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Epävarmuus jatkuu 
Puolessa vuodessa Suomi ei ole päässyt sanottavasti eteenpäin autove-
roasiassa.  Syyskuussa EY-tuomioistuin otti tutkittavakseen, onko Suo-
messa noudatettu käytettyjen autojen verotuskohtelu lainmukaista vai 
ei. Suullisen käsittelyn jälkeen asia siirtyi julkisasiamiehelle. Tätä kirjoi-
tettaessa julkisasiamiehen päätös ei vielä ole tullut, mutta se saataneen 
lähipäivinä. 

Varma vuosia jatkuneen kiistan seuraus kuitenkin on, että juuri valtio 
on lopputuloksesta riippumatta yksi häviäjäosapuoli. Kun autokauppa 
on ollut halvaannuksissa, rahaa ei ole tullut paljon eikä vähän, ei 
myöskään valtion kassaan. Hyvä taloudellinen suhdanne jäi auto- ja 
autovarustekaupalta hyödyntämättä. Kaukonäköisemmin menetellen 
valtiovarainministeriö olisi julkistanut jonkinlaisen suunnitelman vero-
järjestelyistä. Silloin voittajia olisi ollut monella taholla – myös valtion.

Luonnollisesti uusien autojen myynnin hitaus ja suhdannekäänne on 
tuntunut myös KAHAssa. Mutta onneksi ne, jotka ovat nyt hankkineet 
autoja, ovat niitä myös kiitettävästi varustelleet. Myös vanhempaa ka-
lustoa korjataan vilkkaasti, mikä kiristää kilpailua varaosamarkkinoilla. 
Kun myös originaaliosien hinnat puristuvat, ostopäätös on helpompi 
kääntää niiden eduksi. Tätä on jo nähty. KAHAn asiakkaat voivat suh-
tautua tilanteeseen rauhallisesti: Tuotteidemme laatu on joka suhteessa 
kilpailukykyinen originaalien kanssa, ja pystymme tarvittaessa vastaa-
maan myös hintakilpailuun. Tukkurit valitsevat tietysti itse tuotteiden-
sa jakelukanavat: trendi näyttää vievän kovasti suoran korjaamojakelun 
suuntaan, mutta näillä näkymin KAHA pysyy uskollisena valitsemal-
leen perinteiselle jakelutielle, joka on toiminut erinomaisesti.

Ryhmäpoikkeusasetuksen purkautumisesta
Ryhmäpoikkeusasetuksen purkautumisesta on samoin spekuloitu vuo-
sikausia. Yksi aikaraja on ollut lokakuu 2002, jolloin autonvalmistajien 
määräysvallan maahantuontiin, piirimyyjiin sekä huolto- ja korjausasi-
oihin on odotettu kaventuvan olennaisesti. Asia on EU-komission pöy-
dällä. Komissio on kuullut EU-parlamenttia samoin kuin eri maiden 
ministeriöitä, ja ilmassa tuntuisi olevan jonkinmittaisen siirtymäajan 
uumoilua. Mutta kannattaa muistaa, että kyse on vain siirtymäajasta 
ja  että kuluttajajärjestöt ja kilpailuviranomaiset ajavat mahdollisimman 
lyhyttä siirtymää. 

Maahantuojat ja merkkihuollot luottavat vahvasti siihen, että asia ha-
lutaan hoitaa hallitusti ja että komissio tulee tarjoamaan jonkinasteista 
suojaa maahantuojien ja piirimyyjien viimevuosien investoinnelle. Ole-
tettavaa kuitenkin on, että siirtymäjaksosta huolimatta tietojen saantia 
tullaan helpottamaan ja kilpailua joiltakin osin vapauttamaan, 
minkä vuoksi meidän olisi jo rakennettava 
valmiuksia ja vahvuuksia toimia uudessa 
tilanteessa.

Tehdään parhaamme!

Jari Suhonen
Osastopäällikkö, KAHA Oy

Yrittäjä Jarmo Pudas on Kolarissa ja Ro-
vaniemellä sijaitsevien Jarmo Pudas Ky 
-varaosaliikkeiden omistaja-johtaja. Ko-
larin toimipaikka viettää vuonna 2002 jo 
20-vuotisjuhlaansa. Jarmo Pudas hankki 
liikkeen omistukseensa vuonna 1982, kun 
silloinen omistaja halusi paikkakunnalta 
muuton takia luopua liikkeestä. Pudas oli 
työskennellyt yrityksessä varaosamyyjänä. 
Yrittäjäksi ryhtymistä mies ei kuitenkaan 
epäröinyt. Poikasesta alkaen autot ovat 
olleet henki ja elämä: työnä oli aluksi au-
tojen huolto, sen jälkeen varaosat ja har-
rastuksena jokamiesluokan autourheilu. 
Kolarissa Pudas hoiti liikettä muutamia 
vuosia omin voimin: nykyisin liikkeessä 
työskentelee jo omistaja-johtajan lisäksi 
kolme ulkopuolista myyjää. 
 
Rovaniemen avaus kesällä 2001
Viime kesänä toiminta laajeni Rovanie-
melle. Aloitetta vauhditti KAHA Oy:n  
ja etenkin sen Pohjois-Suomen edustajan 
Esa Asuinmaan vahva tuki ja sopivien 
tilojen löytyminen erittäin keskeiseltä 
paikalta Alakorkalontieltä. Hyvä sijainti 
onkin yksi varaosaliikkeen tärkeistä me-
nestyksen edellytyksistä. Sijaintikysymys 
on kunnossa myös Kolarissa. Jokijalantie 
on paikkakunnan pääväylä. Myös Kola-
rissa toimintaa on pystytty kehittämään 
viime vuosina. Noin 200 m2:n omat myy-
mälätilat on äskettäin saneerattu ja uusi 
170 m2:n uusi varastotila otettu juuri 
käyttöön. Myös Rovaniemellä liiketilat 
ovat pinta-alaltaan samaa kokoluokkaa. 
Työntekijöitä on Rovaniemelläkin kolme, 
joiden lisäksi Jarmo Pudas sukkuloi muu-
taman päivän viikossa kahden liikkeensä 
välillä. Ajomatka on 160 km, joten mat-
kalla ehtii pohtia monenlaista. 

Jarmo Pudas Ky on keskittynyt auto-
varaosiin ja -tarvikkeisiin
Jarmo Pudas ei ole halunnut hajottaa toi-
mintaansa rönsyihin eikä ryhtyä touhua-
maan huoltobusineksessa. Mielumminkin 
hän haluaa nykyaikaiseen tapaan toimia 
verkostossa ja palvella alueen autoliikkei-
tä ja huoltokorjaamoita mahdollisimman 
yksilöllisesti. Yhteistyö Rovaniemellä al-
koi alusta asti vahvasti KAHAn merk-
kien parissa, mutta Kolarissa muutkin 
tukkurit ovat aika ajoin olleet merkit-
täviä toimittajia. Tosin sielläkin KAHA 
on nykyisin vahvin kumppani. Suotuisas-

Rovaniemellä ja Kolarissa 

TULEVA
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elää vahva luottamus 

ISUUTEEN
ti kehittyneen yhteistyön perustana ovat 
yhtäältä KAHAn vahvat merkkituotteet ja 
toisaalta miellyttävä kumppanuus. – Iki-
nä ei ole tarvinnut KAHAn miehiä pok-
kuroida, vaan aina olen tuntenut olevani 
KAHAssa tasa-arvoinen keskustelukump-
pani, mikä ei aina ole itsestään selvää 
pääkaupunkiseudulla asioitaessa, toteaa 
Pudas tyytyväisenä. 

Vahvoja merkkejä 
Jarmo Pudas Ky tarjoaa pohjois-suomalai-
sille monien tuoteryhmien kuninkuussar-
jaan kuuluvia merkkejä. KAHAn kautta 
mukana ovat mm. DEFA-lämmittimet, 
MONROE-iskunvaimentimet, WEBAS-
TO-lämmitys- ja -ilmastointilaitteet sekä 
FRAM-suodattimet. Autosähköpuolella 
tärkeitä merkkejä ovat mm. ovat OSRAM 
ja BOSCH. Myös laadukkaat LÖBRO-
vetoakselit ja -nivelet ovat edustettuina 
tuotevalikoimassa.
 
