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Pääkirjoitus

Talouden tilasta on viime aikoina saatu hyvinkin vaihtelevia arvioita. Silti ainakin kuluttajien 
luottamus oman taloutensa hyvään kehitykseen on Tilastokeskuksen tuoreen raportin mu-
kaan nyt yhtä vahva kuin ennen vuoden 2000 talousnousua. Kuluttajien uskoa tukee Pal-
kansaajien tutkimuslaitos, joka arvioi kotitalouksien käytössä olevien reaalitulojen nousevan 
tänä vuonna peräti 5,4 prosenttia.

Vaikka uusien autojen hinnat ovat viime aikoina nousseet ja autoveron alentamisen aikaan-
saama hinnanalennus alkaa olla syöty, varsin monen suomalaisen mielestä on siis edelleen 
hyvä aika ostaa uusi auto – ja siihen laadukkaita lisävarusteita.

Autoverotus muutoksen kourissa

Paljon on tietenkin kiinni verottajan ratkaisuista. Onko valtiovallan lopulta pakko laskea au-
toveroa merkittävästi, jotta autokaupan, työllisyyden ja verotulojen myönteinen kehitys tur-
vattaisiin pitkäjänteisesti EU:n yhdentyvillä markkinoilla?

Paineet tähän suuntaan alkavat ainakin olla kovat. Rohkeimmat uskovat olevan vain ajan 
kysymys, milloin Suomessa siirrytään auton käytön verotukseen ja luovutaan rekisteröinnin 
yhteydessä kannettavasta verosta. Elämme mielenkiintoisia aikoja!! 

Autojen uustuonti puhuttaa

Ulkomailta tuotujen uudempien, hyvin varusteltujen käytettyjen autojen kasvava kauppa on 
saanut suuren mediahuomion. Samaan aikaan huhutaan autokauppojen varastojen täytty-
vän vanhemmista käytetyistä ja pyyntihintojen muutospaineiden kasvavan päivä päivältä.

Meille ja asiakkaillemme tilanne ei kuitenkaan onneksi ole kovin dramaattinen. Vanhempaa 
autoa pitää luonnollisesti hoitaa ja varustaa, ja uudemmankin käytetyn auton omistaja on 
hyvä asiakas niin merkkiorganisaatioille kuin vapaalle varaosakaupallekin: hyvin varusteltua 
autoa myös huolletaan ja varustellaan laatutuotteilla!

Terve kilpailu kannattaa

Uusi ryhmäpoikkeusasetus ei normaaliin kauppaan lopulta juuri vaikuttanut, eikä suurem-
pia muutoksia ole näköpiirissäkään. Kilpailu alalla toimii hyvin, ja niin vapaa varaosakauppa 
kuin merkkiorganisaatiotkin ovat kasvattaneet osuuttaan varsinkin vanhemmassa autokan-
nassa. Kilpailu varaosamarkkinoilla tulee jatkumaan kovana, hinnat painuvat alas – ja laatu 
paranee.

Terveestä hintakilpailusta hyötyy ostajan lisäksi myös myyjä, jonka on pakko luoda tuotteel-
leen lisäarvoa paremman palvelun kautta. Hyvää palvelua taas pystyvät tarjoamaan vain tyy-
tyväiset työntekijät. Kilpailun tervehdyttävä kehävaikutus on juuri tässä.

Oy Kaha Ab 70 vuotta

Oy Kaha Ab täytti maaliskuussa 70 vuotta. Joukko päämiehiä, asiakkaita ja sidosryhmiä 
kunnioitti syntymäpäiväämme saapumalla juhlimaan sitä kanssamme. Lämpimät kiitokset! 
Haluamme samalla kiittää kuluneista vuosista kaikkia asiakkaitamme.

Kahaviesti on juhlavuoden kunniaksi uusiutunut, mutta lukijoidemme toiveesta vain maltilli-
sesti (kts. lukijakyselyn tulokset s. 31). Käsissäsi olevasta tavallista tuhdimmasta juhlanume-
rosta voit lukea tuoteuutisten lisäksi myös hiukan Kahan vaiherikkaasta historiasta. Viihtyisiä 
lukuhetkiä!

PS. Tätä kirjoittaessani elämme todella vaiherikasta aikaa, sillä 
näinä päivinä eräs tukkuliike ja pienehkö kauppiasryhmittymä 
ovat suureen ääneen julkisesti julkistaneet kihlauksensa. On erit-
täin mielenkiintoista nähdä miten he pärjäävät kovenevassa kil-
pailussa, koska yleisesti alallamme täytyy olla moniavioinen...

Jari Suhonen
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Lapsi Liikenteessä: 
Kolmella Sydämellä -kampanja
Pyysimme 70-vuotisjuhliemme yhteydessä ohjaamaan mahdolliset 
merkkipäivän huomionosoitukset Lapsi Liikenteessä: 
Kolmella Sydämellä -kampanjalle. 

Yhteyshenkilömme Tommi Holopainen Suomen Liikennevalistus ry:stä 
kertoi, että kampanja on kohdennettu liikenneonnettomuuteen jou-
tuneiden lasten perheille sekä liikenneonnettomuudessa lapsensa tai 
puolisonsa menettäneille perheille. 

Keskeisinä toimintamuotoina ovat perhekurssitoiminta, tukiperhe-
toiminta, yhteistyö ja koulutus sekä tutkimustoiminta. 

Suurkiitokset kaikille lahjoittajille. Niistä kertyi huomattava summa 
hyvään tarkoitukseen!

Lahjoittajat:

Autoalan ja Korjaamoiden liitto

Autoalan Keskusliitto

Autotieto Oy

BMW Suomi Oy Ab

Datateema/Motonet

Delta Motor

Eläke-Fennia

Fennia

Kaha Oy Ab

Kiviniityn Auto- ja 
Maatalouskonehuolto

Kokkolan Varaosakeskus

Lindström Valborg

Maan Auto Oy

Mikkelin Autotarvike

Osahankinta Oy

Osram

Philips Oy Ab

Price Waterhouse Coopers Oy

Rauman Varaosahalli

Sandvik SMC

Seinäjoen Varaosakeskus

Tamrock Oy 

Tarviketori

Teknisen kaupan liitto

Toyota Auto

Turun Autotarvike

Virkkalan Auto-Start
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-kattolu

Helsinki Motor Showssa esi-
tellyt Webasto Hollandia 
-jälkiasennuskattoluukut 
sopivat täydellisesti Kahan 
huippulaadukkaiden säh-
köisten lisävarusteiden va-
likoimaan. Webasto on alan 
johtava valmistaja maail-
massa – se on suunnitellut 
ensiasennuskattoluukkuja 
yli 60 vuotta yhteistyössä 
autonvalmistajien kanssa.

