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... ja kaik

Vuosi 2000 tulee - KAHA on valmis

Reipasta kasvua ennakoivan tupaantulijais-   ☛
lahjan ojentavat Uno Vilhelmsson ja Lennart
Wassholm Trelleborg Horda AB:sta. Ja mikä
ettei – KAHAn uusissa tiloissa on kasvunvaraa!

Näyttelyaulassamme pitävät     ☛
katselmusta Thule AB:n
 Johnny Björkman ja Per Thulin,
Oy Talmu Ab:n Esko Lammervo ja
Lennart Varjo sekä Bengt Wahlberg
ja Erkki Pulkkinen KAHAsta.

Hopeanuolia ja korskeita orhia: melkein
Häkkisen kotikulmilla kun oltiin, oli pakko
ajaa kilpaa. “Kato ei kun hanaa...”

Muutto Vantaalle on onnellisesti ohi ja kaikki toimintomme ovat
on jo asettuneet uusiin uomiinsa. KAHAn tiimi on valmiina kevään
myyntikauteen iskukykyisempänä kuin koskaan.

Ala kehittyi vauhdikkaasti
Vuosi 1998 oli koko alalle hyvä: Autonosatukkukauppiaat Ry:n
jäsenliikkeiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,4 miljardia markkaa.
Tästä kotimaan myyntiä oli 1,2 miljardia markkaa, mikä on noin
8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. KAHAn kasvu vuoden 1998
aikana oli noin 16 %.

Viime vuoden loppupuolella alettiin jakaa pakoputkiedustuksia.
Tiukoissa neuvotteluissa edustuksia vaihdettiin ja menetettiin, ja
KAHAlle avautui mahdollisuus yhteistyöhön Walkerin kanssa. Sekä
Walker-pakoputket että Monroe-iskunvaimentimet kuuluvat Tenneco
Automotiveen, ja ne ovat markkinoiden tunnetuimpia brandeja
omilla tuotealoillaan. Olemme iloisia voidessamme tarjota
asiakkaillemme jälleen kerran parasta. Tule Sinäkin mukaan kevään
1999 markkinointikampanjaan ja ota osasi maailmankuulujen
merkkituotteiden myynnistä!

Suuret kasvavat yhä suuremmiksi
Autotehtaat ovat yhdistyneet suurempiin yksiköihin joko yritysosto-
jen (Ford ostaa Volvo-henkilöautot) tai suunnattujen osakeantien
(Mercedes ja Chrysler) kautta. Samoin autonosien valmistajat fuu-
sioituvat tai ostavat toisiaan. Myös toimintatavat ovat muuttumassa.
Nykyään autotehtaat hakeutuvat yhteistyöhön mieluiten sellaisten
osanvalmistajien kanssa, jotka pystyvät toimittamaan kokonaisuuksia,
eivät pelkästään yhtä tuotetta. Suomessakin muutos näkynee tule-
vaisuudessa siten, että osien valmistajien määrä vähenee ja markkinoilta
häviää tuotemerkkejä.

KAHA panostaa Autotekniikka 2000:een
Suomen tämän kevään  autokorjaamonäyttelyyn KAHA osallistuu
autonosatukkukauppiaiden yhteisosastolla. Alan uusi, suurin ja edus-
tavin messutapahtuma on Autotekniikka 2000, joka pidetään
2.-4. maaliskuuta vuonna 2000. Se on KAHAlle merkittävä
tapahtuma, jossa esittelemme kaikki talomme tuotteet ja järjestämme
eri tuotelinjojen koulutusta. Varaa päivät jo nyt kalenteristasi!

Poikkea kahville tutustumaan uusiin
tiloihimme, olemme vain parin kilometrin
päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

Hyvää kevättä!

Bengt "Benna" Wahlberg.
Toimitusjohtaja

KAHAn uusien
toimitilojen
avausta
juhlittiin
päämiesten
kanssa.
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ikilla oli niin mukavaa ...

Avajaisten aikaan oli Suomessa ns. DEFA-keli, joten
hymyt olivat lämpimät. KAHAn Bengt Wahlbergin ja
Rolf Karlssonin välissä Morten Berg, DEFA AS.

Totuus löytyy lahjataulusta: Thulen laadukkaat
kuljetusjärjestelmät ovat vakiinnuttaneet
asemansa huipulla. Bengt Wahlbergin seurassa
Johnny Björkman ja Per Thulin Thule AB:sta.
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KAHA ja HL-Autotuotteet
solmivat Walker-pakoputkis-
tojen yhteistyösopimuksen
vuodenvaihteessa. Kahden
tukkurin ja maailman
suurimman pakoputki-
valmistajan yhteistyö tuo
entisestään voimaa ja
jatkuvuutta KAHA:n
varaosakauppaan.
Se merkitsee laajempaa
valikoimaa ja parempaa
kykyä palvella asiak-
kaitamme.

KAHA:lta saat mallikohtaisesti
muotoillut Walker Quality Plus -
pakoputkistot kattavalla 2 vuoden
takuulla. Walker Quality Plus ei ole
pelkästään alkuperäisen näköinen
putkisto, se myös sopii täydellisesti
paikoilleen: pakoputkiston eri osien
liitännät ovat täysin alkuperäisen
kaltaiset. Täsmäsopivuus merkitsee
nopeaa, vaivatonta asennusta ja
selvää kustannussäästöä. Laadultaan
Walker Quality Plus yltää aina
vähintään alkuperäisen tasolle –
usein ylikin. Valikoimastamme
löydät sopivan pakoputkiston lähes
jokaiseen automalliin.

KAHALTA NYT MYÖS WALKE
-KATALYSAATTORIT

E-Glass: taloudellisuutta ja
pitkää ikää

Tavallisesti ainutlaatuista E-Glass -
vaimennusmateriaalia käytetään vain
kaikkein kalleimmissa pakoput-
kistoissa, mutta kaikissa Walker-
putkistoissa se on vakiomateriaali.
Rakenteensa ansiosta E-Glass sallii
pakokaasujen sujuvamman virtauk-
sen, mikä tekee ajosta taloudelli-
sempaa ja vapauttaa tehoja parem-
paan käyttöön. Toisin kuin mine-
raalivilla, E-Glass ei murene eikä se
ime itseensä kosteutta. Ruostuminen
sisältäpäin vähenee eikä materiaalia
poistu putkistosta käytössä. Murene-
mattomuus ja asbestittomuus tekevät
Walker-pakoputkistoista täydellisen
valinnan ympäristötietoiselle autoili-
jalle.