Pelottaako talouden taantuma?
– Ei pelota. Jos Suomessa ei myydä uusia 
autoja, on pakko korjata vanhoja. Ihmiset 
liikkuvat varmasti nyt ja tulevaisuudessa 
autolla – ainakin täällä Lapissa, missä 
muita mahdollisuuksia ei juuri ole tarjol-
la. Jos taas uusien autojen kauppa käy ny-
kyistä paremmin, painottuu myyntimme 
silloin lisävarustepuolelle, luottaa Pudas. 
– Epäilemättä tekisin samat päätökset vie-
lä nytkin, jos ne olisivat edessä.  – Mutta 
yrittäjän ei sovi ryhtyä laskemaan työ-
tuntejaan, silloin voisi mielenrauha men-
nä. Minä pidän asiakaspalvelusta ja olen 
innostunut haasteista ja oman työn jat-
kuvasta kehittämisestä. – Mies on neljä-
kymppisenä parhaassa iässä: kokemus on 
antanut jo riittävästi realismia, mutta kui-
tenkin jäljellä on vielä voimia ja rohkeut-
ta, vakuuttaa Pudas.

KAHA on kelpo kumppani
Keskeinen osa Jarmo Pudaksen tulevai-
suuden luottamuksesta rakentuu hyvien 
yhteistyökumppaneiden varaan. – KA-
HAn asema on vahvistunut meillä vuosi 
vuodelta, sillä jatkuva, tehokas koulutus 
sekä yrittäjän ja hänen henkilöstönsä tie-
totaidosta huolehtiminen merkitsevat mi-
nulle paljon, toteaa Pudas. – Toinen 
seikka ovat tietysti täsmälliset toimitukset. 
Kun tukkurin omat varastot ja tilausten-
käsittelysysteemit ovat kunnossa, homma 

pelaa myös meillä ja pystymme 
pitämään sen minkä olemme lu-
vanneet.

Perhe on ykkönen
Jarmo Pudaksen vaimo ei työs-
kentele yrityksessä. – Vaimo toi-
mii muulla alalla, sillä riskiä on 
hajautettava, nauraa Jarmo Pudas. Vai-
mon lisäksi perheessä on kasvamassa kak-
si vahvaa automiestä: Jani 6 v ja Olli 5 
v. Kun vapaa-aikaa liikenee, suuntaa Pu-
daksen perhe mielellään tunturiin hiihtä-
mään tai laskettelemaan. Myös 10 vuotta 
vanhassa omakotitalossa riittää aina re-
montoitavaa ja huollettavaa. Nuoruuden 
harrastus autourheilu sen sijaan on jäänyt. 
– Jostain on pakko tinkiä. Etusijalla ovat 
pojat ja perheen hyvinvointi tässä elä-
mänvaiheessa. Kyllä vielä ehdin autour-
heilunkin pariin – jos en muualle, niin 
ainakin katsomoon.

Jarmo Pudas katsoo 
luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Loppuasiakkaat hyötyvät KAHAn täsmäl-
lisistä toimituksista. Rovaniemen auto-
palvelu Oy:n Aarne Malvalehto noutaa 
tilaamansa tuotteet.

Rovaniemen toimipiste sijaitsee keskeisellä paikalla. Tapio Kumpula (vas.), Jarmo Pudas 
ja Markku Jumisko panostavat asiakkaan palveluun.

Jarmo Pudas Ky on palvellut asiakkaitaan 
Kolarissa kohta 20 vuotta. Kuvassa Jarmo 
Pudas ja vasemmalla Kari Pudas .
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OSRAM-valikoima
Osram-valikoimaamme kuuluvat kaikki 
autolamput. Toimitamme perinteisten 
kymppipakkausten lisäksi korjaamokäyt-
töön soveltuvat suuremmat teollisuus-
pakkaukset sekä itsepalveluperiaatteella 
myytävät Blister-pakkaukset. 

OSRAM-merkkilamppurasiat
Osramin laajaan valikoimaan kuuluvat 
myös muovikantaiset merkkivalolamput, 
joita löytyy sekä 12 V että 24 V rasioissa.

OSRAM-korjaamoteline 
Osram tarjoaa korjaamoille toimivaa te-
linettä, josta yleisimmät autolamput ovat 
helposti saatavilla. Osram-telineessä on 
mukana myös autolamppujen kuntotes-
tauslaite.

-edustus KAHAlle

4

KAHAn autolamppuvalikoima laajenee. 
Jatkossa edustuksiimme Philipsin
rinnalla kuuluvat myös Osram-
autolamput. Näin voimme palvella 
asiakkaitamme mahdollisimman 
hyvin kahdella markkinoiden 
johtavalla ensiasennus-
merkillä.
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Osram-blisterlamppujen soveltuvuustaulukon avulla asi-
akkaasi löytää helposti autoonsa sopivan lampun. Osram 
-itsepalveluvalikoima kattaa yli 80%
autolamppujen kysynnästä. 
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CD 4802 tuo MP3:n maanteille
Tietokonepuolella kehitetty MP3-äänen-
pakkaustekniikka on levinnyt Internetin 
ansiosta kulovalkean tavoin kaikkialle. 
Vaikka MP3-tiedosto on kooltaan vain 
n. 1/10 alkuperäisestä pakkaamattomasta 
äänitteestä, ei eroa käytännössä juuri kuu-
le. Yhdelle CD-R tai CD-RW -levylle voi 
siten koota parikin sataa mielikappalet-
taan. VDO Dayton CD 4802 soittaa tal-
lennetut CD-levyt ja niillä olevat MP3:t 
siinä missä tavallisetkin audio-CD:t. Tu-
lossa on myös DIN-kokoinen MP3 Ju-
kebox DMD 302S, joka tukee kolmea 
yleisintä muistikorttityyppiä ja jonka voi 
kytkeä mihin tahansa CD-vaihtajalla va-
rustettuun VDO-radioon – myös van-
hempiin malleihin.

Uuden teholuokan tuhattaiturit

upea radiomallisto

4 x 55 W tanakkaa MOSFET-tehoa
Kaikissa uutuusradioissa kahta edullisinta 
mallia lukuunottamatta on jykevä MOS-
FET-vahvistin, jonka 4 x 55 W:n teho 
vie Daytonit kokonaan omaan teholuok-
kaan. Korkeajännitteinen 4 V:n ulostulo 
ja subwoofer-liitäntä takaavat sen että tien 
päälläkin voi luukuttaa kunnolla jos siltä 
tuntuu. Soundin voi muokata tarkasti ha-
luamakseen manuaalisella ekvalisaattorilla 
tai antaa hienosti säädetyn automatiikan 
hoitaa homman.

Vain VDO Daytonissa: turvallinen 
Handsfree Phone In
CD 4802:n omistaja ei tarvitse matka-
puhelimelleen erillistä autosarjaa. Kaik-
kia yleisimpiä puhelinmerkkejä tukeva 
Handsfree Phone In -järjestelmä proses-
soi puhelut käyttäen hyväkseen soittimen 
huippukomponentteja ja kaiuttimia. Ra-
dio pitää samalla puhelimen akun aina 
täydessä latauksessa. Ajoturvallisuutta li-
säävään Handsfree-järjestelmään kuuluu 
lisäksi herkkä mikrofoni.

VDO Dayton esittelee kokonaan uuden radiomalliston, 
jonka huippuominaisuudet pitävät merkin tiukasti alan 
ehdottomassa kärjessä. Soittimet ovat täynnä ainutlaatuisia 
teknisiä oivalluksia, ja niiden viileä design suorastaan hive-
lee silmää. VDO Dayton vie autoradion uuteen aikaan.

Hienoja ominaisuuksia: Ajotieto-
kone, RDS, DAB, ASL, SDVC, SAM...
Kehittyneeseen ajotietokoneeseen (mm. 
nopeus, aika, trippi, akkujännite ym.) 
voidaan kytkeä esim. VDO:n peruutus-
tutka, jonka jälkeen soitin varoittaa sekä 
äänellä että näytöllä kun haluttu va-
roetäisyys alittuu. RDS-viritin, digitaali-
set DAB-ominaisuudet sekä ASL-asema- 
ja SDVC-äänenvoimakkuusautomatiikka 
kuuluvat myös asiaan. Näiden ja monien 
muiden ominaisuuksien toimintaa voi vi-
ritellä hyvin pitkälle mieleisekseen soitti-
men SAM-softamenussa.

Luottokorttityyppisen 
CA 1103 -kauko-ohjaimen 
lisäksi tulossa on myös ohjauspyöränkehälle sopiva 
malli, jolla voi ohjata myös navigointijärjestelmää.