Kattoluukku lisää viihtyisyyttä
Kattoluukku tuo matkustamoon avaruutta 
ja tilan tuntua. Se on verrattain edullinen 
tapa parantaa matkustusmukavuutta ja jo-
pa ajoturvallisuutta, sillä raitis ilma lisää 
tutkitusti kuljettajan valppautta. Kuumana 
kesäpäivänä lämmin ilma nousee avoimen 
kattoluukun kautta ylöspäin, mikä helpot-
taa oloa ja tehostaa mahdollisen ilmastoin-
tilaitteen toimintaa. Kylminä ja kosteina 
päivinä kattoluukku selvittää tehokkaasti 
höyrystyneet ikkunat.

Laadukas mallisto
Webasto Hollandia -kattoluukkuja on viittä 
eri mallia: Hollandia 100, 300, 400, 500 ja 
700. Lisäksi kuudes malli – Hollandia Free-
dom – on juuri tullut valikoimaan. Se on 
markkinoiden suurin lasinen avattava kat-
toluukku. Monipuolisessa mallistossa on so-
piva ratkaisu autoon kuin autoon. Olipa 
kyseessä perusmalli 100 tai valaistulla oh-
jauspaneelilla ja monipuolisella automatii-
kalla varustettu 700, Hollandia-kattoluukku 
tuo autoiluun aina korkeatasoista ajamisen 
nautintoa ja viihtyisyyttä.

Valtuutetut asennuspisteet
100 % yhteensopivuuden ja vuotamatto-
muuden takaamiseksi Webasto Hollandia 
-kattoluukkuja saavat asentaa vain valtuu-
tetut asennuspisteet, joita tällä hetkellä on 
kolme pääkaupunkiseudulla: Uuden-
maan Autovarustelu Konalassa, 
EVA-CAR Pohjois-Haagassa ja 
König Lauttasaaressa. 
Asennuspisteitä (jotka 
myös myyvät katto-
luukkuja) tulee 
luonnollisesti 
jatkossa 
lisää.

Tunnustettua laatua ja turvalli-
suutta
Webasto Hollandia -kattoluukut on valmis-
tettu ISO 9000 -standardin mukaisesti, ja 
niillä on TÜV (Saksa), UT (Ranska) ja FMVSS 
(USA) -laatuluokitus. Murtovarma, 
mekaniikaltaan kestävä, pakkasen-
sietävä ja vedenpitävä Webasto 
Hollandia -kattoluukku on 
turvallinen valinta.

Helsinki Motor Showssa esi-
tellyt Webasto Hollandia 
-jälkiasennuskattoluukut 
sopivat täydellisesti Kahan 
huippulaadukkaiden säh-
köisten lisävarusteiden va-
likoimaan. Webasto on alan 
johtava valmistaja maail-
massa – se on suunnitellut 
ensiasennuskattoluukkuja 
yli 60 vuotta yhteistyössä 
autonvalmistajien kanssa.

Kattoluukku lisää viihtyisyyttä
Kattoluukku tuo matkustamoon avaruutta 
ja tilan tuntua. Se on verrattain edullinen 
tapa parantaa matkustusmukavuutta ja jo-
pa ajoturvallisuutta, sillä raitis ilma lisää 
tutkitusti kuljettajan valppautta. Kuumana 
kesäpäivänä lämmin ilma nousee avoimen 
kattoluukun kautta ylöspäin, mikä helpot-
taa oloa ja tehostaa mahdollisen ilmastoin-
tilaitteen toimintaa. Kylminä ja kosteina 
päivinä kattoluukku selvittää tehokkaasti 
höyrystyneet ikkunat.

Laadukas mallisto
Webasto Hollandia -kattoluukkuja on viittä 
eri mallia: Hollandia 100, 300, 400, 500 ja 
700. Lisäksi kuudes malli – Hollandia Free-
dom – on juuri tullut valikoimaan. Se on 
markkinoiden suurin lasinen avattava kat-
toluukku. Monipuolisessa mallistossa on so-
piva ratkaisu autoon kuin autoon. Olipa 
kyseessä perusmalli 100 tai valaistulla oh-
jauspaneelilla ja monipuolisella automatii-
kalla varustettu 700, Hollandia-kattoluukku 
tuo autoiluun aina korkeatasoista ajamisen 
nautintoa ja viihtyisyyttä.

Valtuutetut asennuspisteet
100 % yhteensopivuuden ja vuotamatto-
muuden takaamiseksi Webasto Hollandia 
-kattoluukkuja saavat asentaa vain valtuu-
tetut asennuspisteet, joita tällä hetkellä on 
kolme pääkaupunkiseudulla: Uuden-
maan Autovarustelu Konalassa, 
EVA-CAR Pohjois-Haagassa ja 
König Lauttasaaressa. 
Asennuspisteitä (jotka 
myös myyvät katto-
luukkuja) tulee 
luonnollisesti 
jatkossa 
lisää.

Tunnustettua laatua ja turvalli-
suutta
Webasto Hollandia -kattoluukut on valmis-
tettu ISO 9000 -standardin mukaisesti, ja 
niillä on TÜV (Saksa), UT (Ranska) ja FMVSS 
(USA) -laatuluokitus. Murtovarma, 
mekaniikaltaan kestävä, pakkasen-
sietävä ja vedenpitävä Webasto 
Hollandia -kattoluukku on 
turvallinen valinta.

HOLLANDIA 300
• Sähköinen spoilerikattoluukku, koot Medium ja Large 
• Venus®-lasi suojaa UV-säteilyltä ja kuumuudelta 
• Kolme aurinkosuojavaihtoehtoa – irrotettava, rullaava tai auton verhoiluun 
   mukautettu liukuva aurinkosuoja (Large S -malli)
• Mahdollisuus valita sisäosan pintakäsittely 
• Aerodynaaminen tuulenohjain 
• Säätöpaneelin vaihtoehtoina valaistu katkaisija tai ylellinen ohjauspaneeli 
• Voidaan ohjelmoida kahteen haluttuun asentoon (Medium-malli) 
• Sulkeutuu automaattisesti virrankatkaisun yhteydessä 
• Turvajärjestelmä estää luukkua sulkeutumasta, jos välissä on este

HOLLANDIA 400
• Sporttinen ja dynaaminen laskostuva kangasluukku 
• Suurin saatavilla oleva aukko 
• Korkealuokkainen, kestäväksi vahvistettu ulkopinta 
• Aerodynaaminen tuulenohjain 
• Valaistu sähköinen ohjauspaneeli 
• Voidaan ohjelmoida kahteen haluttuun asentoon (DeLuxe-malli) 
• Sulkeutuu automaattisesti virrankatkaisun yhteydessä 
• Turvajärjestelmä estää luukkua sulkeutumasta, jos välissä on este

Mallien tekniset tiedot ovat riippuvaisia asennusmahdollisuuksista.