Katalysaattorien myynti kasvaa

Vaikka kaikilta uusilta autoilta on
jo pitkään edellytetty kat-järjestel-
mää, katalysaattoreiden jälkimarkki-
nat ovat vasta kehittymässä. Laitteen
ikä on normaaliajossa useita vuosia,
mutta moottorin kunto, ajotapa ym.
seikat lyhentävät sen ikää. Liiken-
teessä olevat katalysaattorit ovat
siten jo kuluneita ja rikkoutu-
vien tilalle on saatava uusia.

Alkuperäislaatua Walker-jälkiasennus-
katalysaattoreilla

Walker aloitti katalysaattoreiden tut-
kimuksen, kehityksen ja valmistuk-
sen jo vuonna 1963. Sen kataly-
saattoreita on alkuperäisosana monis-
sa automerkeissä. Nyt voit tarjota
asiakkaillesi täsmälleen samoja
laadukkaita osia tilaamalla KAHA:lta
Walkerin automerkkikohtaisia jälki-
asennuskatalysaattoreita. Ne sopivat
erimerkkisiin autoihin yhtä hyvin
kuin alkuperäiset, ja täyttävät ja jopa
alittavat tiukimmatkin eurooppa-
laiset päästönormit.

Walker-laadusta hyödyt sekä Sinä
että asiakkaasi!

Walkerin kokemus katalysaatto-
reiden valmistajana näkyy sopivuu-
dessa, suorituskyvyssä ja taloudel-
lisuudessa. Täydellinen sopivuus
takaa nopean ja helpon asennuksen
ja laskee asennuskustannuksia.
“Nimettömien” katalysaattoreiden
usein liian suuri vastapaine laskee
moottorin tehoa ja nostaa kulutusta,
joten asiakkaasikin hyötyy Walker-
katalysaattorin eduista. Niihin
kuuluu luonnollisesti myös
sama 2 vuoden takuu kuin
kaikilla Walker-pako-
putkiston osilla.
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KER-PAKOPUTKISTOT JA

Uusi Safe-Tech -järjestelmä parantaa renkaan pitokykyä
Asiakkaan autoon kannattaa saman tien vaihtaa Monroen Sensa-Trac -iskun-
vaimentimet, jotka on varustettu uudella Safe-Tech -järjestelmällä. Monroen
eurooppalainen tutkimus- ja kehityslaboratorio on onnistunut parantamaan
Sensa-Tracin ominaisuuksia tällä järjestelmällä merkittävästi. Tarkat testit osoittavat,
että Safe-Tech parantaa pitokykyä 15 % verrattuna tavallisiin iskunvaimentimiin,
ja jopa 60 % kuluneisiin iskunvaimentimiin verrattuna. Se takaa lujan otteen
tiestä kaikissa ajotilanteissa.

Safe-Tech tuo kolme teknistä parannusta
1. Uudelleen muotoiltu ura. Putken sisällä oleva ura on uudelleen muotoiltu ja
mitoitettu jokaiseen autoon sopivaksi. Tuloksena on paras mahdollinen progres-
siivinen vaimennus kaikissa ajotilanteissa.
2. Uudentyyppiset venttiilit. Monroe on suunnitellut ja säätänyt venttiilit
kokonaan uudestaan. Uusi järjestelmä reagoi herkemmin ja paremmin kaikkiin
tieolosuhteisiin.
3. Uusi parannettu öljy. Safe-Tech käyttää uutta öljyä, jossa on parannettu
viskositeetti. Tämä takaa tasaisemman vaimennuksen -40°C–+120°C lämpötiloissa.

Varaudu
hulluun
iskari-
kevää-
seen!

Nyt on viimeinen hetki toimia ja varmistaa
omat asemat, kun autoilijat tuovat autojaan
kesärenkaanvaihtoon ja keväthuoltoon: luvassa on nimittäin
iskunvaimentimien vaihtoja – paljon. Ennätyspakkaset ovat tehneet selvää tuhansien
autojen vaimentimista, kun jäätyneillä iskareilla on ajettu esteen yli tai kuoppaan.
Tiivisteet ovat vaurioituneet tai jähmettynyt öljy on hakannut venttiilit solmuun.
Nesteet ovat vuotaneet tai alkaneet vuotaa ulos, pahimmillaan auto voi levätä
enää pelkästään jousien varassa.

                               Huonot iskunvaimentimet tulevat kalliiksi
                       Kerro asiakkaallesi, että kulunut tai alun perin
                 huonokuntoinen iskunvaimennin siirtää rasituksen
           jousitukselle, renkaille, nivelille, laakereille, tasauspyöräs-
 tölle ja vaihdelaatikolle. Pieni säästö iskunvaimenninkaupassa
tulee ajan myötä kalliiksi muissa korjauskuluissa, eikä hyvän
ajotuntuman mukanaan tuoman lisäturvallisuuden hintaa
voi edes arvioida. Huippulaadukkaat Monroe Sensa Trac iskun-
vaimentimet ovat asiakkaallesi pidemmän päälle edullisin
valinta.

31

2
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Alkuvuodesta postitimme
asiakkaillemme "Raskaan
sarjan mestarit" -esitteen.
Siinä esittelimme laajan
joukon edustamiamme
huippumerkkejä raskaan
kaluston tarpeisiin. KAHA
tulee jatkossakin panosta-
maan väkevästi tämän
sarjan palveluun ja kehit-
tämään sitä edelleen yhä
enemmän asiakkaittemme
toiveita vastaavaksi.
Tällä kertaa esittelemme
Juridin ja VDO Kienzlen
laatutuotteita.

RASKAAN SARJAN MESTAR
VOITTOKULKUAAN

Juridin uusi 900-sarja jyrää!