Uudet kaiutinsarjat HPC 1300 ja 
HPC 1700 ovat tyylipuhtaita High End 
-sarjoja, joihin kuuluvat läpinäkyvällä 
kannella varustettu jakosuodin, ala- ja kes-
kiäänikaiuttimet sekä upotettavat diskant-
tikaiuttimet. Sarjat voi täydentää 
subbareilla HPS 10 tai HPS 12.

6



7

VDO Dayton CD 4802:ssa on hämmästyttävä VFD-näyttö. 
Tehtaan oma innovaatio perustuu kaksikerrostekniikkaan, jonka 
avulla näytöllä voidaan esittää animaatioita ja upeita 3D-
efektejä. Halutessaan ominaisuuden voi kytkeä myös pois päältä.

Hieman riisutumman CD 4502 -mallin erikoisuus on 
TMC-signaalin ulostulo (Traffi c Message Channel), joka 
vaatii toimiakseen paikallisen karttasoftan. Suomen kartta-
CD:n on määrä valmistua ensi keväänä.

Lisätietoja:
www.vdodayton.com
Kaikki VDO Daytonia
koskevat kysymykset voi 
lähettää osoitteeseen 
vdodayton@kaha.fi 
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DEFA on synonyymi muka- 
valle ja turvalliselle talvi-
autoilulle. Warm Up 
-lämmitinjärjestelmät 
takaavat lämpimän mootto-
rin ja kirkkaat ikkunat 
heti matkaan lähdettäessä, 
ja Auto Security -hälytin-
järjestelmien ansiosta autoi-
lija voi nukkua yönsä rau-
hassa. DEFA-tuoteperheestä 
löytyy toimiva ratkaisu käy-
tännössä kaikkiin automal-
leihin vuosimallista  tai  
varustelutasosta riippu-
matta. Myymällä ja asen-
tamalla yhtenäisiä DEFA-
järjestelmiä voit toivottaa 
asiakkaallesi huolettomasti 
turvallista talvea.

Turvallista ja 
mukavaa talvea!

Uusia lämmitinelementtejä
DEFA Warm Up -lämmitinjärjestelmää 
on jälleen täydennetty uusimpiin auto-
malleihin suunnitelluilla moottorinläm-
mitinelementeillä. Esim. elementti 580 
sopii uusiin Audeihin ja 585 korvaa 2.8 
litran TD-moottoreihin tarkoitetun van-
han 567:n (mm. Peugeot Boxer, Fiat 
Ducato, Iveco Daily, Renault Mascot ja 
Citroen Jumper – katso lisää osoitteesta 
www.kaha.fi /extranet).

Olemme lähettäneet kaikille asiakkaillem-
me uuden suositustaulukon. Jos et ole si-
tä kuitenkaan jostain syystä saanut, ota 
heti yhteyttä niin lähetämme sen Sinulle 
tuota pikaa. Kätevässä taulukossa on uusi 
jakoavainsymbolilla merkitty sarake, jos-
ta käy ilmi viitteellinen asennusaika.

Sisälämmitinvalikoima laajenee
Uusi sisälämmitinsarja DA470014 sisäl-
tää tuotteet 785, 768 sekä 1400 W:n 
puhaltimen DEFA Plug-In -pistokkeella. 
PTC-vastuksella varustettu 1200-watti-
nen DA430012 kuuluu niin ikään talven 
uutuuksiin. Lisäksi 24 V:n järjestelmiin 
on saatavana kahden erillisen 12 V:n 
akkulaturin kytkentäohje (molemmille 
akuille oma laturinsa).

DEFA Auto Security antaa kattavan 
turvan
Kehittyneinkään ajonestojärjestelmä ei es-
tä varasta murtautumasta autoon. DEFA 

Auto Security -hälytinjärjestelmä sitä vas-
toin suojaa kaikki reitit, josta on mah-
dollista päästä autoon sisälle. Kuorisuoja 
käsittää ovet, konepellin ja takaluukun, 
sisätilaa valvoo mikroaaltotutka. Renkaat 
ja vanteetkin on varmistettu, sillä lisäva-
rusteena saatava liiketunnistin laukaisee 
hälytyksen jos autoa nostetaan tunkilla 
tai jos sitä lähdetään hinaamaan. Uusin-
ta DEFA-tekniikkaa edustavat CAN-hä-
lyttimet, joita on kohta saatavana mm. 
Mercedes Benz-, VW-, Audi-, Seat- ja 
Skoda-autoihin.

Akkuvarmennetun sireenin ulvoessa mur-
tautuja yleensä pakenee paikalta. Ja jos 
jostain löytyisikin poikkeuksellisen te-
räshermoinen konna, eivät ihmiset vas-
toin yleistä käsitystä suinkaan todista 
murtoa piittaamattomana vierestä: vaikka 
kukaan ei ehkä kadulla puutukaan tapah-
tumiin, saa poliisi ikkunoiden ja verhojen 
takaa yleensä lukuisia hälytyssoittoja.

DEFA-asiakkaana pysyt aina ajan 
tasalla
Kiitämme kaikkia DEFA-koulutuskier-
rokselle osallistuneita ja pidämme asi-
akkaamme jatkossakin ajan hermolla. 
Käytettävissäsi on joka hetki myös Extra-
net-palvelumme, josta saat uusimpaa tie-
toa ja asennusohjeita kellon ympäri. Jos 
et ole vielä rekisteröitynyt Extranet-käyt-
täjäksi, tee se heti osoitteessa: 
www.kaha.fi /extranet
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Sopivuus- ja laatuongelmia? 
Ei meillä.
KAHAn kytkinpaletti on valmis. Valikoi-
mamme on keskittynyt pääosin kokonai-
siin kytkinpaketteihin. Näin haluamme 
taata kytkimien varman toimivuuden, 
osien yhteensopivuuden, korkean laadun 
ja valmistajan antaman takuun voimassa-
olon. 

Valikoimassamme on jo toista tuhatta 
kytkinpakettia sekä henkilöautoihin että 
raskaaseen kalustoon. Sachs ja Valeo ovat 
ylpeitä alkuperäislaatua olevista huippu-
tuotteistaan ja luottavat niihin satapro-
senttisesti. Niin myös me.

Sachs- ja 
Valeo-kytkimet

Vain alkuperäinen on tarpeeksi hyvä
KAHA keskittyy jäähdytysjärjestelmä- ja  
ilmastointilaitteiden osien valikoimassaan   
vain alkuperäisvalmistajien toimittamiin 

tuotteisiin aina kun se on mahdollista. 
Näin haluamme varmistaa osien 

laadun, varman toiminnan ja 
sopivuden. 

Behr- ja Valeo- jäähdytysjärjestelmän 
ja ilmastointilaitteiden osat

Uusi henkilöautoluettelo on työn alla 
ja se sisältää entistä laajemman valikoi-
man Behr- ja Valeo-jäähdyttimiä sekä 
ilmastointilaitteiden osia. Myös uusi eri-
koisajoneuvojen, työkoneiden ja venei-
den luettelo 7/2001 on ilmestynyt.

Varsinkin ilmastointilaitteiden osien ky-
syntä on laitteiden yleistyessä kasvussa ja 

yhä useammin ainoa sopiva ja hyväk-
syttävä toimittaja kyseisille tuotteil-

le on alkuperäisvalmistaja, joihin 
myös Kahan valikoima perus-

tuu.
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Iskunkestävä uutuusväännin K 6139
Uuden 1/2 “ mutterivääntimen erikoisuus on tehokas iskunvaimennus. Laitteen runko 
on kestävää komposiittimateriaalia ja iskupesä terästä, lisäksi pääty on päällystetty ku-
misella iskunvaimentimella. Se suojaa runkoa ja pitää säätimet ehjänä vaikka väännin 
tulisi vahingossa viskattua lattialle. Öljykylpyinen iskumekanismi takaa luotettavan 
toiminnan ja pitkän käyttöiän. Ergonomisesta kahvasta saa hyvän otteen ja liipasimesta 
vääntimen voi käynnistää rauhallisen portaattomasti. Kahvan kautta johdettu paluuil-
ma on äänenvaimennettu. Maksimiäänenvoimakkuus 86 dbA. 
Suurin vääntömomentti 520 Nm, paino 2,1 kg.