-kattolu
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ukut Kaha-valik imaan

Webasto Hollandia -myyjäksi?
Hollandia-kattoluukut eivät sovellu nor-
maaliksi myyntituotteeksi itseasennuk-
seen. Siksi jokaisella myyjällä on oltava 
Webaston laatustandardien mukainen 
ammattitaito kattoluukun asennukseen. 
Tarvittavan koulutuksen ja valtuutuksen 
asennuksiin ja myyntiin saat Kahalta. 
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
Jari Widerholmiin puh. (09) 6156 8363 
tai jari.widerholm@kaha.fi 

HOLLANDIA 100
• Korkealuokkainen peruskattoluukku 
• Maksimikorkeus avoimena 80 mm 
• Irrotettava lasipaneeli 
• Helposti avattavissa ja suljettavissa joko 
   3-vaiheisen salvan tai pyöritettävän kammen avulla 
• Vakiona suojaava Venus®-lasi 
• Tyylikäs, moderni muotoilu

HOLLANDIA 700
• Integroitu laaja kallistus ja liukuva kattoluukku 
• Paneeli valmistettu Venus®-lasista 
• Mukana liukuva aurinkosuoja 
• Automatisoitu spoileri takaa optimaalisen aerodynamiikan 
• Valaistu, sähköinen ohjauspaneeli 
• Voidaan ohjelmoida kahteen haluttuun asentoon 
• Sulkeutuu automaattisesti virrankatkaisun yhteydessä 
• Turvajärjestelmä estää luukkua sulkeutumasta, jos välissä on este 
• Voidaan varustaa sadetunnistimella 
• Helppokäyttöinen ja luotettava lisälaite pysäköidyn auton tuulettamiseksi

HOLLANDIA 500
• Panoraamaluukku, johon voi valita tyylikkään tai sporttisen ulkomuodon 
• Kallistuva ja liukuva etupaneeli 
• Mahdollisuus valita kallistuva ja liukuva tai kiinteä takapaneeli 
• Venus®-lasi suojaa UV-säteilyltä ja kuumuudelta 
• Mahdollisuus valita sisäosan pintakäsittely 
• Valaistu sähköinen ohjauspaneeli 
• Takaosan kallistus ja liuku säädeltävissä myös edestä 
• Takapaneelissa lapsilukko 
• Paneeli(t) voidaan ohjelmoida kahteen haluttuun asentoon 
• Turvajärjestelmä estää luukkua sulkeutumasta, jos välissä on este

ukut Kaha-valik imaan

Webasto Hollandia -kat-
toluukku ja säätöpaneeli 
sulautuvat auton sisustuk-
seen tyylikkäästi. Kuvan 
liukuvan aurinkosuojan li-
säksi suoja voi olla luukun 
mallista riippuen rullaava 
tai irrotettava.

5
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Kamasa-kevät 2004: 

Suomenkielinen luettelo ja 
Kamasan monipuolista 
työkaluvalikoimaa kehitetään 
jatkuvasti. Tuotteita uudis-
tetaan sekä asiakaspalautteen 
että omien testien perusteella 
vastaamaan entistäkin 
paremmin ammattilaisten 
vaatimuksia. Tuorein Kamasa-
valikoima löytyy pian 
ilmestyvästä suomenkielisestä 
2004-työkaluluettelosta. 

ProMek-työhanskat
Suosittuja ProMek-mekaanikonhanskoja on 
vahvistettu kämmenpuolille ommelluilla 
värinää vaimentavilla tyynyillä. Kosketus-
tuntuma on erinomainen käsiä täydel-
lisesti myötäilevän stretch-tekstiilin 
sekä huomaamattomien erikois-
saumojen ansiosta. Ranteiden 
tarranauhakiinnikkeissä on 
kirjoituspinta nimelle, joten 
ProMek-hanskat eivät mene 
työpaikalla sekaisin.

Mittanauhat
Kamasan mittanauhat ovat nyt entistä leveäm-
piä. Kestävällä, vaimennetulla palautusjousella 
varustettujen mittojen kotelo on kumitettua 
ABS-muovia. Jarru ja lukitus erillisillä napeilla. 
               K 3564 pituus 3 m (leveys 16 mm), 
 K 3565 pit. 5 m (lev. 19 mm) ja 
     K 3566 pit. 8 m (lev. 25 mm).

Pikaistukka K 6125
Kätevä magneettinen pikaistukka 
ruuvinvääntimeen 1/4” teräpaloille. 
Nopeuttaa töitä, joissa teräpalaa on 
vaihdettava usein. Pituus 50 mm.

Pitkä teräpalasarja K 6127
Kumisessa teräpalapidikkeessä on 7 kpl 70 mm pitkiä 
1/4” teräpaloja PH-, PZD- ja uraruuveille. Taipuisan pi-
dikkeen voi kiinnittää vyöhön tai vyönlenkkiin. Pitkiä te-
räpaloja myydään myös erikseen.

Teräpalaräikkäväännin K 6080
Vivulla suuntaa vaihtava kaksipäinen minivään-
nin 1/4” ja 5/16” teräpaloille. Erikoistiheä ham-
mastus, jonka ansiosta väännintä voi kääntää 5° 
kerrallaan. Takapuolella kääntölevy. 
Pituus 115 mm.

VVS-mallissa K 7288 on erikoissuuri avainväli ja poik-
keuksellisen ohuet leuat. Öljyn- ja bensiininkestä-
västä kumista valmistetusta kädensijasta saa pitävän 
otteen. Mustaksi hapotettu uutuusavain on valmis-
tettu lujasta kromivanadiumteräksestä. Kitaleveys 38 
mm ja avaimen pituus 200 mm. 
Ripustuspakkaus.

Jakoavaimet
Kamasan uudet jakoavaimet on valmistettu ISO 
6787-1982 -standardin mukaan. Entistäkin jä-
mäkämpi, erikoisvahvistettu kita avautuu 10 % 
enemmän ja 15° otekulma takaa maksimaalisen 
väännön. Ripustuspakkauksessa myytävät, kro-
mivanadiumteräksestä valmistetut ja mustaksi 
hapotetut avaimet kattavat maksimi-
kitaleveydet 17–60 mm 
(avaimien pituudet 
100–450 mm).

6
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Työkaluluettelo
2004

Avosilmukka-
avainsarja K1214 P
Uutuussarjassa on 8 kpl 12-kulmaisia mattakro-
mattuja avosilmukka-avaimia. Näistä 6 kpl on 
varustettu 1/2” liittimellä (22–36 mm) ja 2 kpl 
3/4” liittimellä (41 ja 48 mm). OPTIPUNKT-muo-
toiltujen avaimien lisäksi sarjaan kuuluu 1/2” ni-
velväännin, kaksi 1/2” jatkokappaletta (125 ja 
250 mm) sekä 1/2”–3/4” adapteri. Avaimissa on 
reikä vääntimen lukituskuulalle. Kotelon mitat 
ovat 310x310x75 mm.

paljon tuoteuudistuksia

Rautasahat
Kamasan uudessa kahdenkäden rautasahassa    
K 4850 on ergonomisesti muotoillut, kumipääl-
lysteiset kädensijat, joista saa tukevan ja tarkan 
otteen. Uutuutena valikoimaan tulee myös yh-
denkäden rautasaha K 4852, jolla työskentely 
onnistuu ahtaissakin paikoissa.

