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Extranet on menestys!
KAHAn menestyksekkäimpiä "lanseerauksia" on 15.9.2000 avattu
EXTRANET. Tiedostolla on jo yli 600 käyttäjää, jotka ovat työpaikoillaan
tulostaneet ajalla 15.9.00–28.2.01 noin 21 000 käyttöohjesivua! Tämä
tarkoittaa, että puhelimitse KAHAan tulevien käyttöohjepyyntöjen
määrä on vähentynyt peräti 6 500:lla edellisen vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna. Tämä tarkoittaa myös merkittävää palvelun paranemista:
asentaja saa työpaikalleen ohjeet heti: ei tarvita odottelua, ei puhelimessa
jonotusta eikä tarpeetonta faksiliikennettä. Jouheva työnkulku tuo mo-
lemmille osapuolille myös kustannussäästöjä. Tuote-eksperttimme pysty-
vät nyt yhä tehokkaammin keskittymään koulutukseen ja muuhun sel-
laiseen asiakaspalveluun, joka ei hoidu koneiden välisellä vuoropuhelulla.
Onneksi niitäkin asioita on, sillä ne ovat tämän työn parasta antia.

Mikä tökkii autokaupassa?
Autoala on niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa elänyt viime kuu-
kaudet synkissä tunnelmissa. Suomessa uusien autojen myynti on pudonnut
yli 30 % viime vuodesta ja muuallakin Euroopassa yli 20 %. Kaikkiaan
Suomessa myytäneen tänä vuonna noin 112 000 uutta autoa. Käytettyjen
autojen myynti takkuaa yhtä lailla. Ainoa valopilkku myyntiluvuissa on
Iso-Britannia, missä on autokauppa on yltänyt 7 %:n kasvuun. Uusien
autojen myynnin hidastuminen heijastuu myös KAHAn liiketoimintaan.
Notkahdus uusien autojen lisävarusteiden myynnissä näkyy selvästi.

Mistä tahmeudessa on kyse? Tuloverotusta on kevennetty ja tupo-
ratkaisu tuonut palkanlisää useimmille. Luottojen hinnatkaan eivät ole
tavoittamattoman korkealla, jos lisärahoitusta autokauppaan tarvitaan.
Tilanne näyttäisi siis taloudellisessa mielessä olevan melko turvattu.
Pelotteleeko meitä 90-luvun Suuren Laman haamu, jonka epäillään
heräävän henkiin hetkenä minä hyvänsä? Vai odotammeko autoveron
ja käytettyjen autojen hinnoitteluun ihmettä, joka yhtäkkiä tekisi auton
hankinnasta ja käytöstä tässä maassa merkittävästi entistä huokeampaa
huvia? Uskallan olettaa, ettei valtiovalta luovu varmoista verotuloistaan,
vaikka EU-tuomioistuin velvoittaisikin muuttamaan joitakin veroperus-
teita. Tavalla tai toisella valtio ottaa autonomistajilta sen minkä ennenkin.

Riskit eivät jää yhden osapuolen kannettavaksi
Entä paljon odotettu muutos käytettyjen autojen verokohtelussa? Siinä-
kin taitaa odottavan aika käydä pitkäksi. Selvää on, että väliraha uuteen
autoon pysyy lähiajat entisellään. Jos tuontiautot halpenevat, muuttuu
jo liikenteessä olevien vaihtoarvo samassa suhteessa. Ei tule käymään
niin, että taloudellinen riski jäisi vain yhden osapuolen eli autoliikkeen
kannettavaksi.

Osa markkinoiden hiljenemisestä on jo sen seurausta, että autoliikkeet
ovat varautuneet mahdolliseen vaihtoautojen hintaturbulenssiin ja ovat
pudottaneet välirahatarjouksia pienentääkseen varastoarvoihin liittyviä
riskejä. Saattaahan olla että vaihturi jää autoliikkeeseen useaksi kuukau-
deksi. Autonomistajien väärät odotukset ovat myös yksi kaupanteon
jarru: jos käsitys vanhan auton vaihtoarvosta on vielä vanhojen "hyvien
aikojen" tasolla, on selvää, että liikkeen välirahapyyntö tuntuu suurelta.

Nyt kaikki pessimismiä torjumaan
Korjaamotoiminnan ja varaosamyynnin kannalta vanhentuva autokanta
ja käytetyt tuontiautot ovat enemmän mahdollisuus kuin uhka. Tuonti-
autoja kunnostetaan ja mukautetaan Suomen oloihin, ja tästä saattaa
syntyä paljon työtilaisuuksia. Sanotaan usein, että "asiat ovat niin kuin
näyttää", mikä nyt tarkoittaisi sitä, että masennus
voitetaan vain ryhtymällä tietoisesti optimistisiksi.
Ei ole syytä lietsoa paniikkimieltä ja pessimismiä.
Jos kaikki omat munat eivät ole pörssiosakekorissa,
voi Hexin jättää hetkeksi huomiotta ja alkaa elää.
Nyt on KEVÄT ja autojen kunnostuksen paras
sesonki. Käytetään tämä aika hyväksemme ja
pannaan liikkeelle lisää hymyä ja hyvän työn iloa!

Jari Suhonen
Osastopäällikkö, KAHA Oy

1) KAHAn toimitusjohtaja Bengt
Wahlberg toivotti vieraat tervetulleiksi.

2)  Bengt Wahlberg ja
Peter E. Ackermann (Sachs GmbH)
keskustelemassa KAHAn uudesta
kytkinedustuksesta (kts. s. 4–5).

3) Konsernin johtajaomistaja
Håkan Knutsson (oik.) ja
Thomas Thrane (Fram).

4) Vasemmalta oikealle:
Johnny Björkmann, Thule AB;
Morten Berg, DEFA AS;
Bengt Wahlberg, KAHA;
Håkan Knutsson, KG Knutsson Ab
ja Peter E. Ackermann, Sachs GmbH.

5) Håkan Knutssonin hauskaa
puhetta kuuntelivat myös
Morten Berg, Bengt Wahlberg
ja Peter E. Ackermann

Pohjoismaiden tärkeimmät
autotarvikealan messut
keräsivät 25 ulkolaista
päämiestä KAHAn pää-
miesillallisille.

Auto & K
merkki 
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Sachs-edustus täydensi paletin
KAHAn kytkinvalikoima 
KAHAn vahvoihin alkuperäisedustuksiin liittyy
saksalainen kytkinvalmistaja Sachs.
Eikä kyseessä ole tälläkään kertaa mikään
kokematon haastaja tai vanha kehäraakki,
vaan tiensä huipulle määrätietoisesti
raivannut maailmanmerkki.
KAHA voi nyt luoda Sachsin,
Valeon ja Daikinin kytkimistä
ainutlaatuisen kattavan
valikoiman autoon kuin
autoon sopivia huippu-
luokan kytkimiä.
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 Sachs – dynaaminen
 saksalainen
Sachs on edelläkävijä
Maailman johtaviin kytkinvalmistajiin
kuuluva Sachs tunnetaan tinkimättömästä
laadustaan ja voimakkaasta panostukses-
taan jatkuvaan tuotekehitykseen. Autoi-
lijat kaikkialla maailmassa ovat jo vuosi-
kymmeniä saaneet nauttia tämän työn
tuloksista. Värinää vaimentavat kaksi-
massavauhtipyörällä varustetut kytkimet,
moduuli- ja elektroniset kytkimet sekä
urheilulliset Power Clutch -kytkimet
ovat kaikki Sachsin innovaatioita.