Voimahylsyt 3/8–1/2” vääntimille
Vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetut 
mustaoksidoidut 6-kulmahylsyt on val-
mistettu kestävästä kromimolybdeenite-
räksestä. 3/8” hylsyt kattavat avainvälin 
10–22 mm ja 1/2” hylsyt välin 10–32 
mm. Lisäksi 1/2” liittimellä on saatavana 
kaksi valmista sarjaa: K 8998 sisältää 10 
kpl lyhyitä hylsyjä ja K 8999 pitkiä hyl-
syjä välille 10–24 mm. Hylsyissä on ohut 
seinämä, joten luoksepääsy on helppoa. 
Vääntiöpään reiät varmistavat vääntötyö-
kalun kiinnipysymisen.

Voimahylsyt 3/4–1” vääntimille
3/4” hylsyt kattavat avainvälin 19–50 
mm. Tuuman liittimellä varustettujen 
hylsyjen avainväli ulottuu 24 mm:stä pe-
räti 65 mm:iin saakka. Hylsyt ovat mus-
taoksidoitua kromimolybdeeniterästä ja 
niissä on lukitustappi ja O-rengas.

Valikoimaan kuuluvat myös kätevät kään-
nettävät voimahylsyt. 1/2” liittimellä va-
rustetun 76 mm pitkän K 8647:n avainväli 
on 17+19 mm ja K8649:n 19+21 mm.

Älä unohda kestäviä hylsytyökaluja. Kuu-
siokolovoimahylsyt, Torx-voimahylsyt ja 
erilaiset voimakäyttöön tarkoitetut jatko-
kappaleet, yleisnivelet sekä laajennus- ja 
supistuskappaleet ovat vain osa Kamasan 
laajaa hylsytyökaluvalikoimaa. Kysy lisää 
KAHAlta!

Värikkäät voimahylsyt 1/2” 
vääntimelle
Talven toinen Kamasa-uutuus ovat muo-
vipinnoitetut ohutseinämäiset voimahyl-
syt. Hylsyjen ulkopuoli on päällystetty 
värikkäällä muovisuojuksella arkojen ke-
vytmetallivanteiden suojelemiseksi. 
Hylsyjen pohjassa on niin ikään 
suoja kromattuja kupolimuttereita 
varten. Muttereita varjelee myös 
hylsyjen Optipunkt-rakenne, joka 
jakaa voiman laajalle alueelle. 
Saatavana myös sarjana, joka 
sisältää kaikki 4 uutuushylsyä.

K 8997 koko sarja
K 8817 sininen 17 mm
K 8819 keltainen 19 mm
K 8821 punainen 21 mm
K 8822 vihreä 22 mm

Päädyssä on kuminen 
iskunvaimennin, 4-portainen 

momentinsäätö sekä selkeä 
valitsin irrotukseen/kiristykseen
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Castrolin tukkumyynti KAHAlle

Kaiken tavoitteena on tuottaa kilpailu-
kykyisiä, edistyksellisiä tuotteita, joihin 
käyttäjä voi kaikissa tilanteissa luottaa.
 
Castrol-valikoima
Castrol-valikoimastamme löytyy kaikkien 
yleisimpien voiteluaineiden lisäksi run-
saasti tuotteita raskaalle kalustolle samoin 
kuin erikoistuotteita vaativiin kohteisiin 
ja olosuhteisiin. Ne ovat kaikki samaa 
taattua Castrol-huippulaatua, jolla var-
mistetaan tehokas voitelu olosuhteista 
riippumatta.

Castrol-jakelu
Castrolin tukkumyynti on siirtynyt koko-
naisuudessaan Berneriltä Kahalle 1. syys-
kuuta 2001 lähtien. Kaha varastoi jatkossa 
ainoana tukkumyyjänä Suomessa Castro-
lin autopuolen tuotteita.

Castrol-laatu
Castrol on tunnetusti yksi maailman joh-
tavista voitelu-ainevalmistajista, joka pa-
nostaa tuotteiden ehdottoman korkeaan 
laatuun ja keskittyy erityisesti voitelu-
aineiden kehittämiseen. Tästä esimerkki-
nä ovat mm. useat testimenestykset sekä 
kilpakäyttöön tarkoitetut erikoistuotteet, 
joita mm. BMW-Williams Formula 1- 
talli menestyksellisesti käyttää. 

GATES STT-1 -testaus-
laite tuo tarkkuutta 
jakohihnan asennukseen
Jakohihnan asentamisessa oikea asennus-
kireys on ehdoton edellytys jakopään luo-
tettavalle toiminnalle. Koska on olemassa 
vain yksi oikea autonvalmistajan antama 
hihnakohtainen kireys, ei “sormituntu-
malla” tehty kireydensäätö välttämättä 
onnistu. Käyttämällä Gates-jakohihnoja 
ja uutta Gates STT-1 -testauslaitetta var-
mistat jakohihnan oikean asennuksen 
autonvalmistajien antamien arvojen mu-
kaisesti.

STT-1 testerin toimintaperiaate
Gates STT-1 testauslaite mittaa kahden 
herkän mikrofonin avulla jakohihnan lä-
hettämiä ääniaaltoja eli sen luonnollista 
värähtelytaajuutta. Tämä on todettu kaik-
kein tarkimmaksi tavaksi mitata hihnan 
kireyttä. Menetelmää käyttävät auton-
valmistajat kaikkialla maailmassa. Koska 
taajuusvärähtely on sidoksissa hihnan 
rakenteeseen, materiaaliin ja painoon, 
testeriin on syötetty kaikki Gatesin val-
mistamien jakohihnojen arvot. Siksi laite 
toimii oikein vain Gates-jakohihnojen 
kanssa. 

STT-1 testerin käyttö
Testeriä käytetään yksinkertaisesti syöt-
tämällä laitteeseen Gates-jakohihnan nu-
mero ja laittamalla testerin anturi noin 
sentin päähän hihnasta. Sen jälkeen 
jakohihnaa näpäytetään kevyesti ja tes-
teri ilmoittaa valoilla, onko hihnan ki-
reys autonvalmistajien antamien arvojen 
mukainen. Tarvittaessa hihnan kireyttä 
muutetaan ja testi toistetaan kunnes kire-
ys on oikea. Anturin pienen koon takia 
testeriä on mahdollista käyttää hyvinkin 
ahtaissa olosuhteissa. 

Testeripakkaukseen sisältyvät testauslaite 
sekä täydelliset automerkki- ja malli-
kohtaiset asennusohjeet CD-ROM -le-
vyllä. Sekä CD-ROM -tietokantaa että 
testerin mikroprosessoria päivitetään tar-
peen mukaan. Laite ei vaadi minkäälaista 
kalibrointia ja se toimii tavallisella 9V pa-
ristolla. 

Tärkeä osa 
BMW-Williams 

F1-tallin 
menestystä on 
ollut Castrol-
moottoriöljy.
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Kehitystyö iskunvaimennin- 
alalla on jatkuvaa. Monroen 
omassa huippumodernissa 
tutkimuskeskuksessa tekemä 
työ pitää tehtaan alan ehdot-
tomassa kärjessä. Tärkeä kehi-
tystyön osa-alue ovat testit, 
joilla mitataan iskunvaimenti-
mien kunnon vaikutusta ajo-
turvallisuuteen. Monroe tutki 
asiaa yhdessä TÜV:n ja bel-
gialaisen Louvainin yliopiston 
kanssa. Tulokset ovat osin 
yllättäviä.

Vesiliirron riski kasvaa kuluneilla 
iskunvaimentimilla
Renkaan ja tien välinen kosketuspinta on 
vain noin kämmenen kokoinen. Tämän 
pinnan pitävyyteen vaikuttaa oleellisesti 
renkaan pintakuvio, sen kuluneisuus ja 
iskunvaimentimien kunto. Monroen ja 
saksalaisen autokatsastuslaitoksen TÜV:n 
tekemät mittaukset vahvistivat, että huo-
noilla iskunvaimentimilla vesiliirto alkaa 
alhaisemmassa nopeudessa, ja riski on 
suurimmillaan varsinkin ohitustilanteissa 
kiihdytettäessä. 

Hyvä iskunvaimennin pitää renkaan 
tiukasti tiessä
Iskunvaimentimien tehtävänä on kaikis-
sa tilanteissa huolehtia siitä, että renkai-
den pito tiehen on maksimaalinen. Jos 
iskunvaimentimet ovat kuluneet tai huo-
nolaatuiset, menettävät renkaat ajoittain 
kontaktin tiestä ja vesi pääsee tunkeutu-
maan renkaan ja tienpinnan väliin. Ää-
rimmäisen lyhytkin hetki riittää, mikä 
asettaa iskunvaimentimelle kovat vaati-
mukset. Monroe käyttää tutkimuksissa 
kertyneitä tietoja kehitystyössään suunni-
tellakseen entistä parempia ja pitävämmän 
otteen tiestä tarjoavia huippuiskunvai-
mentimia.