Avosilmukka-avainsarja K1204 P
Uudistettuun laatikkoon pakattu vanha tuttu 
K 1200 P on saanut uuden tuotenumeron. 
Sarjassa on 10 kpl 12-kulmaisia mattakromat-
tuja Optipunkt-muotoiltuja avosilmukka-avaimia 
3/8” liittimellä (10–19 mm), 190 mm nivelvään-
nin sekä 150 mm jatkokappale. Avaimissa on 
reikä vääntimen lukituskuulalle. Kotelon mitat 
225x165x45 mm.

Hylsyavainsarja K 2414 P
Vanha K 2401 P -sarja sai uuden laatikon myötä 
uuden tuotenumeron. K 2414 P on 24-osainen 
hylsyavainsarja, johon kuuluu HP-räikkäväänti-
men (250 mm) lisäksi 18 kpl 6-kulmaisia Opti-
punkt-hylsyjä 1/2” liittimellä (3/8”–11/4”), kaksi 
jatkokappaletta (125 mm ja 250 mm), T-adapte-
ri 3/8”x1/2”, kumikahvalla varustettu nivelvään-
nin (250 mm) sekä yleisnivel. Hylsyissä on reikä 
vääntimen lukituskuulalle. Riippulukolla varuste-
tun kotelon mitat ovat 310x310x75 mm.

Hylsyavainsarja K 2404 P
Kuin K 2414 P, mutta millisenä 
(10–32 mm). Entinen K 2400 P.

Kamasan uudistetuissa koteloissa on nyt erilliset saranat. 
Osassa laatikoista on myös irrotettava sisäosa, 
jonka voi nostaa esim. työkaluvaunuun.

UUTUUS!

Kamasa -työkaluluettelo 2004 
ilmestyyy huhti-toukokuussa!
Voit tilata sen Kahalta tilausnumerolla KAM1.

Elektroniikkapihdit
Viime Kahaviestissä esitelty Kamasan uusi 
elektroniikkapihtivalikoima on laajentunut 
radiopihdeillä, teräväkärkisillä sivuleikkureil-
la sekä kolmilla lattapihdeillä. 
Kaikissa on pitävät kumikahvat
sekä kestävä palautuskieli. 
Pihdit on valmistettu ISO-
9654/9655 -standardin 
mukaisesti ja pinta-
käsitelty ruostumisen 
estämiseksi.
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Thulen uudet kekseliäät 

Thule ProRide 591
Alumiinirakenteisessa, kevyessä ja elegantissa ProRide-uutuus-
telineessä on automaattisesti säätyvä runkopidin. Patentoidun 
QuickTight-kiinnitysmekanismin ansiosta kumipäällysteisen runko-
pitimen voi asentaa ja lukita kätevästi katon korkeudelta, kurottelematta. 

Runko kaksoislukittuu vain muutamalla nopealla kädenliikkeellä, ja 
säädettävät pikahihnat pitävät kaikenkokoiset renkaat tiukasti kiinni 
telineessä. ProRide 591 asentuu taakka-
telineeseen oikea- tai vasenkätiseksi ja se 
sopii sekä aero- että neliöputkiin.

Tuoreimmat Thule-uutiset ja tuote-esittelyt 
löytyvät 2 kertaa vuodessa ilmestyvästä 
Thule Xtra! -lehdestä, jossa on myös mat-
kakertomuksia ym. artikkeleita.

Thule on turvallinen valinta
Thulen vetokoukkuun kiinnitettävien 
pyörätelineiden takavalot ja niiden 
liitännät ovat aina määräysten mukaisia 
ja varmatoimisia. Lisäksi rekisterikilven 
asennuspaikka ja -tapa täyttää 
Ajoneuvohallintokeskuksen 
ARA 34§ vaatimukset.

Thule tarjoaa jälleen uusia, innovatiivisia ratkaisuja 
polkupyörien kuljetukseen. Autolla harrastuksensa 
pariin liikkuvan ei juuri tarvitse tinkiä mukana 
kulkevasta varustuksestaan – siitä pitävät 
huolen kevään muuntautumiskykyiset 
Thule-uutuudet.
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pyörätelineet

Thule RideOn 9301
Uutuustuotteiden rinnalla kannattaa valikoi-
massa aina pitää edullinen perusteline 
Thule RideOn. Kahdelle pyörälle 
tarkoitetun telineen erikoisomi-
naisuuksiin kuuluvat mm. sää-
dettävät renkaanpitimet ja 
patentoitu koukkukiinnitys. 
Kallistustoiminne 
mahdollistaa 
tavaratilan käytön 
myös kuormattuna. 

Thule EuroClassic Pro 902 ja 903
Thulen vetokoukkuun asennettavien pyörätelineiden laajan malliston helmi on uutuusteline 
EuroClassic Pro. Ainutlaatuiseksi sen tekee kaksi nerokasta ominaisuutta: kallistettavuus ja 
kokoontaitettavuus. Kallistustoiminnon ansiosta auton tavaratilaan on helppo yltää vaikka 
teline ja pyörät olisivat paikoillaan. Kokoontaitettavuus puolestaan minimoi tarvittavan 
säilytystilan silloin kun teline ei ole kiinni autossa.

Pyöränlukituksella varustettu EuroClassic Pro on todella vakaa ja 
kuljetuskykyinen teline. Malli 902:ssa on tilaa kahdelle ja 
903:ssa kolmelle pyörälle. Sovitteella 9022 saa 
kumpaankin vielä yhden pyörän lisää. 
Telineen voi asentaa sovitteen 
9023 avulla myös autoihin, 
joiden varapyörä on 
takaovessa.

Kokoontaitettuna Thule EuroClassic Pro mahtuu 
ahtaankin autotallin nurkkaan tai vaikkapa au-
ton tavaratilaan!

Thule BackUp 900
Thule BackUp 900 on kuljetuslaatikko, jota ei asenneta katolle vaan auton taka-
osaan, Thule EuroClassic-pyörätelineeseen. Uusi “vetokoukkuboksi” on 
nokkela oivallus, jolle on helppo keksiä lukemattomia käyttö-
tarkoituksia. Helposti puhdistettavana se sopii mainiosti 
myös märkien, mutaisten, pölyisten tai muuten 
tahraavien tarvikkeiden kuljettamiseen.