Juridin uudet 900-sarjan jarruhihnat
ovat vankistaneet merkin asemaa
jarruosien huippuvalmistajana
entisestään. Sen ovat huomanneet
myös autotehtaat, sillä Euroopan
merkittävimpien autonvalmistajien
ohella myös akselinvalmistajat ovat
päättäneet lisätä yhteistyötä Juridin
kanssa. Ammattikuljettajat ovat jo
huomanneet, mikä vaikutus 900-
sarjan hihnojen jarrustusteholla ja
äänettömyydellä on ajoturvallisuu-
teen ja -mukavuuteen. Hyvä yhteen-
sopivuus rummun kanssa merkitsee
niin hihnan kuin rummunkin
pienempää kulumista ja selvää
kustannussäästöä pitkällä aikavälillä.
Me KAHA:lla olemme iloisia voides-
samme tarjota Tüv-hyväksyttyjä
Jurid-jarruosia asiakkaillemme, ja
saamamme palautteen perusteella
myös loppukäyttäjät tien päällä ovat
olleet enemmän kuin tyytyväisiä.

Piirturikiekko ei ole pikkuasia

Markkinajohtaja VDO Kienzlen ajo-
piirturit ovat kuuluja luotetta-
vuudestaan. Jokainen ymmärtääkin
ajopiirturin merkityksen kestävyyttä
ja tarkkuutta vaativassa ajotallen-
nuksessa. Harvempi on kuitenkaan
tullut ajatelleeksi piirturikiekon
osuutta tässä tehtävässä. VDO
Kienzlen alkuperäiset piirturikiekot
on suunniteltu samalla rautaisella
ammattitaidolla kuin ajopiirturitkin.
Kyse on paljon enemmästä kuin
täydellisestä yhteensopivuudesta:
VDO Kienzlen kiekot ovat paras
valinta kaikkiin ajopiirtureihin.
Salaisuus piilee niiden ainutlaatui-
sessa materiaalissa: erikoisvahalla
pinnoitetuista kiekoista ei irtoa
paperinukkaa piirtokärkeen. Rat-
kaisu säästää kärkeä ja tuottaa luetta-
vampaa jälkeä. Ei ihme, että suosittu
TAHHO-kiekonlukuohjelma lukee
ainoastaan VDO Kienzlen ajopiir-
turikiekkoja!
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ARIT JATKAVAT

Henkilö- tai kuorma-auto,
kytkimenä Valeo

Monikansallisen yhtiön kokoon-
panolinjoilta 15 maassa valmistuu
yli 15 miljoonaa kytkintä vuodessa.
Joka toisessa eurooppalaisessa ja joka
kolmannessa ajoneuvossa koko
maailmassa on Valeo-kytkin.
Loppukäyttäjän kannalta  tärkeintä
on kuitenkin Valeon tinkimätön
laatu. Kattavista takuuehdoista
huolimatta kytkinten takuupalau-
tusten osuus on vain 0,02 %. Tämä
kertoo vakuuttavasti yhtiön panos-
tuksesta tuotteidensa kestävyyteen
ja luotettavuuteen. Mutta Valeo on
myös tekninen edelläkävijä: se kehitti
itsekeskittyvän kytkinasennelman ja
F202-laatuisen asbestittoman kitka-
pinnan, jolla on erinomainen kitka-
kerroin ja lämmönkesto. Ympäristö-
tietoisuus ja jatkuva tutkimustyö
takaavat Valeon pysyvän tiukasti
kehityksen huipulla nyt ja tulevai-
suudessa.

Takuulla uusia kytkimiä

Valeon Suomen edustus siirtyi
KAHA:lle runsas vuosi sitten, ja niin
myynti kuin asiakaspalautekin on
ollut erinomaista. Vanhentuneet
käsitykset ovat alkaneet väistyä, ja
Valeon rooli myös japanilaisten ja
saksalaisten autojen kytkinten alku-
peräistoimittajana on jo useimmille
selvä. Kannattaa lisäksi muistaa, että
KAHA myy vain 100 % uusia, käyt-
tämättömiä Valeo-kytkimiä, joihin
liittyvät alkuperäisasennuksen vii-
meisimmätkin parannukset. Raskai-
den hyötyajoneuvojen puolella
Valeo-kytkinten takuu on yksi vuosi,
ja henkilö- ja paketti-autopuolella
kaksi vuotta.

Uusi tuoteluettelo huhtikuussa!

Valeon laatutuotteita on ollut ilo
edustaa ja myydä, ja KAHA tulee
satsaamaan niihin  jatkossakin
paljon. Toivomme mahdollisimman
monen asentajan, korjaajan ja
varaosamyyjän varustavan asiak-
kaansa ajoneuvon alkuperäisellä
Valeo-kytkimellä, sillä sen laadun ja
takuuvastuun takana voi seistä selkä
suorana. Tämän me KAHA:lla
voimme kertoa oman vankan koke-
muksemme pohjalta. Lähetämme
asiakkaillemme huhtikuussa Valeo-
kytkinten uuden tuoteluettelon,
joten tarkkaile postiasi, tutustu tuot-
teisiin ja tee järkipäätös: Valitse Valeo.

Yllättävän sitkeä harhaluulo
on, että Valeo-kytkimiä

asennettaisiin alkuperäis-
osina enimmäkseen vain

ranskalaisiin autoihin.
Tämä käsitys on täysin

väärä: Valeo on
maailman suurin
kytkinten valmis-

taja ja alkuperäis-
toimittaja käytän-

nössä kaikille
merkittävimmille

henkilö- ja
kuorma-auto-

tehtaille.
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Mikään ei ole vakuutta-
vampi todiste tuotteen
laadusta kuin elinikäinen
takuu. Silti elinikäinen
takuu ei tule koskaan
olemaan kovin yleinen
kilpailukeino. Syy on
yksinkertainen: harvalle
tuotteelle voi sellaista antaa.
Kamasa-hylsysarjoille ja
-työkaluille voi!

KAMASA ON TEHTY
KESTÄMÄÄN

Vuosi sitten Kamasa toi markkinoille
138-osaisen K1380P-hylsysarjan
ammatt ikäyt töön.  Kentä l tä
saamiemme tietojen mukaan sitä on
ostettu myös erikoiseksi ja arvok-
kaaksi lahjaksi. Varmaa on, että sekä
ammattimies että harrastaja osaavat
arvostaa KAMASA-laatua ja moni-
puolisuutta.