Huonot iskuvaimentimet lisäävät 
onnettomuusriskiä monella tavalla

Kulunut iskunvaimennin pidentää 
reaktioaikoja
Yllättävin tulos saatiin belgialaisen Louvai-
nin yliopiston kanssa tehdystä tutkimuk-
sesta, jossa mitattiin iskunvaimentimien 
kunnon vaikutusta kuljettajan reaktio-
aikoihin. Pikaisesti ajateltuna voisi ku-
vitella, ettei näillä kahdella asialla ole 
mitään tekemistä toistensa kanssa. Lah-
jomattomat testit kertovat kuitenkin 
muuta: Jos autossa on huonot iskunvai-
mentimet, ajaminen on huomattavasti 
väsyttävämpää ja reaktioajat saattavat 
pidentyä jopa 25 prosenttia!

Tulos perustuu siihen, että huonot 
iskunvaimentimet tekevät ajosta 
rasittavaa ja kuljettaja stressaantuu 
normaalia enemmän. Ajaminen 
on uuvuttavampaa, koska ajo-
ominaisuudet ovat huonommat. 
Kun tällaisella autolla ajetaan kauan, 
reaktioajat pitenevät, vaikka kuljettajat 
eivät usein huomaakaan asiaa itse. 

Monroe on turvallinen valinta
Testin valossa on huolestuttavaa tietää, 
että tutkimusten mukaan jopa joka kol-
mannessa autossa on huonot iskunvai-
mentimet. Tarjoamalla asiakkaallesi vain 
huippulaadukkaita Monroe-iskunvaimen-
timia ja kehottamalla tarkistuttamaan nii-
den kunnon n. 20 000 km:n välein 
voit onneksi vaikuttaa paitsi asiakkaan 
itsensä, myös kaikkien muiden tiellä-
liikkujien turvallisuuteen. Valitsemalla 
Monroen valitset automaattisesti iskun-
vaimennintekniikan uusimmat oivalluk-
set ja turvallisuusratkaisut.

                     Huonoilla iskunvaimentimilla 
 vesiliirto alkaa yllättäen. Ajaminen on myös 
uuvuttavampaa, mikä  pidentää kuljettajan 
reaktioaikoja sekä kasvattaa nukahtamisris-
kiä väsyneenä ajettaessa.

Iskunvaimennin-tekniikan edelläkävijä
MONROE
testasi:
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Webasto Webcontrol

Auto  
tekstiviestillä
Webcontrol on GSM-verkossa 
toimiva järjestelmä, jonka 
avulla auton Webasto-lämmi-
tysjärjestelmän voi käynnistää 
ja sulkea tavallisesta kän-
nykästä lähetettävällä 
tekstiviestillä. Itse laite on 
autoon asennettava 
vastaanottomoduuli, joka osaa 
Webasto-lämmittimen lisäksi 
ohjata myös hälytintä (suositus 
DEFA), lisäajonestoa ja 
varauksin myös keskusluki-
tusta. 

Webcontrol lähettää puhelimeen varoi-
tuksen / hälytyksen, jos hälytin soi tai 
autoon kytketään virta. Varoitus tulee 
myös jos akkujännite laskee tietyn rajan 
alle. Laite ilmoittaa aina haluttaessa 

oman tilansa.Webcontrol on käytän-
nössä GSM-verkossa toimiva puhelin, 
joten se vaatii luonnollisesti oman 
liittymän ja SIM-kortin. Asiakas voi 
hankkia liittymän itsekin, mutta 
kehotamme suosittelemaan ohjel-
mointivaikeuksista vapaata Sone-
raa. Palvelusopimus täytetään ja 
faksataan Soneralle, joka avaa liit-
tymän vuorokauden sisällä. Lait-
teen fyysinen asennus on niin 
ikään helppoa ja nopeaa. Web-
control asentuu lähes plug’n’play-
tyyliin periaatteessa mihin tahansa 
kohteeseen, johon Webasto-lämmittimen-
kin voi asentaa.

Webcontrol on GSM 22 
-moduuliin perustuva 

kauko-ohjain, joka käyttää omaa 
GSM-liittymää. Se tunnistaa 

SIM-kortilleen ohjelmoidut 
omistajan puhelinnumerot ja 
ottaa käskyjä vastaan VAIN 

näistä numeroista.

Kun muut vielä raaputtelevat 
autojaan jäästä, on Webcontrol 

-kuski jo kaukana...
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Halpa ja huono varaosakata-
lysaattori on aina riski auton 
hyvinvoinnille. Mutta vaikka 
autossa olisi alkuperäistä vas-
taava huippulaadukas Wal-
ker-katalysaattori, ei sekään 
auta jos tankkaa oktaanilu-
vultaan väärää, rikkipitoista 
tai jopa lyijyllistä bensiiniä. 
Moni tekee kuitenkin tietä-
mättään juuri niin. Tuulilasi-
lehden tutkimus paljasti, että 
itärajan bensaruletissa onni 
vaihtelee...

Walker-katalysaattori ja suomibensa turvallinen yhdistelmä

Vaara vaanii itärajan

Oktaaniluku ”suuntaa antava”
Suomesta tehdään vuosittain n. 350 000 
automatkaa Venäjälle. Valtaosan matkai-
lijoista muodostaa säännöllisesti rajan ta-
kana tankkaavien autoilijoiden joukko. 
Heille kolmannes suomalaisbensan hin-
nasta on melkoinen houkutin. Harva 
kuitenkaan tietää, minkälainen riski hom-
maan sisältyy. Tuulilasin ottamien näyt-
teiden oktaaniluku vaihteli välillä 92–98, 
vaikka mittarissa luki joka asemalla 95. 
Oktaaniluvultaan karkeasti väärä bensiini 
ei tee herkille nykymoottoreille hyvää.

Rikki on riski katalysaattorille
Paljon vakavampi puute tutkituissa 13 
näytteessä oli kuitenkin korkea rikkipi-
toisuus. Vain kolme alitti suomalaisen 
100 mg/kg laaturajan, muiden arvot 
vaihtelivat välillä 180–450 mg/kg. Suuri 

rikkipitoisuus heikentää 
katalysaattorin toimintaa 
välittömästi, eikä lähes 
500 mg/kg tason pit-
käaikaisvaikutuksia voi 
kuin arvailla. Kaupan 
päälle saa vielä mädän 
kananmunan löyhkän.

”Meillä myydään 
suomalaista lyijy-
töntä bensiiniä”
Yllä oleva teksti on 
suurimman venä-
läisketjun vakiin-
tunut mainoslause. 
Valitettavasti se ei 
pidä paikkaansa: 
suomalaista lyi-
jytöntä ysiviitosta 
ei viedä Venäjälle, 
ei edes Viipurin 
Nesteelle. Suo-
messa vakiintu-

Tarjoamalla asiakkaillesi Walker- 
katalysaattoreita varmistat alku-
peräistä vastaavan yhteensopivuuden 
ja tiukimmatkin päästönormit alit-
tavan suorituskyvyn. Kerro heille 
samalla polttoaineen moitteettoman 
laadun merkityksestä katalysaattorin 
ja koko auton toimintaan.

nutta E-kirjainta ja vihreää täyttökahvaa 
käytetään lyijyttömän symbolina surutta. 
Silti VTT Energian polttoainelaboratorio 
löysi Kärpälän Karhubaarin Uniremas-
aseman ”lyijyttömästä” bensiinistä lyijyä 
8 mg litrassa. Sillä tuhoaa katalysaattorin 
parilla tankkauksella.

Merkit alkavat näkyä
Bensaruletin vaikutukset alkoivat näkyä 
Suomessa viime talvena. Lappeenrannan 
katsastusasemalla pantiin merkille kat-au-
tojen kohonnut päästötaso. Myös KA-
HAlla alettiin ihmetellä katalysaattorien 
lisääntyneitä takuupalautuksia. Vilkaisu 
karttaan kertoi mistä oli kysymys. Halpa 
venäläisbensiini on riski – eikä tankata 
kannata Virossakaan miltä tahansa maa-
seutuasemalta. Huonon polttoaineen pi-
laama katalysaattori laskee tehoja ja 
sekoittaa suihkutusjärjestelmän ja syty-
tyksen. Pahimmassa tapauksessa mootto-
ri voi vaurioitua. 