Monikäyttöinen Thule BackUp 
sopii pyörätelinemalleihin 
EuroClassic Pro 902/903 
sekä EuroClassic 913/914.
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Boston FX6-kaiutin toistaa äänet suuremmalla 
äänenpaineella kuin esimerkkiauton alkuperäis-
kaiutin kautta lähes koko taajuusalueen. Mata-
lien taajuuksien kohdalla ero on jopa 3–5 dB. 
Ero on helposti korvinkuultavissa: Boston soi 
tanakammin, kirkkaammin ja ilmavammin.

Auton äänentoisto kuntoon 
huippulaadukkailla Boston FX-kaiuttimilla

Herkkyys
Kaiuttimen herkkyys ilmaistaan äänenpai-
neen, tehon ja etäisyyden suhteen. Esim. 
87dB/1W/1m kertoo kaiuttimen soivan 87 
dB:n äänenpaineella yhden watin teholla 
metrin päästä mitattuna. 

Tehonkesto
Tehonkesto kertoo kuinka paljon kaiutin 
kestää eri tyyppistä soittoa. Tehoja kuvataan 
seuraavin termein: jatkuva/musiikki/piikki 
(RMS/Music/Peak). Jatkuvalla teholla tarkoi-
tetaan esim. taukoamatonta bassoaaltoa, 
musiikkiteholla sananmukaisesti tehoa, jo-
ka syntyy tavallisella musiikin soittamisella, 
ja piikkiteholla puolestaan hyvin lyhyttä ää-
nipulssia (esim. basarin iskua). 

Motorisoitua helppokäyttöisyyttä
Uutuuslaitteen erikoisuutena on sen motorisoitu 
mekanismi: korkealaatuinen 6,5” TFT-laajakuva-
näyttö liukuu ulos kotelostaan yhdellä kevyellä 
napin painalluksella. 

Kun näyttöä ei käytetä, sen voi työntää takaisin 
laitteen sisään, missä se on piilossa niin pölyltä 
kuin katseiltakin.

VDO Dayton MM 5600 on DIN-paikkaan asennettava 
motorisoidulla avausmekanismilla varustettu monitori, 
joka sopii sekä navigointi- että multimediakäyttöön.

Kattavat liitännät
PAL- ja NTSC-yhteensopivassa mo-
nitorissa on monipuoliset RGB-
tason video- ja audioliitännät 
multimediakäyttöä varten sekä 
oma sisäänrakennettu kaiutin 
esim. navigointikäyttöön. Heijas-
tamattomassa näytössä on auto-
maattinen kirkkaustason säätö.

Motorisoitu VDO Dayton MM 5600

Uusien autojen audiojärjestelmä on usein integ-
roitu varsin pysyväksi osaksi auton rakenteita. 
Koska osien vaihto on hankalan luoksepääsyn 
vuoksi vaikeaa, monet tyytyvät tehdasasennet-
tuihin komponentteihin vaikka äänenlaatu jät-
täisikin toivomisen varaa. 

Äänentoistoa on kuitenkin helppo kohentaa 
merkittävästi vaihtamalla vain alkuperäiset kai-
uttimet laadukkaammiksi. Bostonin hinta-laa-
tusuhteeltaan erinomaisilla FX-sarjan kaiuttimilla 
saavutetaan huomattava parannus äänenlaa-
tuun melko pienillä kustannuksilla ja vaivalla. 

Teholla ja tehonkestolla on eroa
Kun valitaan korvaavia kaiuttimia kytkettäväksi 
auton radion olemassaolevaan vahvistimeen, ei 
kannata tuijottaa sokeasti mainosten watteihin. 
Kaiuttimista puhuttaessa tärkeintä on tehonkes-
to sekä kaiuttimen herkkyys.

Boston FX-sarja soi hyvin 
pienemmilläkin tehoilla
Autoradiot tuottavat piikki- eli ns. mainostehoa 
jopa 45–55 W, mutta todellista puhdasta RMS-
tehoa vain n. 10–15 wattia. Jos tällaiseen radi-
oon kytketään kaiutin, jonka herkkyys on esim. 
87dB/1W/1m/200W, ei soittimen vahvistin jaksa 
tuottaa vaadittavaa tehoa kaiuttimelle, vaan lop-
putuloksena on säröytyvä ääni.

Boston FX-kaiuttimet on suunniteltu soimaan 
mahdollisimman hyvin autoradioissa oikeasti 
käytetyillä tehoilla. Todelliselle tehoalueelle op-
timoitu herkkyys merkitsee dynaamisempaa ja 
erottelukykyisempää soundia. Boston FX ottaa 
kaiken irti autoradion vahvistimesta ja parantaa 
äänentoistoa tavalla, joka on pakko kokea itse!

Boston FX-6
Alkuperäiskaiutin

FX93 FX9 FX8 FX6 FX5 FX4

Boston FX6-kaksitiekaiutin
Koko 165 mm
Tehonkesto 100 W
RMS-tehonkesto 35 W
Herkkyys 91 dB
Taajuusvaste 58–20000 Hz
Asennussyvyys 49 mm



11

Teknisesti edistyneiden auto- 
ja moottoripyörähälyttimien 
valmistajana tunnettu DEFA 
tuo ensimmäisenä markki-
noille päivitettävän autohä-
lyttimen. Uuden DEFA FLASH 
-autohälyttimen ohjelmiston 
voi tarvittaessa päivittää 
(fl ash) sopimaan uusimpiin-
kin automalleihin.

Tuotenumeroiden määrä vähenee
DEFA julkaisee päivityksen aina kun markkinoille 
tulee uusi automalli, johon hälyttimen nykyinen 
ohjelmistoversio ei sovi. DEFA FLASH -hälyttimen 
tuotenumero pysyy koko ajan samana, joten va-
rastointi ja tilaaminen on entistä yksinkertaisem-
paa ja selkeämpää.

Ominaisuudet ennallaan
Päivitettävyys ei vaikuta hälyttimen toimintaan: 
DEFA Auto Security -hälytin antaa autolle aina 
aukottoman suojan. Lasinsärkymistunnistin hä-
lyttää lasin rikkoutumisesta ja mikroaaltotunnis-
tin liikkeistä auton sisällä. Kovaääninen sireeni 
on akkuvarmennettu. DEFA-autohälytin voidaan 
myös liittää jatkohälyttimeen tai GPS/GSM-pai-
kantimeen. 

Autot, joissa ON omat keskuslukituk-
sen kauko-ohjaimet
DEFA FLASH ja CAN FLASH -hälyttimet on tar-
koitettu uusiin autoihin, joissa on alkuperäinen 
kauko-ohjattu keskuslukitus. Hälyttimen päälle-
ja poiskytkentään käytetään auton lukituksen 
omia ohjaussignaaleja. Hälytyksen poiskytkeyty-
misen estosignaalit kytketään VAT-hyväksynnän 
mukaisesti.