Sarja sisältää kolme hylsyavainsarjaa
1/4", 3/8" ja 1/2" liitännällä kattaen
avainvälit 4–34 mm. Kiintosil-
mukka- ja nivelhylsyavaimet sekä
avosilmukka-avaimet 3/8” vääntiöllä
kuuluvat myös valikoimaan. Sopiva
väännin ja hylsy löytyy mitä erilai-
simpiin asennus- ja korjaustöihin,
ja eripituisten jatkojen ja nivelten
avulla  tavoittaa hankalatkin kohteet.

Teräpalat kattavat normaalien risti-,
pzd- ja uraruuvipäiden lisäksi myös
torx-palat välillä 8-55. Sarjassa ole-
vien 1/4" jatkojen avulla voi saada
aikaan jopa 780 mm pitkän ruuvi-
talttavarren. Pieni räikkä, johon sopi-
vat sekä 1/4" hylsyt että teräpalat on
oma lukunsa näppärien oivallusten
sarjassa. Lukittava säilytyslaatikko
on  iskun-, öljyn- ja pakkasenkestävä,
ja siinä on tappisaranat sekä neljä
liukusalpaa.

Erillistyökalut: kirkkaita värejä,
oivalluksia ja uutuuksia
Ruuvitaltat ovat saaneet uuden il-
meen, uuden muotoilun ja uudet
värit. Kahvassa on nyt EAN-koodi

sekä reikä ripustamista varten, ja
kahvan väri erottaa eri työkalut toi-
sistaan. Kahvan kumiosa on uudel-
leen muotoiltu ergonomisen työs-
kentelyotteen saamiseksi. Kumin
väri puolestaan auttaa löytämään
oikean tyyppisellä terällä varustetun
työkalun isostakin talttavalikoimasta.

Pihtisarja on uudistunut sivuleik-
kureiden ja kärkipihtien osalta.
Mukana ovat nyt 280 mm pitkät
kärkipihdit sekä suoralla että
taivutetulla kärjellä. Viilojen kahvat
ovat saaneet uuden muodon, ja kah-
vattomat mallit poistuvat kokonaan
valikoimasta.

Kiinteällä hylsyllä varustetut räikät
ovat hyvä esimerkki Kamasan
erikoisemmista työkaluista, joita
ammattiasentaja arvostaa. Entisten
lyhyiden mallien 10, 12 ja 13 mm
rinnalle ovat tulleet 7 ja 8 mm avain-
välit. Lisäksi on tullut pitkä 240 mm
malli 10, 12 ja 13 mm avainväleille.

K1200P – Uutuussarja hankaliin
kohteisiin
Uutuussarja K1200P tulee markki-
noille tämän lehden ilmestymisen
aikoihin. Se sisältää 3/8" vääntiöille
sopivat avosilmukka-avainpäät sekä
150 mm jatkon ja nivelvääntimen.
Tämä 10–19 mm avainvälit kattava
sarja sopii eritoten autokorjaamojen
käyttöön ym. hankalia ja ahtaita
paikkoja sisältäviin kohteisiin. Varma
hittisarja ammattilaisille.

- hylsyavainsarjojen
  kunkku K1380P
  ja muita uutuuksia

K1380P

K1200P

®
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RAITIS-
ILMA-
SUODATTIMIEN KAUPPA
KASVAA

Voimakkaasti lisääntyneet allergiat ja erilaiset hengityselinten
sairaudet ovat saaneet viranomaiset kiinnittämään huomiota
ulkoilman laatuun. Autoilijoiden kauhuksi tutkimukset ovat
paljastaneet henkilöautossa matkustavan altistuvan
pakokaasuille keskimäärin 2–3 kertaisesti jalankulkijaan
verrattuna.

mutta liikenneturvallisuus vaatii lisäksi
suodattimen säännöllistä vaihtamista.
Puhtaalla ja raikkaalla sisäilmalla on
luonnollisesti myös täysin suora turval-
lisuutta edistävä vaikutus: se pitää kul-
jettajan virkeänä ja rentoutuneena.
Tehokkaalla Fram-raitisilma-suodatti-
mella varmistetaan erinomainen sisä-
ilman laatu ja turvallinen, miellyttävä
ajoympäristö.

Varsinkin kaupunkiajossa edellä
ajavan auton pakokaasut tulevat
ilmanvaihdon kautta käytännössä
suoraan takana olevan auton sisä-
tiloihin. Lisäksi ulkoilma sinänsä on
täynnä aineosia, jotka ovat epäter-
veellisiä tai jopa vaarallisia: teolli-
suuden päästöt, noki, pöly, bakteerit
jne. Allergikoille voivat aiheuttaa
oireita mm. siitepöly, itiöt ja erilaiset
pölyt.

Autotehtaiden valinta on Fram
Autoiljat ovat yhä tietoisempia ongel-
masta, ja se on saanut myös auto-
tehtaat toimimaan. Monet uusista
autoista onkin varustettu nykyään
raitisilmasuodattimella, jonka teh-
tävä on puhdistaa auton sisätilaan
ilmanvaihtolaitteiden kautta tuleva
ilma. Suuret autotehtaat kuten GM,
Ford, Renault, Nissan, Volvo jne.
ovat valinneet alkuperäissuo-
dattimekseen Framin. Fram on
maailman suurimpia suodatin-
valmistajia, jonka tuotteet ovat kuu-
luja korkeasta laadustaan. Fram on
viisas valinta myös varaosaliikkeille
ja autokorjaamoille, joille raitisilma-
suodattimien yleistyminen merkitsee
uutta tuotetta ja lisääntynyttä kaup-
paa. Menekki tulee olemaan melkoi-
nen, sillä suodatin on syytä vaihtaa
joka kevät.

Fram-raitisilmasuodatin lisää
turvallisuutta!
Loputtomiin ei yli-ikäisellä suodatti-
mella ajella, sillä epäpuhtauksia
itseensä sitonut suodatin päästää
ilmaa lävitseen huonosti, mikä johtaa
ikkunoiden huurtumiseen. Loppu-
käyttäjälle raitisilmasuodatin merkit-
seekin ensisijaisesti puhdasta ilmaa,

Cormach-rengashuoltokoneilla hoituu
niin henkilö- kuin kuorma-autojen, bus-
sien ja traktoreidenkin rengashuolto aina
56” kumeihin asti. Varmatoimiset, kestä-
vät ja monipuolisella automatiikalla
varustetut Cormachit ovat alan liikkeissä
hyvin tunnettuja.
Pyydä tarjous!