Kirjoituksen pohjana on käytetty Tuulilasin 
toukokuun 2001 numeron artikkelia ”Oktaa-
nit heittelevät – uhkana myös lyijy”.
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Turun seudun AD-autokorjaamojen vä-
keä Turun Autotarvikkeen johtajan Ti-
mo Sunnarin johdolla vieraili toukokuun 
lopulla Framin tehtailla Montovassa se-
kä Autopromotec 2001 -messuilla Bolog-
nassa. 
Koko ketjua edusti AD Partset Finland 
Oy:n markkinointijohtaja Antti Valta-
vaara ja KAHAa toimitusjohtaja Bengt 
Wahlberg. Mukana olivat myös Fram 
Europen Skandinavian toimitusjohtaja 
Thomas Thrane Ruotsista sekä AAKL:n 
(Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry) pu-
heenjohtaja Pekka Kaarilahti ja varapu-
heenjohtaja Erik Hellberg. 
Matkalla näimme miten huippuluokan 
suodatin valmistuu ja tutustuimme auto-
korjaamon koneisiin, laitteisiin ja työka-
luihin alan suurmessuilla. Onnistuneen 
reissun kruunasi käynti kuvankauniissa 
Venetsiassa. 
KAHA kiittää kaikkia mukana olleita!

Osaset ja KAHA tekivät elo-syyskuun 
vaihteessa tehdaskäynnin Monroen is-
kunvaimennintehtaalle St. Truideniin. 
Mukana olivat Osasetin toimitusjohta-
ja Kari Melkkilä, kenttäpäällikkö Jussi 
Huhtanen sekä joukko hallituksen jäse-
niä ja kauppiaita. 
KAHAa edustivat toimitusjohtaja Bengt 
Wahlberg ja osastopäällikkö Jari Su-
honen. Monroen puolelta mukana oli 
Tenneco Automotive Suomen johtaja 
Kurt Lindroos. 
Matka oli hieno tilaisuus tutustua maa-
ilman johtavan iskunvaimenninvalmis-
tajan suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä 
tuotantomenetelmiin ja laaduntarkkai-
luun. 
Työasioiden vastapainoksi ryhmämme 
kävi näkemässä ja kokemassa samaan 
viikonloppuun ajoittuneen F1 Belgian 
GP:n Spa-Francorchampsin radalla. 
Kiitos kaikille mukana olleille!

AD ja KAHA Framin tehtailla ja 
messumatkalla Italiassa

Osaset ja KAHA Monroen 
tehtailla Belgiassa
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Helsingin Messukeskuksessa syys-
kuun alussa järjestettiin kolmen 
messun suurtapahtuma. Automaatio 
2001, Hydrauliikka ja Pneumatiik-
ka 01 sekä MecaTec 01 muodostivat 
yhdessä syksyn suurimman teknisen 
alan tapahtuman Suomessa. KAHA 
edusti messujen MecaTec-osiossa 

Kamasan, Webaston, VDO:n ja Poclain Hydraulicsin voi-
min. Emoyhtiö KG Knutsson oli tuonut lisäksi paikalle hyd-
rauliikan edistyksellisiä ohjausjärjestelmiä.

KAHA oli jo perinteiseen tapaan mukana Alas-
tarolla ajetussa kuorma-autojen EM-osakilpai-
lussa. Vastuullamme oli valvoa yhdessä VDO:n 
kilpailuinsinöörien kanssa kilpakuormurei-
den 160 km/h nopeusrajoituksen noudatta-
mista. VIP-telttamme tarjosi samalla mainion 
tukikohdan laajalle kutsuvierasjoukollemme. 
Paikalla oli mm. Webaston Euroopan myyn-
tipäällikkö Thomas Bählkow ja väkeä Norjan 
maahantuojalta Kolberg Caspary Maskin 
AS:ltä. Kisan pacecar oli muuten viimeisen 
päälle tyylikäs Webasto SMART.

Kuormurisarjaa ei F1-tyylinen suuruudenhulluus vaivaa, vaan koko sirkus on kuin 
yhtä suurta perhettä. Kilpailun tunnelma olikin tuttuun tapaan rento ja mukava, ki-
satytöt kauniita ja KAHAn menu jälleen niin maultaan kuin tyyliltäänkin parasta 
A-ryhmää (kiitos J-P Kiviniitylle porukoineen). FIA:n delegaation tekninen johtaja 
Brasiliasta ei taatusti tiedä mikä neulamuikku on, mutta hyvin tuntui maistuvan ja 
santsatakin piti! KAHA kiittää lämpimästi kaikkia mukana olleita asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita hienosta kisaviikonlopusta. Ensi kesänä nähdään taas.

KAHA jälleen vauhdissa 
Alastarolla

Siemens VDO Automotive: “United 
power of automotive electronics”
Mannesmann-konsernin hajauttamisen yh-
teydessä VDO ja Siemens Automotive yh-
distettiin. Kahden ajoneuvoelektroniikan 
huipputekijän yhteisyritys on nyt Siemens 
VDO Automotive AG. Sillä on 134 toimi-
pistettä 34 maassa ja viidessä maanosassa. 

CAN-sovellukset yleistyvät
Uusissa ajoneuvoissa yleistyvä CAN-väylä tarjoaa loistavan kehitysalustan 
VDO:n huippuosaamiselle. KAHA järjesti aiheesta lokakuun alussa Ho-
telli Ramadassa Tampereella työkonesuunnittelijoille kohdistetun VDO 
CAN-seminaarin, jossa asiakkaamme tutustuivat Siemens VDO Automo-
tive AG:n uusimpiin innovaatioihin. Esillä olivat mm. VDO CANcockpit 
sekä alunperin linja-autoihin kehitetty VDO Kibes Kienzle Board Electro-
nic System, jonka ohjelmoitava keskusyksikkö tekee järjestelmästä sopivan 
mitä erilaisimpien työkoneiden hallintaan.

Jos haluat kysyä tai kuulla lisää, ota yhteyttä KAHAan. CAN seminaarin 
aiheisiin ja VDO:hon liittyviin kysymyksiin vastaavat mielellään Pauli Lou-
himo (pauli.louhimo@kaha.fi ) ja Timo Lopperi (timo.lopperi@kaha.fi ).

CAN-seminaari esitteli VDO:n uusinta 
ajoneuvoelektroniikkaa

CAN-väylä on tulossa vahvasti myös työkone-
puolelle. VDO CANcockpit-mittarisarja liitetään 
suoraan ajoneuvon tai työkoneen CAN-väylään, 
jonka jälkeen laitteen näytöt voivat tarjota pe-
rinteiseen mittaristoon verrattuna uskomattoman 
määrän monipuolista tietoa ajokin toiminnasta.
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Lisääntyvä nopeusrajoitusten kameravalvonta 
on kaksipiippuinen juttu. Ottamatta kantaa rajoi-
tuksiin sinänsä on kuitenkin pakko todeta jat-
kuvan nopeusmittarin tarkkailun voivan joskus 
viedä huomiota kohtuuttomasti itse liikenteestä. 
Ajosta toinen silmä mittarissa pääsee onneksi 
eroon vakionopeussäätimellä. VDO:n taatulla 
tarkkuudella valmistama uutuusviiksi on helppo 
asentaa ratin vasemmalle (til.n:o X39 397 106 
204) tai oikealle (X39 397 106 205) puolelle.

Mukavuutta 
kauko-ohjaimella
VDO Easy Lock on tarkoitettu autoihin joissa on 
keskuslukitus, mutta ei kauko-ohjainta. Erittäin 
nopeasti ja selkeästi asennettava järjestelmä 
ohjaa myös kaksoislukitusta. Vaihtuvakoodisen 
laitteen perusmalli (til.n:o X10 722 002 007) on 
varustettu yhdellä ohjaimella. 

Lisäohjaimia saa edullisesti, mutta jos arvos-
taa lisäksi vilkkukuittausta ja kojetaulun LED-
merkkivaloa, kannattaa valita vakiona kahdella 
ohjaimella varustettu VDO Comfort Lock (til.n:o 
X10 722 002 008). Sen voi laajentaa edullisella 
akkusireenillä (X39 722 002 007). Koska hälyt-
timessä ei ole sisätilan valvontaa, sillä ei ole 
VAT-hyväksyntää.