Quality made by Sachs
Asema alkuperäisvalmistajana on mah-
dollista vain panostamalla laatuun. Sachs
tekee läheistä yhteistyötä autonvalmis-
tajien kanssa ja kuuntelee tarkasti myös
loppukäyttäjiltä tulevaa palautetta. Oma
lukunsa on kokonaan erillinen kilpa-
autoiluun keskittyvä osasto. Mitä osien
kestävyyteen, keveyteen ja luotettavuuteen
tulee, Formula 1 on maailman vaativin
testipenkki. Maailmanmestaritalli Ferrarin
kytkin on Sachs. Moottoriurheilua tunte-
valle ei tarvitse kertoa Sachsin laadusta
enempää.

Sachs ja KAHA
Ensimmäisenä KAHAn valikoimaan tule-
vat henkilöautojen kytkinpaketit, raskaan
kaluston kytkinosat, tuulettimien visko-
kytkimet ja ohjainlaakerit. Jatkossa mu-
kaan otetaan mm. traktorien kytkimet ja
työsylinterit. KAHAn kytkinedustuskol-
mikko Sachs, Valeo ja Daikin merkitsee
käytännössä sitä, että KAHAlta löytyy
kytkin lähes jokaiseen Suomessa myytä-
vään autoon.

Myös Kimi Räikkösen
Sauber-talli luottaa

Sachs-kytkimiin.



a huippukunnossa
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 Valeo – raskaan sarjan ranskalainen
Valeo on yhtenä maailman suurimmista autonosien ensi-
asennusvalmistajista myös kytkinvalmistajana todellinen
raskassarjalainen. Yli 15 miljoonaa valmistettua kytkintä
vuodessa tarkoittaa sitä, että joka toisessa eurooppalaisessa
ja joka kolmannessa ajoneuvossa koko maailmassa on
Valeo-kytkin! Valeo- ja Sachs-varaosilla KAHA kattaa
eurooppalaiset autot lähes aukottomasti.

 Daikin – kestävä japanilainen
Daikin täydentää KAHAn kytkiosavalikoiman japanilais-
ten automallien osalta. Tehtaan juuret ovat syvällä Japanin
autoteollisuudessa. Se on merkittävä alkuperäistoimittaja,
joka tekee yhteistyötä kaikkien maan autonvalmistajien
kanssa. Daikinin valikoimasta löytyvät kytkinosat melkein
kaikkiin japanilaisiin autoihin, joten sen tuotteet kattavat
myös Suomen autokannan lähes täydellisesti.
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Jakoavaimet

Mattakromatun
uutuusjakoavai-
men otekulma on
kasvanut 22,5 as-

teeseen. Erikoiskovat
leuat sallivat 10 %

suuremman avainvälin
ja Optipunkt-muotoilun

ansiosta kuluneet mutterit
aukeavat helpommin. Öljyn- ja

bensiininkestävästä erikoiskumista
valmistetusta kädensijasta saa todella

pitävän otteen. Avainvalikoimaan kuuluvat
pituudet 6–12" ja maksimikitaleveydet

23–38 mm.

Kevään Kamas

             Pitkät kiintosilmukka-avaimet

       Kiintosilmukka-avaimien tavallista pidempi varsi
       merkitsee parempaa vääntömomenttia ja kevyempää
    käyttöä. Erikoispitkien avainten valikoima kattaa
     uutuutena nyt myös avainvälin 33–50 mm. Optipunkt-
  rakenne jakaa voiman laajemmalle alueelle ja pitää
 mutterin ehjänä. Kromattujen ja/tai mattapintaisten
avainten silmukan taivutus on 15°.

Tarkkuusruuvitaltat

Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltujen
tarkkuusruuvitalttojen valikoima on laajentunut.
Saatavilla on erillistalttojen lisäksi kaksi 7 taltan
sarjaa niin Phillips- ja uraruuveille kuin Torx-
ruuveillekin. Kaikissa on tarkkuushiottu ja kar-
kaistu kromivanadiumteräksestä valmistettu terä,
jonka kärki on fosfatoitu. Pyörivän kädensijan
nupin ansiosta pieniäkin säätöruuveja on helppo
kiertää tarkasti ja vakaasti.

Tarkkuusruuvitaltat kattavat uraruuvit 1,4–3,0 mm,
Ph-ruuvit n:o 0–000 ja Torx-ruuvit T5–T15.
Kätevään seinätelineeseen sopivat sekä Kamasan
uutuustaltat että vanhat tarkkuusruuvitaltat.



asa-uutuuksia

            Asentajan lavetti

  Pehmustetun luksuslavetin pinta on kemi-
kaaleja kestävää vinyyliä ja runko iskun-

kestävää nelikulmateräsputkea. Neljä
kääntyvää kuulalaakeroitua pyörää

sallivat täyden liikkuvuuden.
                Maksimikuormitus 140 kg.

                          Tilausnumero K6252.

Hallinosturi säilytyslaukulla

CE-hyväksytty tukeva nosturi on helppo
säilyttää ja kuljettaa mukana tulevassa
tukevassa muovilaukussa. Kuormitus
2 tonnia, korkeus 140–381 mm ja
paino 12 kg. Tilausnumero K4846.

Hylsyavainsarjat

Teräpalasarja öljytulpille
1/2" liittimellä varustetuista
teräpaloista koottu moni-
puolinen sarja, jonka osia saa
myös erillishylsyinä. Sisältää
yhdeksän 6-kulmaista (8–19
mm ja 3/8") ja erikoisuutena
kaksi 4-kulmaista (8 ja 10 mm)
teräpalaa sekä adapterin (3/8"
reikä – 1/2" tappi). Kotelon
mitat ovat 290x130x50 mm.
Tilausnumero K1202P.

34-osainen hylsyavainsarja 1/4" liittimellä
Tusinalla 4–13 mm Optipunkt-hylsyjä varustettu "varttisarja",
jossa myös 9 pitkää 4–13 mm hylsyä. Lisäksi teräpalapidin, 8
reiällistä 8–40 koon turva-Torxia, 50 mm jäykkä ja 150 mm
taipuisa jatkokappale sekä 105 mm T-väännin. Hienona erikoi-
suutena mukana on erikoistiheä 72-hampainen räikkäväännin,
joka vaatii vain 5° väännön pykälien välillä. Kapean muotoilun
ansiosta sillä tavoittaa modernien laitteiden yhä ahtaammin
sijoitellut kohteet. Hylsyissä on reikä vääntimen lukituskuulalle.
Kotelon mitat 290x130x50 mm. Tilausnumero K1620P.

Magneettiset 6-kulmahylsyt

6-kulmaliitännällä varustettujen uutuus-
hylsyjen erikoisuus on hylsyn pohjalle
sijoitettu magneetti. Itse hylsy tai liitäntä
eivät ole magneettisia, minkä ansiosta
mutteri ei takerru hylsyyn väärässä asen-
nossa. Alaspäin tai ahtaissa kohteissa työs-
kenneltäessä käytännöllisiä magneettisia
hylsyjä saa sekä 6–10 millisinä että
1/4–3/8 tuumaisina.
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Klokkerholm on yli 30
toimintavuotensa aikana
oppinut korinosista kaiken.
Se myös tietää kuinka kovat
sopivuusvaatimukset osille
kolarikorjauksessa asetetaan.
Täydellisen sopivuuden merkiksi
Klokkerholm loi uuden
A1-laatuluokan.