HUOLTAA
KAIKKI
RENKAAT

             KUMIT               KONEET TARVIKKEET

MYÖS PINNOITUS-

MATERIAALIT

KAHASTA!
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Automalli             Murtoaika
Hyundai Accent GLS 98 4 sek.
Mitsubishi Carisma GLX 97 4 sek.
Seat Toledo 95 5 sek.
Renault Mégane Scenic 97 8 sek.
Skoda Felicia LX 98 8 sek.
Mitsubishi Galant GLS 97 10 sek.
VW Passat TDI 97 12 sek.
Citroën Xantia 94 15 sek.
Toyota Avensis 98 16 sek.
VW Golf TDI 98 18 sek.
Peugeot 406 96 20 sek.
Ford Escort 94 21 sek.
Volvo S/V 40 97 22 sek.
Toyota Corolla 98 25 sek.
Toyota Rav 4 96 25 sek.
VW Sharan GL 96 25 sek.
BMW 520 I 97 28 sek.
Mercedes-Benz C180 95 30 sek.
Ford Fiesta 96 38 sek.
Toyota Camry 2,2 97 44 sek.

Volvo S/V 70 97 46 sek.
Chrysler Voyager 97 53 sek.
Mercedes-Benz E200 97 54 sek.
Opel Astra 1.6 16V 98 1 min. 12 sek.
Opel Omega 2.0 16V 98 1 min. 21 sek.
Mazda 323 98 1 min. 22 sek.
Skoda Octavia GLX 98 1 min. 25 sek.
Nissan Primera GLX 98 1 min. 26 sek.
Opel Vectra 2.5 V6 98 1 min. 28 sek.
Audi A6 97 1 min. 32 sek.
BMW 320 I 98 1 min. 36 sek.
Mazda 626 97 1 min. 36 sek.
Ford Mondeo 94 1 min. 42 sek.
Saab 9-3 98 1 min. 47 sek.
Saab 9-5 97 >2 min.
Volvo S80 98 >2 min.

* Lainaus FirmaAuto Extra 1999 -lehden
artikkelista “Viekö varas ensi yönä Sinun
autosi?”, kirj. Rainer Tuomainen, Vakuutus-
yhtiöiden autokorjaustoimikunta.

DEFA-HÄLYTIN
TORJUU MYÖS
MURTAUTUJAN,
PELKKÄ AJON-
ESTO EI

Henkilöautojen murtosuojaus 1998.* Jos auton lukitusta ei ole muutettu
aikaisemman testin jälkeen, taulukossa on aiemman testin ajankohta.

“Vain hälytin hillitsee autoon
murtautujan. Rautahermoi-
nenkaan murtomies ei jää
tyhjentämään autoa hälytti-
men ulvoessa. Useimmiten
hälytin estää murtoyrityk-
senkin. Vankilaan joutu-
neiden autovarkaiden
haastattelussa

yli 90 %
    ilmoitti välttävänsä
hälyttimellä varustettua
autoa.”*
Autohälyttimen myynti helpottuu
melkoisesti sen jälkeen kun on
näyttänyt  asiakkaalle puolueettomia
tutkimustuloksia. Niiden viesti on
tyly: ammattivaras murtautuu uu-
simpiinkin autoihin vain muuta-
massa sekunnissa. Yhtä selvää kui-
tenkin on, että hankkimalla hyvän
hälyttimen voi todennäköisimmin
välttyä autovarkaudelta tai -murrolta.
Useimmat vakuutusyhtiöt edellyttä-
vät korvausperusteissaan hyväksyttyä
hälytintä, pelkkä ajonestolaite ei siis
riitä.

DEFA-hälytin antaa kattavan
suojan kaikkiin autoihin
Moduulirakenteinen Defa-hälytin
on varmin tapa estää varkaiden aikeet
ja suojella omaisuuttaan. Se on help-
po asentaa useimpiin automalleihin
merkkikohtaisilla ohjeilla tarkasti
asiakkaan tarpeiden ja toiveiden
mukaan. DEFA Auto Security 400
-mallia ohjataan auton omalla
kauko-ohjaimella, DEFA Auto
Security 800 -malli puolestaan sopii
autoihin, joissa kauko-ohjausta ei
ole. Molemmissa mallistoissa on
monipuolinen sisätilojen suojaus
lasinsärkemistunnistimen ja mikro-
aaltotutkan avulla. Ovet, konepelti
ja takaluukku on luonnollisesti suo-
jattu omin piirein. Käynnistyksen-
estopiirejä on ajoneuvosta riippuen
1 tai 3. Tehdasasenteisella käynnis-
tyksenestolla varustettuja uusia
autoja varten DEFAlla on mallit
ilman estoa.



11

Silti vieläkin onnellisemmaksi meidät
tekee se, kuinka DEFA WarmUp
selvisi autoilijoiden sille asettamista
vaatimuksista. Vaikka olosuhteet
eivät juuri olisi voineet olla kovem-
mat, DEFA lämmitti autot kautta
maan tehokkaasti ja varmasti tarjoten
tuhansille autoilijoille turvallisen ja
mukavan työmatkan. Kannattaa
varautua suureen kysyntään myös
ensi talveksi, sillä markkinoiden
ostetuin autonlämmityspaketti on
totisesti hintansa väärti.

Järjestelmää on kaksi erilaista lämpö-
pakettia: DEFA WarmUp 1400 ja
DEFA WarmUp 2000, sisälämmit-
timen tehon mukaan. Pakettiin
tarvitsee liittää vain moottorin-
lämmitinelementti, mikä tekee
myynnistä ja varastoinnista helppoa.
Kummassakin paketissa on sisä-
lämmittimen lisäksi patentoitu Mini-
kojepistoke, tehokas mutta kompakti

DEFA WARMUP
MYI JA MENESTYI!