Autot, joissa EI OLE keskuslukituksen 
kauko-ohjaimia
DEFA 821 ja 822 on tarkoitettu autoihin, joissa 
ei ole keskuslukituksen kauko-ohjausta. VAT-hy-
väksyttävyyden kannalta sopivan mallin valinnas-
sa ratkaisevaa on auton valmistusvuosi sekä se, 
onko autossa ajonestojärjestelmää vai ei. Liuku-
kytkimellä varustetulla lisäkauko-ohjaimella voi-
daan ohjata kolmea haluttua lisätoimintoa.

Yksi hälytin – monta kohdetta

         FLASH -autohälytin
on aina päivitettävissä

DEFA 400 FLASH
Soveltuu suurimpaan osaan keskuslukituksen 
kauko-ohjaimilla varustetuista henkilöautoista.

DEFA 400 CAN FLASH 
ja 820 CAN FLASH
Tarkoitettu uusimpiin autoihin, joissa on digi-
taalinen CAN-tietoväylä (Control Area Network). 
Hälytin ohjelmoituu ja saa tietonsa lukemalla 
CAN-väylän eri koodeja.

DEFA 821 
Soveltuu kaikkiin autoihin, jotka on valmistettu 
- ennen vuotta 1995
- vuoden 1995 jälkeen omalla ajonesto-
 järjestelmällä varustettuna

DEFA 822 
Soveltuu kaikkiin autoihin, jotka on valmistettu
- ennen vuotta 1995 
- vuoden 1995 jälkeen ilman omaa ajonesto-
 järjestelmää

Vilkkuledin saa DEFA Auto Security -hälyttimiin paitsi punaisena myös vihreänä, keltaisena 
tai viileän tyylikkäänä sinisenä.
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        oikaikäisenä Kokkolasta Helsinkiin muutta-             
     nut Karl Herman Renlund perusti nimeään 
kantavan rautakaupan Mikonkadulle vuonna 
1884. K.H. Renlund kuoli verrattain nuorena jo 
vuonna 1908, mutta perustajansa nimeä kanta-
nut Renlund oli maan johtava rautakauppaketju 
vielä 1970-luvulla. Vuonna 1934 Renlundin itse-
näisesti toimivaksi tytäryhtiöksi perustettiin Oy 
Kaha Ab. Uuden yhtiön nimi saatiin perustajan 
etunimen kirjaimista – saksalaisittain lausuttuna. 
Maaliskuussa 2004 Oy Kaha Ab on 70 vuotta 
täyttäessään yrityksenä voimakkaampi ja val-
miimpi uusiin haasteisiin kuin koskaan monivai-
heisen historiansa aikana.  

Alkuvuodet rengas- ja kumikauppaa

Kahan historia on jaettavissa selkeästi kolmeen 
eri vaiheeseen; sotaa edeltävään alkukauteen, 
sodan jälkeiseen aseman vakiintumisen kauteen, 
sekä 1990-luvun alun laman käynnistämään uu-
den omistajuuden ja uuden kasvun kauteen.

Kahan aloittaessa toimintansa vuonna 1934 Suo-
messa oli noin 20 000 henkilöautoa. Talous al-
koi elpyä vuosikymmenen alun pulavuosista ja 
autokannan kasvaessa syntyi myös autojen kor-
jaukseen ja varaosien kauppaan erikoistuneita 
yrityksiä. Alussa Kahan myynti keskittyi renkai-
siin ja rengaskorjaamoiden työkaluihin ja laittei-
siin.  

Autokannan kasvusta suuri osa muodostui kuor-
ma- ja linja-autojen lisääntymisestä. Koko au-
tokanta ylitti 50 000 yksikön rajan juuri ennen 
sodan alkua vuonna 1939, jolloin henkilöauto-
jakin oli jo yli 30 000. Kahan ensimmäisenä toi-
mitusjohtajana toimi aina vuoteen 1959 saakka 
sittemmin kauppaneuvoksen tittelin saanut Ville 
Salo. 

Sodan jälkeen mukana jälleenraken-
nuksessa

Sodan aikana merkittävä osa Suomen autokan-
nasta pakkolunastettiin maanpuolustuskäyttöön.  
Polttoainepulan takia suuri osa autoista muutet-
tiin kotimaisella polttoaineella, eli puukaasulla toi-
miviksi.  Polttoaineen lisäksi etenkin renkaista ja 

Rautakaupan tytäryhtiöstä autotarvikealan johtavaksi yritykseksi

70-vuotiaan Kahan vaihe-
rikas historia

p

Rautakaupan tytäryhtiöstä autotarvikealan johtavaksi yritykseksi

70-vuotiaan Kahan vaihe-
rikas historia

Kaha laajensi sotien jälkeen toimintaansa rengasalan ulkopuolelle. Näin työs-
kenneltiin Kahan vasta perustetulla varaosien ja autotarvikkeiden tukkukaupan 
osastolla Mikonkadulla vuonna 1947.

Kahan perustaja K.H. Renlund nuorena 
miehenä vuonna 1866.

Neuvostoliittolaisvalmisteisen Pobedan 
varaosat olivat kysyttyä tavaraa Suomessa 
1950- ja 1960-luvuilla.

1930-luvulla merkkitietoinen automies 
vaati alleen aidot Indiat...

...ja ajokkina saattoi hyvinkin olla esim. 
tällainen Citroen.
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rengastarvikkeista oli pulaa ja koko autoala oli voi-
makkaasti säännösteltyä aina 1960-luvun alkuun 
saakka. Säännöstely koski sekä autojen maahan-
tuontia että varaosien kauppaa ja korjaustoimin-
taa. 

Säännöstelyyn sopeutuminen ja siitä kunnialla 
selviytyminen edellytti elinkeinoalan järjestäy-
tymistä, jolloin autokaupan, varaosakaupan ja 
korjaamotoiminnan keskusjärjestöt olivat hyvin 
keskeisessä roolissa. Myös Oy Kaha Ab toimi ak-
tiivisesti sekä rengasalan että varaosa-alan yhdis-
tyksissä. 

Kun Kaha laajensi toimintaansa rengasalan ul-
kopuolelle vuonna 1946, perustettiin osasto 
hoitamaan varaosien ja autotarvikkeiden tuk-

kukauppaa. Osaston päällikkönä aloitti Torsten 
Wahlberg.

Elämää säännöstelytaloudessa 

Sotaa edeltänyt autojen määrä saavutettiin vuon-
na 1951. Säännöstelyn takia autokanta kasvoi 
1950- ja 1960-luvuilla hitaasti mutta varmasti: 
100 000 henkilöauton raja rikkoutui vuonna 
1955 ja 200 000 henkilöauton raja vuonna 
1960.  

Tuontisäännöstely loppui vuonna 1962, ja mm. 
japanilaisten autojen maahantuonti alkoi. Kolme 
vuotta myöhemmin Suomessa myytiin ensim-
mäistä kertaa yli satatuhatta autoa. Vaikka myyn-
tiä ei enää tuolloin säännöstelty, suosi valtiovalta 

verotuksellisin keinoin autotuonnissa Neuvosto-
liitttoa ja sen kanssa polittisesti lähellä olevia 
maita.  