Ainoa ero alkuperäiseen on hinta

A1-konsepti takaa sen, että osat ovat
täysin vertailukelpoisia alkuperäis-
osien kanssa niin sopivuuden, mate-
riaalin kuin pintakäsittelynkin suh-
teen. A1-osat valmistetaan parhaista
mahdollisista raaka-aineista ja ne tar-
kastetaan huolellisesti ennen hyväk-
symistä parhaaseen A1-ryhmään.
Osoituksena Klokkerholmin var-
muudesta näiden osien sopivuuteen
ja laatuun tehdas antaa niille täsmäl-
leen saman takuun kuin automaa-
hantuojat antavat alkuperäisosille.
Ainoaksi eroksi ensiasennusosiin
jääkin vain – hinta. Klokkerholm
A1-osat ovat aina alkuperäisiä edul-
lisempia.

A1 on kaikkien etu

Myös vakuutusyhtiöiden edun mu-
kaista on käyttää alkuperäistä edul-
lisempia A1-osia. Etu tulee myös
autonomistajalle ja hänen autonsa
vakuuttajalle. Samoin kasvaa tietysti
myös autokorjaamon taloudellinen
etu. Tehdäkseen kaiken mahdol-
lisimman helpoksi Klokkerholm
liittää vielä omien osiensa tuote-
numeroiden yhteyteen myös alku-

Parhaan laadun merkki on   A1

Klokkerholm loi
uuden laatu-
standardin

KAHAlta kevään aikana paperiver-
siona tilausnumerolla KORLUE tai
CD-versiona numerolla CDKLOK.
Luettelo pitää sisällään n. 500 uutta
tuotenumeroa.

peräisosan numeron. A1-luoki-
teltuja osia on Klokkerholmin
kaikkiaan n. 15000 tuotenume-
ron joukossa jo n. 800 kpl, ja
valikoimaa laajennetaan määrä-
tietoisesti.

Klokkerholm ja A1 KAHAlta

Klokkerholmin A1-konsepti sopii
KAHAn laatufilosofiaan täydellisesti,
ja olemme iloisia voidessamme tar-
jota asiakkaillemme jälleen parasta
mitä markkinoilla on. KAHAn jätti-
varastossa odottaa tilaustasi yli 3500
Klokkerholm-korinosaa. Voit tilata
vuoden 2001 Klokkerholm-luettelon
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Monroen vuoden 2001 luettelo
ilmestyy huhtikuussa. Tarjolla
on iskunvaimentimia ja tarvik-
keita uusimpiinkin automallei-
hin yli 160 uuden tuotenimik-
keen voimin.

Sensa-Trac yhä useamman
ulottuvilla

Monroen ylpeys, Safe-Tech -järjes-
telmällä varustettu huippuvaimennin
Sensa-Trac on uuden luettelon myötä
tarjolla entistä suurempaan joukkoon
suosituimpia uusia automalleja.
Odotetuimpia näistä ovat varmasti
mm. Toyota Yaris, Opel Zafira, Volvo
S80, Citroen Picasso, Alfa Romeo
156 Sport Wagon sekä Mazda 626:n
ja Ford Focuksen farmarimallit.

Fernando Monton, Monroe Ride
Control Groupin tuotepäällikkö
toteaakin: "Me olemme ensimmäi-
nen valmistaja, joka pystyy tarjoa-
maan jälkimarkkinoille tuotteita
moniin uusimpiinkin automalleihin.
Uskomme että suurempi valikoima
ja ratkaisuvaihtoehtojen määrä hel-
pottavat merkittävästi asentajien ja
korjaajien työtä".

Enemmän – selkeämmin
– tarkemmin

Autonvalmistajien aakkosellisen lis-
tauksen lisäksi uudessa luettelossa
on myös helppokäyttöinen osien
numerointijärjestelmä sekä yksityis-
kohtainen kuvaus kaikista Monroen
lisätarvikkeista. Mukana ovat nyt
mm. Magic Camber -ohjauskulma-
pultit sopivuustaulukkoineen sekä
laajentunut valikoima iskunvaimen-
timien Protection Kit -suojakumi-
sarjoja.

Viime vuoden lopulla Monroe sel-
keytti tuotenimiään yhdistämällä
Radial- ja Gas-Maticin uuden Origi-
nal-nimen alle. Uudessa luettelossa
vanhat nimet ovat lopullisesti histo-
riaa ja oikean iskunvaimentimen va-
linta on nyt helppoa – ja tietysti var-
maa: Monroe Original on aina ni-
mensä mukaisesti vähintään yhtä hy-
vä tai parempi kuin alkuperäisiskari.

Korkeapaineisen Adventuren etuna
on rakenteen yksinkertaisuus. Yksi-
putkinen vaimennin pysyy viileäm-
pänä kuin perinteinen kaksiputkinen
kaasuiskunvaimennin ja säilyttää te-
hokkuutensa pitempään. Putken toi-
sessa päässä on kovassa paineessa pieni
määrä typpeä, jonka kelluva mäntä
erottaa öljystä. Kaasu ja öljy eivät se-
koitu, minkä ansiosta männän vent-
tiili toimii paremmin eikä vaahtoa-
mista esiinny. Yksiputkirakenteen
ansiosta Adventuressa on lisäksi voitu
käyttää läpimitaltaan normaalia suu-

Monroelta uusi luettelo

rempaa 46 mm:n venttiiliä, jonka
ansiosta iskunvaimennin reagoi jo
parinkin millimetrin liikkeeseen.
Herkkyys säilyy kaikissa olosuhteissa,
sillä viskositeetiltaan parannettu öljy
on toimintakykyinen -40–+120 °C
lämpötiloissa. Monroe Adventure ei
tarvitse lainkaan säätämistä, vaikka
olosuhteet muuttuisivat äärimmäi-
syydestä toiseen. Se tarjoaa tarkan ja
ylellisen mukavan ajotuntuman niin
maastossa kuin maantielläkin.

Voit tilata Monroen
  uuden luettelon KAHAlta
     tilaus-numerolla MONROE1.
    Paksun paperiversion
        lisäksi saatavilla on myös
            CD-ROM -versio.

Erityisesti maastureihin tarkoitettu kaksiputkinen matalapaineinen
Gas-Magnum on saanut kovan luokan seuraajan. Mallin korvaa
vieläkin ankarampaa menoa sietävä Monroe Adventure.

Monroe
– uutuus maastoon ja maantielle



10

Auto & Korjaamo -messut kokosi
jälleen kerran ammattilaiset
saman katon alle Helsingin
Messukeskukseen. Massiivinen
tapahtuma oli ainutlaatuinen
näköalapaikka alan tarjontaan
ja tarjosi hyvän mahdollisuuden
kontaktien luomiseen. Yli 150
näytteilleasettajan joukossa oli
tietysti myös KAHA yhteistyö-
kumppaneineen. Paikalla tunnel-
mia kirjasi Kahaviestin erikois-
toimittaja.

Paikan päällä ymmärtää heti, miksi
tilaisuus on alan suomalaisten messu-
jen joukossa omassa luokassaan. Ky-
seessä on kansainvälisestikin mer-
kittävä autoalan tapahtuma, joka an-
taa kattavan kuvan auto- ja erikois-
korjaamoiden työkalu- ja laitekehi-
tyksestä sekä varaosa- ja varuste-
tarjonnasta. Vaivaa oli nähty myös
esillepanossa. Erilaiset demonstraa-
tiot ja työnäytökset elävöittivät kii-
tettävästi tuotteiden esittelyä ja Tie-
tovarikolla loivat asiantuntijat kiin-
nostavia näkökulmia jatkuvasti ke-
hittyvän alan uusimpiin mahdolli-
suuksiin. Kaarsimme ensimmäiseksi
kuitenkin suoraan KAHAn näyttä-
välle osastolle.