Nopeasti koottava ja joustavasti sovellettava taakkatelinejärjestelmä Thule
Rapid System laajenee. Keväällä ilmestyvä uusi osto-opas esittelee entistä
laajemman yhteensopivuuden kattaen kaikkein uusimmatkin automallit.
Thule Rapid System tarjoaa parhaan perustan kattokiinnitykselle, ja yh-
dessä Thulen uuden Vision-sarjan kuljetuslaatikoiden kanssa se muodostaa
uskomattoman kehittyneen ja monipuolisen kuljetusjärjestelmän. Siksi
myös Thule Vision kannattaa pitää valikoimassa vuoden ympäri, sillä se
on paljon enemmän kuin vain “suksiboxi”. Esimerkiksi sarjan 228 cm
pitkä ja 63 cm leveä, kierrätettävästä Thule EcoComp -muovista valmistettu
malli painaa vain 18 kg! Auton katolle saa näin huomattavasti suuremman
hyötykuorman, kun siellä ei tarvitse kuljettaa muotoon valettua lasikuitua
turhana painona. Kaikilla Thule-tuotteilla on 3 vuoden takuu.

akkulaturi,  pieni ja monitoiminen
ajastinkello sekä 12 V:n johtosarja.
Järjestelmä esilämmittää auton aina
ihannelämpötilaan ja säätää lämmi-
tysajan optimaaliseksi ulkoläm-
pötilan mukaan.

DEFA:n malliohjelma kattaa käy-
tännössä lähes kaikki auto- ja moot-
torityypit, eikä asennus täydellisine
kytkentäkaavioineen ja ohjeineen
voisi olla helpompaa. WarmUp on
luonnollisesti myös kaikkien kan-
sallisten ja kansainvälisten turvalli-
suusnormien mukainen.

Pidä huoli siitä, että sinunkin asiak-
kaasi voi liittyä tyytyväisten DEFA
WarmUp -autoilijoiden joukkoon
ja tilaa ajoissa varastoon DEFAa.
Muista käyttää hyväksesi KAHAn
laajat ja viimeistellyt koulutusoh-
jelmat ja markkinointitukipalvelut!

Tiesimme jo ennen talvea, että DEFA WarmUp
-autonlämmitysjärjestelmä tulee olemaan suuri
menestys, sillä tuote on yksinkertaisesti niin hyvä.
Ennätyspakkasten vuoksi rohkeimmatkin
myyntiennusteet ylittyivät kuitenkin roimasti.

THULE RAPID
+ THULE VISION
=    täydellinen

kuljetus-
järjestelmä
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Ilmastointi on IN myös Suomessa.
Yhä useampi uuden auton ostaja
haluaa ajokkiinsa ilmastointilaitteet,
eikä tarvitse olla ennustaja päätel-
läkseen niiden suosion jatkossa vain
kasvavan. Tämä luo huoltamoille ja
korjaamoille uudet, kasvavat – ja
pysyvät – palvelumarkkinat.

Ilmastointilaitteet kaipaavat
säännöllisin väliajoin tarkistuksia
ja huoltoa.

Ilmastointilaitteiden tiiviystarkas-
tuksella ja painetestillä voidaan
valvoa laitteiden kuntoa ja toimintaa.
Silti täysin kunnossakin olevat
ilmastointilaitteet vuotavat hiukan,
ja letkuihin sekä lopulta itse
kylmäaineeseen (ongelmajätteeksi
luokiteltu R134a) sitoutuu kosteutta.
Tästä on seurauksena kompressori-
vaurioita, ellei kylmäainetta sään-
nöllisesti puhdisteta tai vaihdeta.
Säännöllistä vaihtoa kaipaa lisäksi
suodatinkuivain, joka kyllästyy ajan
myötä epäpuhtauksista.

WIGAM-huoltolaitteilla työ sujuu
nopeasti ja varmasti

KAHA tarjoaa edullisesti huippu-
laadukkaita WIGAM -ajoneuvo-
ilmastointien huoltolaitteita kaikkiin
ilmastointihuollon vaatimiin töihin.
Luotettavuudestaan ja helppo-
käyttöisyydestään tunnettu WIGAM
sopii mainiosti KAHA:n ainoastaan
parhaita merkkituotteita suosivaan
linjaan. WIGAM RATIO 200:ssa ja
vielä pitemmälle automatisoidussa
WIGAM ARP98:ssa on samat
perusominaisuudet:

- järjestelmän paineistustesti
- talteenotto- ja kierrätys-
  toiminnot
- ilmastointilaitteen öljyn erotus
- ilmastointilaitteen tyhjöimu
- uuden kompressoriöljyn lisäys
- kylmäaineen täyttö

Sinä, jos vain haluat.
KAHA tekee uuden

huoltosektorin
haltuunoton helpoksi.
Meiltä saat tehokkaat

ja luotettavat WIGAM -
ajoneuvoilmastointien

huoltolaitteet ja tarvit-
taessa vankan koulutus-
paketin kaupan tueksi.

Älä myy eioota, vaan ota
kasvava kauppa omaan

kassaan!

Ilmastointihuolto haltuun KAHA:n
koulutuspaketilla

KAHA:lla on vankka kokemus
työkonepuolen ilmastointilaitteista
ja -huollosta. Olemme koonneet tie-
doistamme ja taidoistamme tukevan
koulutuspaketin, jonka turvin voit
ottaa uudet laitteesi välittömästi tuot-
tavaan käyttöön. Tarjoamalla asiak-
kaillesi myös ilmastointihuolto-
palvelut varmistat monen muunkin
oheistarvikkeen myynnin pysyvän
omassa talossa. Uusi, ajan hengessä
pysyvä palvelu parantaa koko yritys-
kuvaa. Kesä tulee, oletko valmis?