Emoyhtiö Renlund myytiin vuonna 1959 OTK:lle. 
Tuolloin Kahan apulaisjohtajana toiminut Len-
nart Bengström osti Oy Kaha Ab:n osakekan-
nan ja ryhtyi yrityksen toimitusjohtajaksi. Kahan 
tuotevalikoima laajentui 1960-luvulla rengas- 
ja kumiosaston kehittymisen myötä varaosiin, 
ruosteenesto- ja voiteluaineisiin sekä teollisuus-
tarvikkeisiin. Monroe-iskunvaimentimien maa-
hantuonti aloitettiin vuonna 1961. Muita Kahan 
edustamia tuotemerkkejä olivat mm. Defa, Phi-
lips, Trico, Tectyl ja Valvoline. 

Kahan kuljetuskalustoa vuodelta 1966.

Tuotenäyttelyt ja -messut ovat aina olleet 
Kahalle tärkeitä tapahtumia. Tässä esitel-
lään Lincoln-merkkisiä alustamassan ruis-
kutuslaitteita 1950-luvulla.

Kahan apulaisjohtajana vuosina 1946–1966 
toiminut Torsten Wahlberg työpöytänsä 

äärellä vuonna 1959.
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Rengaspinnoitteet ja rengaskorjaamoiden tarvik-
keet ja koneet olivat edelleenkin Kahan keskeisiä 
tuotteita. Kumiosaston johtaja Tage Lindström 
siirtyi vuonna 1968 toimitusjohtajaksi Tor Wahl-
bergin vastatessa varaosista ja lisävarusteista. 
Konttori toimi edelleen Helsingin ydinkeskus-
tassa Kalevankadulla, mutta varasto oli siirtynyt 
Haagaan Paatsamatielle. Yrityksen henkilöstö-
määrä oli noin 60.

Vaikea kasvun aika

1970-luvulla henkilöautokanta kasvoi puolella 
miljoonalla. Miljoonan henkilöauton raja ylittyi 
vuonna 1975 ja kasvu jatkui tasaisena aina 
1980-luvun loppuun asti. Tämä antoi hyvän 

kasvumahdollisuuden myös jälkimarkkinoilla toi-
miville yrityksille. Samalla alalle hakeutui uusia 
yrittäjiä ja kilpailu koveni merkittävästi. 

Kahden miljoonan henkilöauton rajan ”piti” ylit-
tyä vuonna 1990, mutta toisin kävi. Suomea 
kohtasi pahin talouslama sitten 1930-luvun alun. 
Pitkään jatkunut talouskasvu ei ainoastaan py-
sähtynyt, vaan tapahtui taantumista. Uusien au-
tojen myynti romahti 1960-luvun tasolle. Yhtä 
vähän autoja kuin vuonna 1993 myytiin edelli-
sen kerran vuonna 1968.

Kaha laajensi toimintaansa juuri laman kynnyk-
sellä rakentaen yritykselle uudet toimitilat Espoo-
seen 1990. Pari vuotta tämän jälkeen Kahan osti 

jo tuolloin Pohjoismaiden suurimpiin alan yrityk-
siin kuulunut ruotsalainen perheyhtiö K.G. Knut-
son Ab. Tästä alkoi Kahan historian uusi vaihe.

Muutosten vuosikymmen

Uudessa omistuksessa aloittaneen Oy Kaha 
Ab:n toimitusjohtajaksi valittiin jo muutamia vuo-
sia myynti- ja tuotepäällikkötehtävissä toiminut 
Bengt Wahlberg – jo kolmannen polven Kahalai-
nen. Varatoimitusjohtajaksi nimitettiin niin ikään 
jo tuolloin pitkään Kahan kumi- ja työkaluosas-
tolla toiminut Rolf Karlsson. 

Tässä vaiheessa yrityksen liikevaihto oli noin 30 
miljoonaa markkaa ja henkilöstömäärä noin 40. 

Suomalaisten suursuosikki 
Saab 99 vm. -69.

Lennart Bergström toimi 
Kahan apulaisjohtajana 
vuosina 1934–1959 ja 
toimitusjohtajana vuosi-
na 1959–1968.

Kaha on myynyt vuodesta 
1961 alkaen jo yli kaksi 
miljoonaa Monroe-iskun-
vaimenninta. Kaikesta 
päätellen siis myös kuvan 
myyntikokouksessa Tuk-
holmassa vuonna 1967 
tehtiin oikeita päätöksiä!

Vasemmalta Tor Wahlberg (apulaisjohtaja 
1968–1992), Tage Lindström (apulaisjohtaja 
1966–1968 ja toimitusjohtaja 1968–1992) 
sekä Ralf Bengström (varatoimitusjohtaja 
1968–1980). Kuva on vuodelta 1968.
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Yrityksen kasvu alkoi välittömästi ja on jatkunut 
tasaisena tähän päivään asti. Espoon toimitilat 
vaihtuivat uusiin vuonna 1998, jolloin yritys 
muutti Vantaan Ansatielle. Lähes samaan aikaan 
Kahalle siirtyivät Hedengren Oy:n auto-osaston 
liiketoiminnot.  

Vuonna 2000 toimitilojen yhteyteen rakennet-
tiin pakoputki- ja peltivarasto, jonka palveluksia 
käyttää myös kilpailija HL Autotuotteet. Vuonna 
2003 valmistuivat varaston laajennus ja asen-
nushalli sekä kylmätestaustila. Vuoden lopulla 
Vistema Oy:n osake-enemmistö siirtyi Kahan 
omistukseen. Oy Kaha Ab:n liikevaihto oli vuon-
na 2003 runsaat 50 miljoonaa euroa ja hen-
kilöstömäärä 105. Verrattuna vuoteen 1992 

liikevaihto on siten kymmenkertaistunut ja hen-
kilöstömäärä samaan aikaan noin kolminkertais-
tunut.  

Kahdeksas vuosikymmen alkaa 
kasvulla

Kahan seitsemäs vuosikymmen oli vahvan kas-
vun aikaa. Samalla K.G. Knutson Ab:n muutkin 
tytäryhtiöt kasvoivat voimakkaasti Ruotsissa ja 
kaikissa Baltian maissa. Kaikki viittaa siihen, 
että kasvu jatkuu voimakkaana myös yrityksen 
kahdeksannella vuosikymmenellä. Se perustuu 
lähivuosina ennen kaikkea tuotevalikoiman laa-
jentumiseen ja logistiikkapalvelujen kehittämi-
seen osaavan henkilöstön avulla.