Suurmessut tärkeät KAHAlle

Suomen suurimmat alan messut ovat
varmasti hyvin tärkeä satsaus myös
KAHAlle. Messuvastaava Tuomas
Mustakallio vahvisti asian. – Kyllä
tämä tapahtuma on melkoinen pon-
nistus KAHAlta – niin taloudellisesti
kuin henkisestikin. Mutta täällä meil-
lä on sitten upea tilaisuus esitellä sekä
edustamiamme tuotteita että omaa
osaamistamme hyvin laajasti yhdellä

Suurtapahtuma keräsi alan ammattilaiset yhteen

KAHA vahvasti mukana
Auto & Korjaamo
2001 -messuilla

kertaa. Se on messuja edeltävän kii-
reen ja kovan työn jälkeen erittäin
palkitsevaa.

Millä muulla tavoin messut ovat
KAHAlle tärkeät?
– Ilman muuta messut ovat loistava
foorumi tavata asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita. Varsinkin konttori-
väki, joka ei ehdi niin liikkua ken-
tällä, on mielissään kun voi paiskata
kättä ja tavata väkeä tällaisessa muka-
vassa tilaisuudessa. Vieraanamme on
lisäksi yli 30 päämiestä, joilla on ti-
laisuus nähdä kuinka heidän tuot-
teitaan käytännössä esitellään. Samalla
käydään tietysti läpi yhteistyökuvioita
ja suunnitellaan tulevia.

AD-autokorjaamoketju on KAHAn
tärkeä asiakas

H-käytävän toiselta puolelta löysim-
me AD-autokorjaamoketjun osaston,
jota markkinointijohtaja Antti Valta-
vaara oli juuri esittelemässä ulko-
maisille vierailleen. Ostopäällikkö
Hannu Laineella oli onneksi hetki
aikaa kertoa yrityksen toiminnasta.
– AD toimii 16 Euroopan maassa
yhteensä yli 4500 yrittäjän voimin,
mikä tekee siitä Euroopan suurim-
man varaosakaupan ketjun. AD-
Autokorjaamoja on yli 3000, Suo-
messa niitä on jo 125. AD-Finland
on näiden 125 AD-autokorjaamon
ja 34 AD-varaosaliikkeen muodos-
tama kahden ketjun keskusyksikkö.
AD:n väreissä ja AD:n konseptin
mukaan toimivat AD-korjaamot ovat
yksityisyrittäjien vetämiä yksiköitä.

Mitä AD-ketju voi yrittäjiksi
aikoville tarjota?
– Me tarjoamme heille mm. hyväksi
havaitun liiketoimintakonseptin,
sopivat tuotteet sopivilla hinnoilla,
yhteismarkkinointia, jatkokoulutuk-
sia ja alan uusinta tietotekniikkaa
käsittävän kokonaispaketin. AD-

yrittäjä ei jää koskaan yksin, vaan
hänellä on aina käytettävissään kaikki
tietomme ja koko yhteistyöver-
kostomme. Se takaa AD-korjaamolle
nopeat ja suorat tavarantoimitukset
kaikista tärkeistä tuoteryhmistä
ilman muita välikäsiä. Kansainväli-
syytemme merkitsee tietysti suoria
yhteyksiä maailman johtaviin alan
laitevalmistajiin.

Kuinka yhteistyö KAHAn kanssa
sujuu?
– KAHA on ehdottomasti maan
edistyksellisimpiä tukkuliikkeitä ja
meillä on yhteistyötä paljon. Osoi-
tuksena molemminpuolisesta luot-
tamuksesta voisi mainita vaikkapa
maankattavan Monroe-jälleen-
myyntisopimuksen. Oma lukunsa
ovat KAHAn toimittamat AD:lle
räätälöidyt tuotteet, tällaisia löytyy
mm. Thule-kuljetuslaatikko-,
DEFA-sisälämmitin- ja Philips-
lamppuperheestä. Koko Euroopan
mittakaavassa AD on useimpien tuo-
tevalmistajien suurin asiakas, siksi
tällainen räätälöinti on mahdollista.

OSASET ja KAHA – Osaa ne!

OSASET on Suomen laajin ja tun-
netuin auton varaosa- ja tarvike-
kaupan markkinointiketju, jonka
50 itsenäistä yrittäjäjäsentä ja 61
myymälää saavat päämajasta val-
miiksi neuvotellut kauppaehdot sekä
erittäin kattavan koulutus- ja markki-
nointituen. Ketjun tyylikkäällä osas-
tolla tapasimme kenttäpäällikkö Jussi
Huhtasen.

Mikä merkitys Auto & Korjaamo
-messuilla on OSASET-ketjulle?
– Me tarjoamme tietoa varaosakau-
pan yrittäjille, jotka ovat kiinnos-
tuneita mahdollisuudesta liittyä
OSASET-ketjuun. Esittelemme niitä
etuja joita maanlaajuiseen, hyvä-
maineiseen ketjuun kuuluminen tuo
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Kehittyneen AD-Korjaamomestari -
ohjelman tietokannassa on koko
Suomen autorekisteri. Varaosamaahan-
tuojien tuotteita sisältävään AD-Tuote
-ohjelmaan synkronoituna se kertoo
rekisterinumeron perusteella juuri
tiettyyn autoon sopivat varaosat.
AD-Korjaamomestari -ohjelmistoa
käyttämällä voidaan seurata autoille
tehtyjä huoltoja ja korjauksia sekä
suunnitella tulevia, sillä kunkin auto-
mallin tehtaan ilmoittamat huolto-
ohjelmat löytyvät ohjelmistosta.

Osaset-ketjun kenttäpäällikkö Jussi
Huhtanen kertoi mitä messut ja yhteistyö
KAHAn kanssa merkitsevät menestyvälle
varaosa- ja tarvikekaupan ketjulle.

KAHAn osastolle oli messuvastaava Tuomas Mustakallion mukaan rahdattu 17
täyttä lavaa tavaraa!

tullessaan. Kerromme myös, että
OSASET-yrittäjällä on aina koko
ketjun tuki takanaan. Korjaamo-
yrittäjille haluamme viestittää laa-
jasta myymäläverkostostamme 55
paikkakunnalla Tammisaaresta Iva-
loon. Messut ovat meille tärkeät myös
yrityskuvan luomisen kannalta.

Mitä mieltä olet yhteistyöstä
KAHAn kanssa?
– Me neuvottelemme markkinointi-
yhteistyöstä ja sopimuksista KAHAn
kanssa, mutta logistiikka ja laskutus
kulkevat suoraan OSASET-kaup-
piaan ja KAHAn välillä. Ketjun ostot
KAHAlta ovat kehittyneet positiivi-
sesti – se kertoo omaa selvää kieltään
yhteistyön sujumisesta. Mehän emme
tuo maahan mitään itse, joten KAHA
kuten muutkin yhteistyökumppa-
nimme ovat merkittävässä asemassa.
KAHA on mielestämme hyvin inno-
vatiivinen yritys, joka hankkii uusia
edustuksia vauhdikkaasti. Joskus
vauhti tuntuu jopa niin huimalta,
että vanhojen edustuksien asema
huolestuttaa.
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SNR tuo markkinoille uudet
ammattilaistason erikois-
työkalut, joita käyttämällä
voi välttää suurimman osan
pyöränlaakereiden asennuksessa
tapahtuvista virheistä.