Ajoneuvoilmastointilaitteen
kylmäpiirin komponentit

1. Nestesäiliökuivain

2. Kompressori

3. Puhallin

4. Lauhdutin

5. Laajennusventtiili

6. Puhallin

7. Höyrystin

Korkeapaine
Matalapaine

1

2

3

4

5 6

7



ITT Automotiven sähköryhmän (SWF) oston myötä Valeo on nyt myös maailman
suurin pyyhinosien ja -järjestelmien valmistaja. Samalla se on tuonut henkilö-
autopuolelle täysin uuden Silencio-tuulilasinpyyhkijän. Se on edeltäjiään äänettö-
mämpi ja tehokkaampi, ja todella ainutlaatuiseksi sen tekee kekseliäs kunnon-
ilmaisin. Sulassa oleva ilmaisin on suunniteltu vanhenemaan tarkasti samaa tahtia
kumiosan kanssa. Sekin altistuu ja reagoi auringon ultraviolettisäteilyyn,
ilmansaasteisiin ja otsoniin. Ilmaisimen väri muuttuu tämän seurauksena mustasta
lopulta kirkkaan keltaiseksi, mikä kertoo autoilijalle sulan vaihdon tulleen
ajankohtaiseksi.

Kokenutkin autoilija tottuu tasaisesti heikkenevään pyyhintäjälkeen aivan
huomaamattaan. Silencion edut onkin helppo perustella asiakkaalle:
riittävän usein vaihdetut tuulilasinpyyhkimet ovat
merkittävä turvallisuustekijä Suomen vaikeissa keleissä.
Silencio tekee kuitenkin puhdasta jälkeä pitkään.
Sulan kumi on otsonisuojakäsitelty hapettumisen
estämiseksi ja loppukäsitelty liukumiskykyä
parantavalla grafiitilla. Joustava, hyvin nivelöity
metallirunko ja aito luonnonkumisulka myö-
täilevät tarkasti ja äänettömästi tuulilasia.
Yhä useampi osaa tänä päivänä arvostaa myös
ympäristöystävällistä pahvipakkausta ja älykästä
kiinnitysjärjestelmää, joka minimoi
poisheitettävien kiinnitysosien määrän.Huippuluokan täys-

automaattinen autoilmastointilaitteiden huolto-
keskus. Laite tekee automaattisesti ilmastointi-
järjestelmän tiiviystarkistuksen, lisää tarvittaessa
kompressoriöljyn, täyttää ilmastointilaitteen ja
tekee painetestin. Ylitäyttövaaraa ei ole, sillä elek-
troninen vaaka mittaa valitun kylmäainemäärän
ja sulkee venttiilin automaattisesti, kun täyttö-
määrä on saavutettu. Patentoitu suodatintyyppi
puhdistaa kylmäaineen niin hyvin, että sama
kaasu voidaan täyttää uudelleen auton järjes-
telmään. Laitteen säiliöön mahtuu kylmäainetta
10 kg, jolla voi huoltaa yli 10 autoa.

Laitteessa on
tehokkaan ilmastointihuollon kannalta kaikki
tarpeellinen kompaktissa ja helposti siirrettävässä
paketissa. Sillä on mahdollista tehdä tyhjöimu ja
kierrätys/puhdistus myös samaan aikaan. Paten-
toitu suodatintyyppi puhdistaa kylmäaineen niin
hyvin, että sama kaasu voidaan täyttää uudelleen
auton järjestelmään. Kylmäaineen talteenotto
tapahtuu ohjauspaneelista kytkimellä ja päättyy
automaattisesti, kun työvaihe on valmis. Laitteen
säiliöön mahtuu kylmäainetta 4 kg, joka riittää
4–5 auton huoltoon.

UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA

Kfix on koonnut saksalaisten laatuvalmistajien
tuotteista uudet liitin- ja sulakelajitelmat.
Ajatuksella suunnitellut setit ovat todellisia
ammattilaisen perusarjoja. Liitinlajitelmassa
ovat yleisimmät eristetyt sähköliittimet ja
sulakelajitelmassa pienlaatta-
ja tavalliset laattasulakkeet.
Molemmat autotehtaiden
hyväksymää ensiasennuslaatua.
Kestävissä peltilaatikoissa osat
pysyvät tallella ja järjestyksessä.
Nämä ovat perushankinta jokai-
seen huoltamoon ja korjaamoon,
kysy uutta sähkötarvikeluetteloa
ja kevään kampanjatarjousta!

KFIXIN UUDET LIITIN- JA SULAKESARJAT
AMMATTILAISILLE

VALEON PYYHINUUTUUS SILENCIO
ILMOITTAA VAIHTOTARPEESTAAN.

WIGAM
ARP98

WIGAM
RATIO
200



UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA

VDO Kienzlen uudessa tuulilasin-
pesulaitteessa on monta järkevää
oivallusta. Pesunestesäiliö ja pumppu
ovat nyt yhdysrakenteisia. Pumppu
(12 tai 24 V) on tehokas ja säiliössä
on kiinnityskorvakkeet valmiina.
Uutuutta saa 11/2, 4 ja 6 litran
säiliöllä, joista varsinkin suurin versio
osoittautui jo esittelyvaiheessa jätti-
menestykseksi: näytekappaleet suo-
rastaan riistettiin käsistä. 12 V pum-
pusta on myös suunnanvaihdolla
varustettu versio.

VDO KIENZLE TUO UUTUUDET PESU- JA
POLTTOAINEPUOLELLE

Suomen suosituin monitoimiaine
CRC 5-56 on jo käsite, mutta
CRC:n laaja kunnossapito- ja
huoltokemikaalivalikoima on
paljon muutakin. KAHAn
CRC-valikoimasta löytyy yli
50 erilaista tuotetta. Valikoiman
pääpaino on autokemikaaleissa,
mutta tarvittaessa toimitamme
tuotteita myös valikoimamme
ulkopuolelta muutaman päivän
viiveellä.

MARKKINAJOHTAJA CRC ON
ENEMMÄN KUIN 5–56

Toinen VDO Kienzlen uutuuksista
on muovirunkoinen yleispoltto-
aineanturi. Tämän vipuanturin
tekevät ainutlaatuiseksi monipuoliset
liitännät. Polttoaineen meno- ja
paluuliittimien lisäksi anturissa on
lisälämmittimen putkien liitännät
valmiina. Huohotinventtiili sekä
bajonettiliittimet polttoainesäiliölle
ja sähkölle viimeistelevät VDO
Kienzlen täysosuman. Valittavana
8 pituutta 405-670 mm.