Turvallisuutta vakionopeusviiksellä

Metec-mallisto 
laajenee
Huippulaadukkaaseen Metec-lisävalotelineva-
likoimaan on tullut paljon uusia mallikohtai-
sesti suunniteltuja telineitä. Ruostumattomasta 
kromi-nikkeliteräksestä valmistetut Metec-teli-
neet viimeistellään tehtaalla käsityönä loistavan 
kiiltäväksi. Tarjolla on tuotteita yleisimpiin maas-
tureihin, pakettiautoihin ja pick-upeihin. TÜV-
hyväksytyistä Metec-lisävalotelineistä vastaa 
KAHAlla tuotepäällikkö Jarkko Malm, p. (09) 
615 68 234.

THULEn uudet tuulet
Vision-mallisto kehittyy
Huipputyylikkään Vision-sarjan lukitusta on 
uudistettu. Vanhan järjestelmän kahva kosketti 
joissain tapauksissa auton kattoa. 
Uusi lukitus eliminoi tämän 
mahdollisuuden, sillä se toimii 
pelkällä avaimella. Niin ikään uusi 
80-millinen Quick Snap -pikakiinnitys
tekee kuljetuslaatikon irrottamisesta ja 
kiinnittämisestä todella nopeaa ja helppoa. 

Evolution-perhe kasvaa
Aerodynaamisesta ja silti tilavasta muotoilus-
taan tunnettu Evolution-mallisto saa uuden 
jäsenen. Evolution 900 tulee noudattamaan 
kiitettyä Evo-linjaa: pohjaosan alaspäin las-
keutuvat päädyt on muotoiltu vähentämään 
tuulenvastusta, mutta samalla ne tarjoavat kai-
vattua lisätilaa esim. monoille. 

Vielä ennen vuoden loppua esiteltävän uutuus-
laatikon mitat ovat 2325 x 900 x 410 mm, 
tilavuus n. 600 l ja kuormattavuus 75 kg. 
Molemmin puolin avattava Evolution 900 on 
varustettu uudella 80 mm:n Quick Snap -pika-
kiinnityksellä ja Dual Force -kevytsaranoilla.

Nyt on korkea aika varmistaa, että Thule-hylly 
on kunnossa kun sesonki taas alkaa. Ota tältä 
istumalta yhteyttä KAHAan ja muista tilata myös 

myymälämateriaalia kaupan teon tueksi ja laa-
tikon valintaa helpottamaan. Thule-laadulla on 
aina kysyntää.
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Kamasan 
nokkela 
pyörä-
mutterin-
avain
Uutuusavaimessa on 
Kamasa-tyyliin hienoja 
oivalluksia. Kestävästä 
kromivanadiumteräk-
sestä valmistettu K4539 
on varustettu vääntövoi-

maa rutkasti lisäävällä teleskooppi-
varrella, jonka pituus on avattuna 
550 mm. Avaimessa on myös kään-
nettävä hylsy, joka tarjoaa kätevästi 
kaksi hylsykokoa: 17+19 mm.

�
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Käytännöllistä valoa – Elwis Bright
Elwiksen uusi työvalaisin Bright sopii rakenteensa ansiosta mitä erilaisim-
piin käyttötarkoituksiin. Laite seisoo jalustansa varassa pystyssä, makaa 
selällään tai kyljellään tai se voidaan ripustaa tukevasta kahvasta roikku-
maan. Valaisimen 18 W:n ja 1200 Lumenin valoteho syntyy kahdella eril-
lisellä loisteputkella, joten lamppu ei toisen putken loppuunpalaessakaan 
sammu kokonaan.

Loisteputket ovat turvassa kirkkaan ja kestävän suoja-
muovin takana, joka samalla pitää ulkokuoren lämpötilan 
turvallisen alhaisena. Kulmiin sijoitettujen suojanastojen 
ansiosta muovi pysyy ehjänä eikä naarmuunnu. Erityi-
sen kätevän uutuusvalaisimesta tekee siihen rakennettu 
virran ulosotto. Pistorasiaan voi kytkeä esim. poran tai 
muun työkoneen tarvitsematta vetää sille jatkojohtoa. 
Valaisinta on saatavilla myös ilman lisäpistorasiaa. Elwis 
Bright painaa 1,3 kg ja se on varustettu 5 m liitäntäjoh-
dolla.

KAHAlla on tarjota ainutlaatuinen valikoima ajo-
neuvoilmastoinnin rautaa ja tietotaitoa. Laa-
jalla sortimentillaan KAHA pystyy kattamaan 
henkilö- ja kuorma-autojen tärkeimmät ilmas-
tointilaitteiden varaosat lähes aukottomasti. 
Valikoiman täydentävät järjestelmien ylläpitoon 
ja asennukseen tarkoitetut huoltolaitteet sekä 
ohjeet ja oppaat. Ja pisteenä iin päälle KAHA 
järjestää huoltokoulutusta maaliskuussa 2002. 
Ilmastointiasiakkaamme saavat automaattisesti 
kutsun, ja muutkin ovat tervetulleita. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteyttä Elina Järviseen             
p. (09) 6156 8325 tai elina.jarvinen@kaha.fi 

Laatujouset 
Lesjöforsilta
Ruotsalainen Lesjöfors Automotive valmistaa 
huippulaadukkaita jousia lähes kaikkiin euroop-
palaisiin henkilö- ja pakettiautoihin. Kaikki 
tuotanto ja suunnittelu tapahtuu Ruotsissa 
ja raaka-aineena käytetään ominaisuuksiltaan 
poikkeuksellista erikoisterästä. Tehtaan käyt-
tämä vaativa kylmäkelausmenetelmä, kuula-
puhallus ja korroosiolta tehokkaasti suojaava 
pulverimaalaus takaavat, että Lesjöfors-jousi 
kestää.

Tuotteet pakataan tuotenumerolla ja EAN-koo-
dilla varustettuihin Lesjöfors-myyntipakkauk-
siin ja kuljetetaan jakeluvarastoihin Ruotsiin, 
Iso-Britanniaan, Saksaan ja Hollantiin. Näistä 
rekat ajavat ISO 9002 -sertifi kaatilla leimattua 
tavaraa asiakkaille kaikkialle Eurooppaan. Viiden 
vuoden katkeamattomuustakuulla varustettuja 
Lesjöfors-jousia edustaa Suomessa KAHA.

Aerosphere BUS 
2001:ssä
Webasto oli näkyvästi esillä KAHAn osastolla 
BUS 2001 -näyttelyssä Haikon kartanossa kesä-
kuussa. Thermo 300 -lämmittimen ja Aquavent-
kiertovesipumpun lisäksi esittelimme pieniin 
ja keskikokoisiin busseihin suunnitellun Com-
pact Cooler -ilmastointilaitteen (kts. Kahaviesti 
1/2001). Uutuutena näytillä oli täysikokoisiin 
linja-autoihin tarkoitettu 24 V:n kattolaitesarja 
Webasto Aerosphere. 

Suoraan kattokanaviin puhaltavana Aerosphere 
ei tarvitse erillisiä johtokanavia. Järeä Bock-
kompressori takaa 22+8 kW:n jäähdytystehon, 
ja 40 kW:n lämmitysteho riittää Suomen vaa-
tivissa talviolosuhteissa paremmin kuin hyvin. 
Komponenttien ja tiivisteiden määrä on mini-
moitu, mikä merkitsee luotettavuutta ja nopeaa 
asennettavuutta. Höyrystinkotelo on suojattu 
veden sisääntunkeutumiselta, ja isojen huolto-
luukkujen ansiosta laitteen ylläpito on helppoa.

Teroson-
lasiliimat
Aikaisemmin autojen lasit olivat kumitiivistei-
siä tai butyylinauhakiinnitteisiä, mutta nykyään 
lähes kaikki lasiruudut liimataan. Liimattu lasi 
muodostaa osan auton itsekantavasta raken-
teesta, mikä vaatii käytetyiltä materiaaleilta 
huippulaatua. Teroson täyttää autotehtaiden tiu-
kimmatkin vaatimukset. Huonolaatuisia vaihto-
ehtotuotteita käytettäessä on tullut esiin mm. 
seuraavia ongelmia:
� Puutteellinen polymeeripohjaisen liiman
 sisäinen tasaisuus: oleellisesti heikentynyt 
 korinvakavuus
� Riittämätön polymeerin kiinnitys polyure-
 taaniin korjauksen yhteydessä: lasi irtoaa 
 kolarissa
� Riittämätön sähköinen vastus: häiriöitä 
 auton elektroniikassa.