Työkalut on valmistettu samalla
tinkimättömällä tarkkuudella kuin
SNR-laakeritkin. Niissä kiteytyy
täydellisesti "Oikea työkalu oikeaan
tarkoitukseen" -filosofia, jota korke-
asta laadustaan tunnettu yhtiö to-
teuttaa kaikessa toiminnassaan.
SNR-laakerityökaluilla voi suorittaa
käytännössä lähes jokaisen Suo-
messa myytävän ajoneuvon laake-
rien irrotus- ja asennustyöt turval-
lisesti ja varmasti.

90 % pyöränlaakerivaurioista johtuu väärästä asennuksesta

      SNR-uutuustyökaluilla
tarkkuutta pyöränlaakerien
irrotukseen ja asennukseen

Ulosvedinsarja

Sisältää kaikki tarvittavat työkalut
pyöränlaakerien sisäkehän irrotuk-
seen. Ulosvedinsarja sisältää sekä
irrotus- että asennustyökaluja. Nii-
den avulla pyöränlaakerit voi vetää
ulos pesästä ja asentaa ilman prässiä.

Keskityssarja

Helppokäyttöinen ja nopea työkalu,
jolla laakeri keskitetään tarkasti
oikealle paikalleen laakeripesään.
Keskityssarjan avulla laakeri tulee
asennettua olka-akseliin takuuvar-
masti oikein.

Olka-
akseli

Keskitys-
holkki

Poistettavan laakerin
sisäkooli

Ulosvetimen
leuat

Kiristin-
pultti

Vastin-
tappi

Ulkokoolin
vääntiö

Väännin

Sisäkoolin
halkaisija

Ulkokoolin
vääntiö

Kiristin-
pultti

Ulos-
vetimen

leuat

Vastintappi
Poistettavan
laakerin sisäkooli

Ulosvedinkaavio



Thule Rapid System Tracker
Monissa uusissa autoissa on tehdas-
asenteinen T-ura auton katolla. Näitä
tapauksia varten Thule tarjoaa 417-
erikoisjalan rinnalle uuden Rapid
System Tracker -taakkatelinejalan.

Kun merkkikohtainen asennussarja
on paikoillaan, jalan voi kiinnittää
siihen suoraan nopealla pikalukituk-
sella. Taakkatelineen saa myös hel-
posti pois silloin kun sitä ei tarvita,
tai sen voi irrottaa vain hetkeksi esim.
auton pesun ajaksi. Rapid System
Tracker on lukittavissa autoon Thule
One Key System 544 -lukoilla. Jalan
kanssa voidaan käyttää alumiinista
aeroprofiilia.

Webasto Compact Cooler on suoritus-
kykyinen katolle asennettava ilmas-
tointilaitesarja pikkubusseihin, kuor-
ma-autoihin, työkoneisiin ja erikois-
ajoneuvoihin. Aerodynaamisesti muo-
toillut laitteet ovat luokkansa matalim-
pia, mutta jäähdytysteho on pienistä
ulkomitoista huolimatta vaikuttava.

Optimoitua tehoa
Tarjolla on kaksi teholtaan erilaista
mallia. Compact Cooler 5:n jäähdy-
tysteho on 5 kW. Se sopii pieniin
minibusseihin sekä ohjaamoilmas-
tointiin kuorma-autoissa, työkoneis-
sa ja huoltoajoneuvoissa. Compact
Cooler 8 on suuremmalla 8,5 kW:n
jäähdytystehollaan hyvä valinta suu-
rempiin minibusseihin, ambulans-
seihin ja ohjaamoilmastointiin erit-
täin kuumissa oloissa. Kummatkin
laitteet sopivat kuljettajan paikan
ilmastointiin linja-autossa.

Peruspakettiin kuuluu kattoyksikkö,
ilmanjakolevy sekä perusasennussarja
tarvittavine letkuineen, tiivisteineen
ja liittimineen. Lisäksi tarvitaan
moottoriin asennettava ja sen käyttä-
mä kompressori. Kumpaankin mallia
on saatavana sekä 12- että 24-volt-
tisena sekä monilla erilaisilla asennus-
sarjoilla, joista on helppo optimoida
asiakkaalle sopiva kokonaisuus.

Ratkaisu hyötyajoneuvojen ilmastointiin

Tehokas kattolaitesarja
               Compact Cooler

Thule ClipOn
Kokoontaitettava polkupyöräteline-
uutuus, jonka irrottaminen ja kiin-
nittäminen on patentoidun asennus-
menetelmän ansiosta todella help-
poa. Vain kolmen yksinkertaisen vai-
heen jälkeen teline on paikallaan,
minkä jälkeen sen voi napsauttaa irti
ja kiinni vaivattomasti kahdella epä-
keskokahvalla.

Kolme polkupyörää kantava ClipOn
ei naarmuta autoa eikä pyöriä, ja
turvakaari estää polkupyöriä kosket-
tamasta autoon. Helppokäyttöisen
Thule ClipOnin saa sekä hatch-
back- että farmariautoihin sopivana
mallina.

Taattua Webasto-laatua
Compact Coolerissa on tuttuun We-
basto-tyyliin monia hienoja ominai-
suuksia ja ainutlaatuisia etuja, mikä
tekee siitä hinta/laatu-suhteeltaan
erinomaisen. Ylimitoitetun lauhdut-
timen ansiosta laitteisto toimii alhai-
sella paineella ja säilyttää jäähdytys-
tehonsa poikkeuksellisen kuumis-
sakin olosuhteissa. Jäykkä runko ja
jämerä rakenne takaa ongelmatto-
man toiminnan rankemmassakin
menossa. Työ kuin työ, kone kuin
kone – Webasto toimii aina.

E1-hyväksytyn Compact Coolerin
turvallisuusominaisuudet ovat moni-
puoliset. Kaksoispainekytkin valvoo
sekä yli- että alipainetta ja jäätymis-
suojatermostaatti tarkkailee lamellien
lämpötilaa. Raja-arvojen ylittyessä
kompressori pysähtyy, mutta puhalti-
met jatkavat toimintaansa. Uuden-
tyyppisen kondenssivedenerottimen

ansiosta Compact Cooler toimii
moitteetta myös erittäin kosteissa
oloissa ilman kastumisvaaraa.

CC8:n erikoisvarusteet
Tehokkaampaan Compact Cooler 8
-malliin on saatavana lisävarusteena
ilmakanavasarja, johon kuuluu liitos-
levy, päätekappale sekä 569 mm pitkä
välikappale. Välikappaleita voi myös
hankkia erikseen lisää. CC8:n saa
myös raitisilmaversiona, joka yhdistää
kiertoilma- ja raitisilmalaitteen edut
ja parantaa sisäilman laatua oleellisesti
vaikkapa minibussissa. Laitteeseen
voi liittää vielä lämmityksenkin,
jolloin tuloksena on lähes suurten
linja-autojen kattokanavia vastaava
järjestelmä.

-kevään uusia
kuljetusratkaisuja

Uusi Thule-
tuoteluettelo
ja valintaopas
Loppuvuodesta
2000 ilmestynees-
tä tuoteluettelos-
ta löytyy näiden uutuuksien lisäksi
monta muutakin tuoretta Thule-
oivallusta. Valmiiksi koottu taakka-
teline kattokaiteella varustettuihin
autoihin on yksi niistä. 108 ja 120
cm:n putkipituuksilla saatava valmis-
teline vähentää tarvittavien osien
määrää ja on hyvä esimerkki Thulen
toimivaan yksinkertaisuu-
teen pyrkivästä tuo-
tesuunnittelusta.

