta ei nousse kynnyskysymyk-
seksi. Voitelukeskuksen mukaan Fleet-
cool OAT:n hinta ei jäähdytysnestei-
den joukossa asetu halvimmaksi, muttei 
myöskään kalleimmaksi. 

”Aineen luvattu monikäyttöisyys ajaa 
tässä asiassa edelle”, Ventoniemi tiivistää 
yrityksen odotukset tuotteen suhteen. 
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