CRC on tuotemerkki, johon
voit luottaa.
Niin CRC kuin muutkin
KAHAn edustamat kemikaalit
ovat tunnettujen valmistajien
merkkituotteita. CRC, Teroson,
Farecla, Kemetyl ja Perfect Seal
muodostavat yhdessä todella
monipuolisen, toimivan ja toisi-
aan täydentävän kemikaali-
kokonaisuuden.

KAHAVISA

Osallistu KAHA-
VISAan ja voita
10 ÄSSÄ-arpaa!
Vastaukset kysymyksiin löytyvät
tämän KAHAVIESTIn sivuilta.
Voittaja saa 10 kpl Veikkaus Oy:n
ÄSSÄ-arpoja.

Walker Quality Plus -pako-
putkistojen ja -katalysaattoreiden
takuu on

( 1 ) 6 kk

( X ) 1 v

( 2 ) 2 v

TAHHO-ohjelma lukee

( 1 ) vain VDO Kienzlen
ajopiirturikekkoja

( X ) muita paitsi VDO Kienzlen
kiekkoja

( 2 ) kaiken merkkisiä kiekkoja

Monroen uusi Safe-Tech -järjestelmä
parantaa pitokykyä

( 1 ) 5 %

( X ) 10 %

( 2 ) 15 % tavallisiin iskunvai-
mentimiin verrattuna

Kamasa-työkaluilla on

( 1 ) 1 v takuu

( X ) 5 v takuu

( 2 ) elinikäinen takuu

KAHAVISAn oikea rivi on:

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puh:

Arvonta suoritetaan oikein vastanneiden
kesken 6.5.99. Voittajaan otetaan yhteyttä
puhelimitse. Kopioi kuponki ja lähetä rivisi
30.4.1999 mennessä  faksilla numeroon (09)
615 68 294 tai postikortilla osoitteeseen: OY
KAHA AB / KAHAVISA, PL 117, 01511
VANTAA.



Julkaisija: Oy KAHA Ab
Ansatie 2, 01740 Vantaa
Puh.  (09) 615 6800
Faksi (09) 615 68304
www.kaha.fi
Päätoimittaja: Bengt Wahlberg
Toimitus ja taitto: Libenter Oy
Painopaikka: Koteva Oy, Turku

NIMITYKSETKAHAN TALV IPÄ IVÄ

Varaosaosasto
Marjut Ahonen on
nimitetty 4.1.1999
osastosihteeriksi.

Kiinteistöasiat
Kari Hokkanen on
nimitetty 14.12.1998
alkaen Kahan kiinteis-
tön vastuuhenkilöksi.

Ajoneuvoteollisuus
Jari Kiviluoma on
nimitetty 4.1.1999
tekniseksi myyjäksi
ilmastointilaitepuolelle.

Takuu
Harri Leppänen on
nimitetty 4.1.1999
alkaen takuukäsitte-
lijäksi.

Raskas kalusto
Jari Widerholm on
nimitetty 7.12.1998
edustajaksi raskaan
kaluston puolelle.

Myynti
Kai Österberg on
nimitetty 1.3.1999
alkaen piiripäälliköksi.

...sekä Pikkuveturin Toivo Taivaan mahtava lastenshow.
Kiitos esiintyjille ja osallistujille onnistuneesta Talvipäivästä!

Nykyiset ja vanhat KAHAlaiset viettivät
helmikuussa KAHAn Talvipäivää monenlaisen
rennon toiminnan merkeissä. Mukavan
perhepainotteisessa ohjelmassa oli mm.
soppatykin tyhjennystä...

...perinteistä...

...ja radio-ohjattua hevosvoimailua...
...nukketeatteria...

 KAHAVIESTI



Tervetuloa DEFA-hälytinkoulutukseen 1999!
Meillä on ilo kutsua sekä asentajat että myyjät perinteiseen DEFA-
hälytinkoulutukseen. Kurssi sopii niin vanhoille kuin uusillekin
DEFA-ammattilaisille, sillä luvassa on tuttuun tapaan tasapai-
noinen tietopaketti aina perusteista uusimpiin nikseihin ja
hienouksiin asti. Tulemme kertomaan VAT:n uudet hyväksymis-
normistot sekä myyntiin tulevat uudet DEFA-mallit, ja tietysti
saat myös vastauksia mahdollisiin asennuksiin liittyviin kysy-
myksiisi. Tiedon lisäksi KAHA tarjoaa kurssilaisille lämpimän
aterian lisukkeineen.

Koulutus järjestetään viikoilla 15, 16 ja 17 kahdeksalla eri
paikkakunnalla, joten löydät varmasti Sinulle parhaiten sopivimman
ajan ja paikan. Pyydämme Sinua ystävällisesti ilmoittautumaan
viimeistään 6.4. mennessä Katja Danielssonille KAHAan.
Puh: (09) 615 68 223
Fax: (09) 615 68 305
Sähköposti: katja.danielsson@kaha.fi
Tilaisuus on maksuton ja osallistujat rekisteröidään.

Tervetuloa!
Defa-osasto

Uusimmat ohjeet

ainutlaatuisiin 400-

sarjan hälyttimiin!

KAHA kutsuu koulutukseen

DEFAn hälytinkoulutuksen aikataulut sekä paikkakunnat
Pvm Paikkakunta Koulutustila Aikataulu
Ma 12.4. Oulu Cumulus Oulu 18.00–20.30

Kajaaninkatu 17
90100 Oulu

Ti 13.4. Kuopio Hotelli Iso Valkeinen 18.00–20.30
Päiväranta
70420 Kuopio

Ke 14.4. Seinäjoki Hotelli Lakeus 18.00–20.30
Torikatu 2
60100 Seinäjoki

To 15.4. Tampere Hotelli Victoria 18.00–20.30
Itsenäisyydenkatu 1
33100 Tampere

Ma 19.4. Kouvola Hotelli Vaakuna 18.00–20.30
Paimenpolku 2
45100 Kouvola

Ti 20.4. Lahti Hotelli Salpaus 18.00–20.30
Vesijärvenkatu 1
15100 Lahti

Ke 21.4. Turku Scandic Marina Palace18.00–20.30
Linnankatu 32
20100 Turku

Ma 26.4. Helsinki Oy KAHA Ab 18.00–20.30
Ansatie 2
01740 Vantaa