Käyttölaitteet

Ilmakanavointi

Kompressori

Kylmäaineputket

Compact Cooler 8

Compact
Cooler 8

pikkubussissa

Thule ClipOn
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MS 4200 – Kaikki kerralla

VDO Dayton MS 4200 on markki-
noiden monipuolisin GPS-navigoin-
tiyksikkö, viritin ja CD samassa DIN-
kokoisessa autolaitteessa. Se on todel-
linen "All In One" -ratkaisu kaikille
niille, jotka haluavat tasokkaan pake-
tin edullisesti ilman heikkoja lenkkejä.
Navigointiyksikkö on integroitu soit-
timen etulevyyn, joten erillistä näyttöä
ei tarvita. Laite opastaa kuljettajaa
ääniviesteillä ja selkeillä nuolilla.

Arvokas vakiovarustus

MS 4200:ssa on TMC (Traffic
Message Channel) -vastaanotin, joka
ilmoittaa automaattisesti matkan var-
rella olevista ongelmista ja ehdottaa
vaihtoehtoisia reittejä. TMC on hieno
ominaisuus, josta tavallisesti on saanut
pulittaa tonnin ylimääräistä. Järjestel-
mä on käytössä useimmissa Euroopan
maissa, myös Suomessa. Takaikku-
nalle tai yleensä kojetaululle sijoi-

Navigointiradio
VDO Dayton MS 4200

tettava GPS-antenni kuuluu niin
ikään vakiovarustukseen.

Kaikki VDO Dayton -navigointi-
laitteet osaavat automaattisesti lukea
sekä NavTechin että TeleAtlaksen
karttalevyjä. Näin MS 4200:n omis-
taja pääsee aina nauttimaan markki-
noiden parhaasta levystä ja sille usein
talletetusta hyödyllisestä lisäinfor-
maatiosta, kuten huoltoasema-,
hotelli- ja ravintolatiedoista.

Tietokoneajan laatusoitin

MS 4200 on luonnollisesti myös
huippuluokan viihdesoitin. Digitaali-
sella äänen muokkauksella, säädet-
tävällä loudnessilla ja 7 taajuusase-
tuksella varustettu 4 x 40 W vah-
vistin takaa kristallinkirkkaat soun-
dit. Siinä on myös CD-vaihtajan tu-
loliitäntä ja ohjaus sekä 4-kanavainen
linjalähtö. Digitaalinen RDS-TMC
-viritin on varustettu aina tarkkaa
aikaa näyttävällä RDS/GPS-kellolla.

Navigointilaitteiden
suosio kasvaa maailmalla
vääjäämättömästi.
Järjestelmän edut ovat
niin selvät, että laitteen
kerran hankkinut ei siitä
enää luovu. Suomen
kartta-CD valmistuu
lähiaikoina, joten
VDO Daytonin
huippulaadukkaan
navigointiradion voi
hankkia KAHAlta
huoletta jo nyt.

Monitoimi-ihme
Daytonin malliin Navigointiradio
VDO Dayton MS 4200
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Äänenvoimakkuus säätyy ajonopeuden
mukaan ja puhelinsignaalin voi toistaa
auton kaiuttimista. PC-yksikössä on
32-bittinen RISC-prosessori ja 16 Mt
RAM-muistia sekä 16 Mt päivitettävää
Flash ROM-muistia. Laitteen mitat
ovat 180x50x160 mm.

Hienojen oivallusten perussoitin:
VDO CD 571

CD 571 on hinta/laatu-suhteeltaan
uskomattoman kilpailukykyinen soi-
tin, jossa on paljon käyttömukavuutta
parantavia oivalluksia. Toinen etulevyn
pyöreistä säätimistä toimii irrotettavana
näppäinosana, jonka voi tallettaa lait-
teen mukana toimitettavan avaimen-
perän sisään.

Näin näppäinosa kulkee aina varmas-
ti mukana ja on käsillä heti ovea avat-
taessa. 4 x 45 W vahvistin on varustet-
tu Theatre Sound -äänenlaajentimella
ja Smart Volume -äänensäädöllä sekä
reilulla pyöreällä voimakkuussäätimellä.
Virittimessä on perinteiset asemanu-

meropainikkeet ja 9 aluetta / 98 pika-
valintaa (50 A–Z) sekä RDS-kello.
Puhelinmykistys, CD-vaihtajan ohjaus,
CD-R -levyjen toisto sekä Panic-toi-
minto kuuluvat myös tyylikkään titaa-
ninvärisen laitteen ominaisuuksiin. Toi-
mivan kokonaisuuden kruunaa suuri
ja selkeä VDF-näyttö.

Kuvan CD 571:n lisäksi saatavilla on myös
hieman riisutumpi malli CD 521. VDO:n
valikoimaan kuuluu myös laaja joukko
korkealaatuisia kaiuttimia, vahvistimia
ja subwoofereita.

Lisätietoa netistä:
www.ms4200.com
(VDO MS 4200 -navigointiradio)

www.vdodayton.com
(kaikki mallit)

Kaikkiin VDO Daytonia koskeviin
kysymyksiin vastaavat tuote-
päällikkö Markku Ijäs ja markki-
nointiassistentti Anne Pekkinen
osoitteessa vdodayton@kaha.fi
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Autoilijan turvalamppu
Amper Lite 2000
Amper Lite 2000 on taskulamppu, joka voi
kirjaimellisesti pelastaa ihmishenkiä. Siihen
on nimittäin integroitu erikoisteräskärki
ikkunan rikkomista varten sekä turvavyön
katkaisemiseen suunniteltu leikkuuterä.
Saksalaista laatutyötä oleva Amper Lite
2000 on luonnollisesti ennen kaikkea
erinomainen halogeenilamppu, ja toivot-
tavasti sen lisäominaisuuksille ei
koskaan tulekaan käyttöä.
Mutta jos niin käy, on hyvä
tietää oikeiden väli-
neiden löytyvän
autosta nopeasti.
Lampun mukana
seuraa teline, jonka voi kiinnittää
esim. kojelautaan.

Turvavyön leikkuuterä on suojassa varren
sisällä ja sen saa esiin vetämällä teräs-
kärkiosan irti varresta. Kärjen päässä on
läpivienti avaimenperälle tai ketjulle. Amper
Lite 2000 on teknisesti korkealaatuinen ja
viimeistelty työkalu. Siltä se myös näyttää
ja tuntuu. AAA-paristolla toimivan lampun
pituus on 120 mm, läpimitta 17 mm ja
paino n. 75 g.

Kaikki Cannon-lattiamatot on valmistettu
aidosta luonnonkumista. Toisin kuin kevyt
muovimatto, kumimatto laskeutuu pai-
koilleen auton muotoja tarkasti myötäillen
ja se myös pysyy paikoillaan. Liukumat-
tomana se ei sotkeudu polkimien väliin ja
aiheuta vaaratilanteita liikenteessä. Täysin
kierrätettävä luonnonkumimatto on lisäksi
ympäristöystävällinen eikä se haise öljyltä.

Cannon Boot Protector
Boot Protector on Cannonin uusi tavara-
tilamatto. Sitä saa kahdessa koossa: Shape
1 on tarkoitettu pieniin ja keskisuuriin au-
toihin ja Shape 2 suuriin autoihin. Myynti-
pakkauksessa on sopivuustaulukko ja ma-
tossa vahvikkeilla varustetut leikkuulinjat.
Tuloksena on täydellinen istuvuus lähes
kaikkiin autoihin, mukaanlukien tässä suh-
teessa tavallisesti ongelmalliset monikäyt-
töautot. Jämäkässä matossa on syvennys, jo-
ka kerää tehokkaasti kuran ja kosteuden.
Cannon Boot Protector hyötyy luonnonku-
min ominaisuuksista vielä yhdellä tavalla:
iso tavaratilamatto on voitu pakata rullalle
vähän tilaa vievään kapeaan laatikkoon.