Sulavasti muotoiltu Webasto Aerosphere on 
sovitettavissa kohdeauton korin mukaiseksi.

KAHAlla täysi paletti ilmastointipalvelua

Ilmastointilaitteiden asennusohjeita. Til.n:o LASOHJE
Henkilö- ja kuorma-autojen varaosaluettelo. 
Til.n:o L 20 900 09 904
Lämmitys- ja ilmastointilaitteet työkoneisiin ja 
erikoisajoneuvoihin. Til.n:o L 20 900 09 902

Ajoneuvoilmastointien käyttö- ja huolto-ohjeet. 
Til.n:o L 20 900 09 901
Ajoneuvoilmastointien Wigam-huoltolaitteet. 
Tiln:o L 20 900 09 903
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Kahavisa tarjoaa taas 
mahdollisuuden jätti-
pottiin!
Kilpailuvastaukset löytyvät tästä lehdestä. 
Oikein vastanneiden kesken arvomme 
10 kpl Ässä-arpoja.

Kahavisan 1/2001 voitti Janne Lehtinen 
Stockmann Autokaupan ryhmästä 
Helsingistä. Onnittelut!

VDO Dayton CD4802 osaa kaiken 
muun lisäksi
(1) tilata tonnikalapizzan
(X) peruuttaa oopperaliput
(2) soittaa MP3-tiedostoja 

Gates STT-1
(1) testaa jakohihnan asennuskireyden
(X) mittaa maasäteilyn määrän
(2) tarkistaa tähtien asennon 

OSRAM-blisterpakkauksissa on
(1) autolamppuja
(X) laastareita
(2) eukalyptus-pastilleja

Webasto Webcontrol
(1) valvoo Internetin käyttöä
(X) ohjaa auton lämmitysjärjestelmää
(2) hengailee ostarilla

KAHAVISAn oikea rivi on:

Nimi:

Yritys:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puh:

Arvonta suoritetaan oikein vastanneiden 
kesken 4.12.2001. Voittajaan otetaan yhteyttä 
puhelimitse. Kopioi kuponki ja lähetä rivisi 
30.11.2001 mennessä faksilla numeroon 
(09) 615 68 294 tai postikortilla osoitteeseen: 
OY KAHA AB / KAHAVISA, 
PL 117, 01511 VANTAA.

Ajoneuvoteollisuus
Rauno Lehto (DI) on 
nimitetty 6.8.2001 alkaen 
Poclain-hydrauliikkatuot-
teiden tuotepäälliköksi.

Sami Palviainen on 
nimitetty 1.6.2001 alkaen 
Poclain-hydrauliikkatuot-
teiden tuotehoitajaksi.

Jari Widerholm on 
nimitetty 1.10.2001 alkaen 
Webasto-raskaskaluston 
myyntipäälliköksi.

Sisämyynti
Heidi Välimäki on 
nimitetty 1.6.2001 alkaen 
sisämyynnin tukitoimeen 
(mm. Autolinkki-asiat)

Vienti
Katariina Wallenius on 
nimitetty 25.6.2001 alkaen 
vientiassistentiksi. 

Poclain Hydraulicsin 
moottorit KAHAlta
Ranskalainen Poclain Hydraulics on maailman 
johtavia asiantuntijoita hydrostaattisen voiman-
siirron alueella. Sen yli 40 vuoden koke-
muksella valmistamat radiaalimäntämoottorit 
tunnetaan patentoiduista teknisistä oivalluk-
sistaan ja ennen kaikkea luotettavuudestaan. 
Ammattipiirien suuresti arvostamia Poclain-
tuotteita edustaa Suomessa KAHA. 

Poclain-moottoreissa on vääntöä
Tehtaan erikoisosaamista edustavat ns. hidas-
käyntiset radiaalimäntämoottorit. Kun tarvitaan 
suurta vääntömomenttia jo pienillä kierros-
nopeuksilla, ratkaisu löytyy Poclainen MS-
moottoriperheestä.  Alusta asti maksimaalista 
vääntöä tarjoavia moottoreita löytyy kaikista 
kokoluokista: pienimmän (MS 02) maksimi-
teho on 18 kW ja suurimman (MS 125) mah-
tavat 240 kW. Maksimiväännöt liikkuvat välillä 
1200–77000 Nm.

Paljon sovelluksia, paljon etuja
Moottoreiden käyttösovelluksia on lukuisia. Ne 
sopivat mm. metsäkoneisiin, asfalttijyriin, vins-
seihin, jyrsimiin, ketjun- tai hihnankuljettimiin 
sekä hammasvaihteisiin ja telastoihin. Poclain 
Hydraulics -moottoreissa on hiljainen käynti-
ääni ja hyvä radiaalikuorman kantokyky. Pyö-
rivän akselin nopea suunnanvaihto ja tehokas 
hydrostaattinen jarrutus ovat mahdollista.

MS-moottorit ovat räätälöitävissä pitkälle käyt-
tötarkoituksen mukaan. Saatavana on useita 
lisävarusteita kuten rumpu- tai levyjarrut, kier-
rosnopeusanturi ja moottorin vapaapyöritys. 
Akselivaihtoehtoja on runsaasti ja akselin voi 
tilata mm. kiristysliitoskytkimellä, korkeapai-
netiivistyksellä tai tehdasasennetulla hammas-
pyörällä.

Poclain Hydraulicsin tuotevastaava 
KAHAlla on tuotepäällikkö DI Rauno Lehto. 

Jos haluat tietää lisää Poclain-mootto-
reista, ota yhteyttä p. (09) 6156 8375 tai 

rauno.lehto@kaha.fi 

MS-radiaalimäntämoottorin 
modulaarirakenne

1. toistakymmentä 
erilaista akseli-
vaihtoehtoa

2. standardi-
sylinteriryhmät

3. venttiiliryhmä 
valittavissa koneen 
hydrauliikkavaati-
musten mukaan

4. lisävarusteena 
levy- tai rumpujarru 

staattiseen tai dynaa-
miseen jarrutukseen

EXTRANET = www.kaha.fi 

Tietoa ja asennusohjeita KAHAn 

rekisteröityneille
 asiakasyrity

ksille
. 

Lisätietoja: webmaster@kaha.fi 

EURO TULEE
Syksyn 2001 aikana tulemme 
siirtymään asteittain Euro-

laskutukseen, josta tiedotamme 
erikseen asiakkaillemme.
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KAHAVISA NIMITYKSET

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  



KAHA-myyjät 
valmiina palvelemaan!

  SISÄMYYNTI  KENTTÄMYYNTI   NOUTOMYYNTI

  TEOLLISUUSMYYNTI

Piiripäälliköt

Esa Asuinmaa  
040 5005 147
esa.asuinmaa@kaha.fi 

Pekka Heikkinen  
0400 584 410
pekka.heikkinen@kaha.fi 

Reima Kauppinen  
0400 386 005
reima.kauppinen@kaha.fi 

Markku Leppänen  
0400 100 630
markku.leppanen@kaha.fi 

Jari Levänen  
040 5306 088
jari.levanen@kaha.fi 

Teuvo Liimatainen  
0400 571 600
teuvo.liimatainen@kaha.fi 

Kai Österberg  
040 5386 683
kai.osterberg@kaha.fi 

Ohivalinta 09 615 68 300,  faksi 09 615 68 301

Leif Lundqvist  
09 615 68 246
leif.lundqvist@kaha.fi 

Matti Pitkänen  
09 615 68 232
matti.pitkänen@kaha.fi 

Timo Piuhola  
09 615 68 235
timo.piuhola@kaha.fi 

Kristian Saarela  
09 615 68 220
kristian.saarela@kaha.fi 

Åke Wallenius  
09 615 68 269
ake.wallenius@kaha.fi 

Sisämyynnin tukitoimet

Heidi Välimäki  
09 615 68 256
heidi.valimaki@kaha.fi 

Ohivalinta 09 615 68 219

Jukka Karell 
09 615 68 384
jukka.karell@kaha.fi 
 

Tomi Laitila 
09 615 68 364
tomi.laitila@kaha.fi  

Sami Palviainen
09 615 68 260
gsm 040 503 9357
sami.palviainen@kaha.fi 

Myyntipäällikkö
Mauri Leppänen 
09 615 68 292
gsm 0400 455 890
mauri.leppanen@kaha.fi 

Asiakaspalvelupäällikkö
Tuomas Mustakallio 
09 615 68 231
gsm 0400 703 363
tuomas.mustakallio@kaha.fi 

JOUKKOKIRJE