Cannon-lattiamatot:
luonnollisesti kumia

Aito kumi laskeutuu
pitkän varastoinninkin
jälkeen aina majestee-
tillisesti paikalleen.
Muotoon puristettuihin
ja tilaa vieviin muovi-
mattoihin verrattuna
Cannon tuo tältäkin osin
merkittävän kustannushyödyn.

Cannon Europe
Jalkatilamatto Cannon Europen suunnit-
telussa pyrittiin mahdollisimman laajaan
sopivuuteen. Muotoilultaan se sopii jo alun
alkaen suurimpaan osaan autoista. Lisäksi
reunoja ohennettiin pisteeseen, jossa pai-
navuuden ja ohuuden edut kohtaavat. Tu-
loksena on lattian muotoihin hienosti mu-
kautuva todellinen yleismatto, joka ei tar-
vitse sen enempää sopivuustaulukkoa kuin
leikkuulinjojakaan. Värivaihtoehtoina ovat
grafiitinharmaa ja musta.

Cannon Europen kesäkäyttöön tarkoitetussa
versiossa on tyylikkäät veluuripehmusteet.
Talvimallissa niiden tilalla on kurasyvennykset.

Tyylikäs moni-
käyttölaukku
Kamasalta
Vahvasta kaksinkertaisesta nailonkudos-
kankaasta valmistettu pehmeä työkalu-
laukku on täydellinen ratkaisu vaikkapa
keikkakorjaajalle. Paksu kangas ja kova
pohjalevy takaavat tehokkaan suojan työ-
kaluille ja mittalaitteille. Toisaalta kangas-
laukku ei kolise eikä naarmuta esim. auton
takakonttia. Suuri säilytystila ja 4 tukevaa
sisä- ja 2 ulkotaskua tarjoavat monipuolista
tilaa moneen tarkoitukseen. Paksut, peh-
mustetut kädensijat ja säädettävä olkahihna
sekä tyylikäs kamasanvihreä väri viimeis-
televät kevään hittituotteen. Mitat
420x240x280 mm.
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Säännöllisesti ja oikein huollettuna
ilmastointilaite kestää siinä missä
muukin auto, mutta valitettavan
usein asiakkaat laiminlyövät huol-
lon. Ensimmäinen osa, joka tällöin
yleensä vaurioituu on kompressori.
KAHAn varasto-ohjelmasta löytyy
uutuutena laaja valikoima tunne-
tuimpien valmistajien varaosa-
kompressoreita.

Kompressorivaurio yleisin vika
Ilmastointilaitteen kompressori toimii jär-
jestelmän pumppuna siirtämällä kylmä-
ainetta lämmönvaihtimien läpi. Seoksessa
on myös kompressorin – järjestelmän
ainoan liikkuvan osan – voiteluun tarvit-
tavaa kompressoriöljyä. Jos kylmäainetta
ei säännöllisesti puhdisteta tai vaihdeta,
on seurauksena tavallisesti kompressori-
vaurio. KAHA on jo pitkään tarjonnut
huippulaadukkaita WIGAM-huolto-
laitteita ajoneuvoilmastointien vaatimiin
huolto- ja kunnossapitotöihin.

KAHAlta jouset
5 vuoden katkea-
mattomuus-
takuulla
K+F – saksalaista
alkuperäislaatua
Kraemer & Freund eli
tutummin K+F on vuonna 1887 perustettu
saksalainen jousitehdas. ISO 9002 -serti-
fikaatilla ja TÜV-hyväksynnällä varustetut
tuotteet ovat kelpuuttaneet alkuperäisosik-
seen mm. Mercedes Benz, BMW ja Opel.
K+F tunnetaankin sekä merkittävänä ensi-
asennus- että jälkimarkkinapuolen jousi-
toimittajana. Noin 30 miljoonan yksikön
vuosituotantoon kuuluu laaja valikoima
jousia eri automalleihin. Myös madallus-
jousisarjat kuuluvat tuotanto-ohjelmaan.
Kaikilla K+F:n tuotteilla on 5 vuoden kat-
keamattomuustakuu.

Lesjöfors - ruotsalaista teräsosaamista
Pohjoismaiden suurin jousien valmistaja
Lesjöfors aloitti toimintansa jo vuonna
1852. Lesjöfors kelaa jousensa kylmänä.
Valmistustekniikka on vaativa, mutta jousen
selvittyä kelauksesta voidaan toisaalta olla
varmoja että se kestää – pitkään. Menetelmä
asettaa tiukat laatuvaatimukset myös raaka-
aineelle, ja tehdas käyttääkin joustensa
valmistukseen ominaisuuksiltaan poik-
keuksellista erikoisterästä. Lesjöforsin vali-
koimassa on jouset lähes kaikkiin euroop-
palaisiin ja japanilaisiin henkilö- ja paketti-
autoihin. ISO 9002 -sertifikaatti ja 5 vuo-
den katkeamattomuustakuu kertovat kai-
ken olennaisen tuotteiden laadusta.

Loctite ja Plastic
Padding KAHAlle
KAHAn kattava
kemikaalituotevalikoi-
ma laajenee Loctite
ja Plastic Padding -
tuotteilla. Molemmat merkit ovat ison
maailman brandeja, joiden tuotteet ovat
laadultaan huippuluokkaa. Loctiten ja Plastic
Paddingin valikoimasta löytyvät mm. liimat,
lukitteet, moottorisilikonit, kemialliset me-
tallit jne. Merkit täydentävät erinomaisesti
KAHAn valikoimassa jo olevia laatutuote-
merkkejä kuten Teroson, CRC, Korrek,
Lasol, Castrol, Farecla, Perfect Seal ja
Thurmo.

Belgialainen Sidem on merkittävä ohjausosien
valmistaja, joka aloitti toimintansa vuonna 1933.
Tehdas tarjoaa täyden linjan ohjausosia eurooppa-
laisiin ja japanilaisiin henkilöautoihin sekä kevyi-
siin hyötyajoneuvoihin. Sidem käyttää samaa kehittynyttä
valmistustekniikkaa kuin saksalaiset ohjausosavalmistajat
eli nivelten sisällä on nylon-teflon -tiiviste.  Siisteissä ja ny-
kyaikaisissa tiloissa toimiva yritys panostaa tosissaan tuote-
kehitykseen, mistä kertovat huippumodernin tutkimus-
osaston tasaisin väliajoin esittelemät tuoteoivallukset. Tehtaan
8000 m2:n varastosta rullaa päivittäin ISO 9001 -sertifikaatilla
merkittyä tavaraa kaikkialle maailmaan. KAHAn kautta myös
Sinä voit tarjota asiakkaillesi tunnustettua Sidem-laatua.

Ajoneuvoilmastoinnin varaosa-
kompressorit KAHAlta

Paraskaan huolto ei kuitenkaan auta, jos
vahinko on jo päässyt tapahtumaan. Silloin
kannattaa KAHAlta tilata kokonaan uusi
varaosakompressori.

Kaikki tunnetuimmat merkit
KAHAn edustukseen kuuluvat kaikki mer-
kittävimmät kompressorivalmistajat kuten
Sanden, Seltec, Visteon ja Denso. Ne kat-
tavat käytännössä kaikki eurooppalaiset ja
japanilaiset henkilöauto-, kuorma-auto- ja
työkonemerkit. Laajasta valikoimasta löytyy
todennäköisesti sopiva kompressori erikoi-
sempaankin merkkiin ja järjestelmään. Tar-
vittaessa toimiva ratkaisu räätälöidään yksi-
löllisesti ja ajoneuvokohtaisesti. Kun huolto
ei kompressorin rikkouduttua enää riitä,
apu löytyy KAHAsta.

Korkeapaine
Matalapaine

Kompressori

Kompressori ajoneuvoilmastointilaitteen kylmäpiirissä

Sidem osaa ohjausosat
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KAHAn valikoimassa ovat nyt myös kor-
kealaatuiset ja näyttävät Metec-lisävalo-
telineet. Ruostumattomasta Kromi-nikkeli-
teräksestä valmistetut telineet viimeistellään
tehtaalla käsityönä upean kiiltäviksi. Saata-
vana on mallikohtaisesti suunniteltuja te-
lineitä yleisimpiin maastureihin, paketti-

autoihin ja pick-upeihin. Telineen mukana
toimitetaan kaikki tarvittavat kiinnitysosat
sekä selkeät kiinnitysohjeet. TÜV-hyväksy-
tyistä Metec-lisävalotelineistä kertoo mie-
lellään lisää KAHAn vastaava tuotepäällikkö
Jarkko Malm p. (09) 615 68 234.

Vision Plus: voittoisaa valotehoa!
Philips Vision Plusin voittokulku alan tes-
teissä jatkuu. Tekniikan Maailman H4-
vertailun ykköstila viime vuodelta sai ko-
meaa jatkoa lehden tuoreessa numerossa
4/01. Vision Plus pokkasi jälleen kulta-
mitalin – tällä kertaa H7-vertailussa. Ja
testivoittoja on syytä odottaa lisää: Vision
Plus -sarjan uusin tulokas on H1-polttimo,
joka on jopa 50% tavallista H1-polttimoa
tehokkaampi. Testivoitot ovat palkinto
jatkuvasta tuotekehitystyöstä ja takaavat
Philipsin kysynnän kasvavan entises-
tään. Vision Plus kannattaa pitää liik-
keessä jatkossakin näkyvällä paikalla.

Silver Vision – ulkonäöllä on väliä
Vision Plus H1 ei ole ainoa uutuus
Philipsin valorintamalla. Silver Vision
on uusi “näkymätön” vilkkulamppu.
Sen hopeoitu polttimon kupu sulautuu
täydellisesti uusissa autoissa suosittuihin
kirkkaisiin vilkkulyhtyihin. Tilanne muut-
tuu vilkkua käytettäessä: silloin Silver
Visionin kirkkaasti palava, värillinen hehku-
lanka antaa tutun oranssin vilkkuvalon.

Takavaimennin-
osat kerralla:
Walker Minikit

Takavaimentajaa vaihdettaessa on tähän asti
pitänyt hankkia kiinnitysosat erikseen. Ei
enää – Walker Minikit on täydellinen kiin-
nikesarja, johon kuuluvat kaikki tarvittavat
klemmarit, pannat ja kumikiinnikkeet
kätevästi yhdessä ja samassa paketissa. Ja
mikä parasta, Minikit tulee osien erikseen
ostamista 20–30 % halvemmaksi. Sarjat
löytyvät luettelosta 851-alkuisina tuote-
numeroina. Walker Minikit on saatavana
n. 800 yleisimpään automalliin.

Walker-luettelo päivittyi
Tänä vuonna ei ilmesty kokonaan uutta
Walker-tehdasluetteloa. Erillisen päivitys-
luettelon voi sen sijaan tilata KAHAlta
tilausnumerolla WALLIS. Se sisältää n. 700
uutta tuotenumeroa, jotka kattavat ensi
kertaa myös uudemmat 96–99 -mallien
autot.

Käsinkiillotettua laatua:
Metec-lisävalotelineet

Kevään Philips-uutuuksia

Varalamppurasiassa vara parempi
Philipsin kätevät vara-
lamppurasiat sisältävät
yleisimmät autossa tar-
vittavat polttimot ja
laattasulakkeet.
Ehdoton apuväline,
kun ollaan tien päällä.

Premium – perusvalon
uusi standardi

Parannettu Philips
Premium luo uuden

H4- ja H7-perusvalo-
standardin. Se on valo-

   teholtaan 30% vastaavaa tavallista
lamppua parempi. Premium on hyvä valinta
silloin kun halutaan peruslamppu laadusta
tinkimättä. Paras ratkaisu löytyy aina
Philipsiltä.



DEFA CAN

NIMITYKSETKAHAV ISA

Arvonta suoritetaan oikein vastanneiden
kesken 4.6.2001. Voittajaan otetaan yhteyttä
puhelimitse. Kopioi kuponki ja lähetä rivisi
31.5.2001 mennessä  faksilla numeroon
(09) 615 68 294 tai postikortilla osoitteeseen:
OY KAHA AB / KAHAVISA, PL 117, 01511
VANTAA.

Kahavisa tarjoaa taas
mahdollisuuden
jättipottiin!
Kilpailuvastaukset löytyvät tästä
lehdestä. Oikein vastanneiden kesken
arvomme 10 kpl Ässä-arpoja!

Kahavisan 2/00 voitti ARI KUUSELA
(Veho Oy) Espoosta. Onnittelut!

KAHAn uusi kytkinedustus on
(1) Sachs
(X) Fuchs
(2) Puchs

Klokkerholm A1 on
(1) Islannin korkein vuori
(X) Moottoritie Norjassa
(2) Auton korinosien ylin laatuluokka

Monroen uutta luetteloa EI ole
saatavana
(1) CD-levynä
(X) View-Master -kiekkona
(2) painettuna

Webasto Compact Cooler on
(1) katolle asennettava ilmastointi-

laitesarja
(X) poliisin uusi tainnutusase
(2) polvisukkamerkki

KAHAVISAn oikea rivi on:

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puh:
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Tietoa ja asennusohjeita KAHAn
asiakasyrityksille. Nyt myös uusi
KUVAPANKKI. Katso takasivu!

Myynti
Abdel Bouhlal on
nimitetty 11/2000
alkaen myynti-
edustajaksi,
vastuualueenaan
Venäjän myynti

Tomi Laitila on
nimitetty 04/2001
alkaen noutomyynnin
asiakaspalvelijaksi

Huolto
Harri Leppänen on
nimitetty 04/2001
alkaen huoltovastaavaksi
(huoltotoimintoihin
kuuluvat takuu- ja
palautustoiminnot,
tekninen neuvonta
sekä huolto)

Varaosat & tarvikkeet
Pietari Leppänen on
nimitetty 04/2001 alkaen
tuotehoitajaksi

Osto
Kirsti Lyly on nimitetty
04/2001 alkaen
varaosapuolen
ostoryhmään

KAHAVIESTI
Julkaisija: Oy KAHA Ab

Ansatie 2, 01740 Vantaa
Puh.  (09) 615 6800
Faksi (09) 615 68304
www.kaha.fi

Päätoimittaja: Jari Suhonen
Toimitus ja taitto: Libenter Oy
Painopaikka: Koteva Oy, Turku

HUOMIO!

DEFA CAN
-asennus-
ohjeet nyt
uusiinkin
autoihin!



• Tietoa ja asennusohjeita

• Vain KAHAn asiakasyrityksille

• Edellyttää rekisteröitymistä

• Lisätietoja: webmaster@kaha.fi

UUTTA: KUVAPANKKI!

JOUKKOKIRJE