Vuonna 2002 Kaha liittyi eurooppalaiseen ATR-
ketjuun, jossa ovat mukana eri maiden johtavat 
varaosien maahantuojat lähes kaikista Euroo-
pan maista. ATR International AG:n vahva rooli 
Euroopan markkinoilla takaa hyvät neuvottelu-
asemat ja kilpailukykyiset sopimukset tavarantoi-
mittajien kanssa.

Kahan kahdeksas vuosikymmen tuo epäilemät-
tä vielä paljon uusia haasteita; rajat avautuvat, 
autojen tekniikka kehittyy ja kilpailu kaikilla osa-
alueilla kovenee. Oy Kaha Ab on valmiina kas-
vamaan haasteiden myötä ja toivottaa kaikki 
asiakkaansa tervetulleiksi mukaan kasvuun!

Teksti: Heikki Lehtinen

Kahan nykyinen toimitusjohtaja Bengt 
Wahlberg valittiin Kahan ohjaksiin vuonna 
1992. Alempi kuva todistaa, että ajolinjat 
 olivat kohdallaan jo vuonna 1963. Bengt  
  Wahlberg valittiin juuri myös Autonosa-
   tukkukauppiaat ry:n puheenjohtajaksi 
    kaksivuotiskaudeksi 2004–2005.

      Kahan Sirkka-Liisa Huusela esitteli 
       näin vetävästi Pohjoismaiden suurinta 
       rengasta vuonna 1973. 
        Järeä B.F. Goodrich 33,25x35/32 Rock 
        Service High Tread toimitettiin Outo-
         kumpu Oy:n Pyhäsalmen kaivokseen. 
           Renkaan 23 500 markan hinnalla sai 
sen ajan yleisintä eli VW:n 5.60-15-kesä-
rengasta lähes 300 kpl!

Ylh. Kahan varasto Haagassa Paatsantie 
4:ssä 1980-luvulla ja alh. nykyiset toimiti-
lat varastoineen Vantaan Ansatiellä.

Kahan 50-vuotisjuhlia vietettiin 
vuonna 1984.

Suomessakin myyntiin juu-
ri tullut hybridiauto Toyota 
Prius näyttää suuntaa au-
toilun 2000-luvulle.
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Huonot iskunvaimentimet 
rasittavat koko autoa
Kuluneilla, vahingoittuneilla 
tai huonolaatuisilla iskun-
vaimentajilla on yllättävän 
laajoja kerrannaisvaikutuksia 
koko auton kuntoon ja 
ajoturvallisuuteen. 

Tärinä välittyy
Huonot iskunvaimentimet välittävät tien epäta-
saisuuksista johtuvan tärinän kaikkialle autoon. 
Etenkin pyörien ripustukset, jarrut ja ohjauslait-
teiden nivelet joutuvat lujille, ja myös vaihdelaa-
tikko, tasauspyörästö ja kardaaninivelet rasittuvat 
enemmän. Lisäksi voidaan vain arvailla, kuinka 
monen “mystisen” sähköhäiriön takana on lo-
pulta komponentteihin ja kontakteihin kohdis-
tunut pitkäaikainen tärinä.

Renkaat kuluvat nopeasti
Monroen ja Pirellin tekemät testit osoittavat, että 
huonot iskunvaimentimet lisäävät renkaiden ku-

lumista. Mikäli iskunvaimentimet ovat menettäneet 
35 % tehostaan, kuluvat renkaat 7 % nopeammin. 
Jos iskunvaimentimien kunto on tätäkin huonompi, 
saattavat renkaat kulua jopa 20–30 % normaalia no-
peammin – ja kaiken lisäksi epätasaisesti.

Turvallisuus heikkenee
Huonot iskunvaimentimet vaikuttavat ajoturvallisuu-
teen monella tavalla. Jarrutusmatkat pitenevät, ajo-
ominaisuudet heikkenevät ja vesiliirron riski kasvaa 
huomattavasti. Lisäksi TÜV:n testit todistavat, että 
ABS-järjestelmän jarrutusteho heikkenee. Tässä va-
lossa on hälyttävää, että kokemusten mukaan noin 
joka kolmannessa autossa on huonot tai kuluneet 
iskunvaimentimet.

Monroe on varma valinta
Monroe tekee jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitys-
työtä yhdessä autonvalmistajien kanssa. Tarjoamalla 
asiakkaillesi uusia, huippulaadukkaita Monroe-iskun-
vaimentimia valitset automaattisesti alan uusimmat 
tekniikat ja turvallisuusratkaisut. Samalla vaikutat 
myönteisesti myös auton muiden osien toimintaan ja 
kuntoon sekä asiakkaasi ajoturvallisuuteen.

Iskunvaimentimien testaus 
katsastuksessa tehostuu

Auton iskunvaimentimien huonon kun-
non vaikutuksia mittaavilla testituloksilla 
on ollut nopea vaikutus myös viranomai-
siin. Iskunvaimentimien testaus katsas-
tuksen yhteydessä muuttui maaliskuun 
alusta pakolliseksi. 

Testissä auton etu- ja takapää ajetaan 
testauslaitteeseen ja autoa tärisytetään, 
jolloin jokaiselle vaimentimelle saadaan 
vaimennustehon osoittava ns. tiekoske-
tuskerroin (n. 45 % on hyvä tulos, 35 % 
huono ja alle 25 % kosketus voi johtaa 
hylkäämiseen).

Uunituoreessa Monroen 2004 -luettelossa on 
n. 150 uutta tuotenumeroa. Sen voi tilata Kahalta 
perinteisenä painettuna (til.nro MONROE1) 
ja/tai CD-ROM-versiona (til.nro MONROE20)
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Kaha on vuodesta 1961 alkaneen edustuksensa aikana myynyt yhteensä yli 2 000 000 
Monroe-iskunvaimenninta. Kaha kiittää asiakkaitaan sujuvasta yhteistyöstä. 
Matka kohti uusia menestyksiä jatkuu! 
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Tefl on on kuin tehty pyyhkimiin
Pienen kitkakertoimen lisäksi tefl onilla on pal-
jon muitakin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä 
ihanteellisen sulanpinnoitteen. Tefl on hylkii vet-
tä, sillä on erinomainen kemikaalien sietokyky 
eikä bitumi tai muu kiinteä aines hevillä tartu sii-
hen. Kaiken lisäksi tefl onin ominaisuudet eivät 
muutu äärimmäisissäkään lämpötiloissa.

Laaja tuotelinja
Trico Tefl on Blade -tuotelinjaan kuuluvat yleissu-
lat (18 osanumeroa 280–700 mm), aerodynaa-
miset spoilersulat (9 osanumeroa 450–650 mm) 
sekä merkkikohtaiset kahden sulan pakkaukset 
(BMW 5, Land Rover Discovery, Peugeot 607 ja 
Audi A4). Yhdessä ne kattavat käytännössä ko-
ko Suomen henkilöautokannan.

Tuotteistus kohdallaan
Ympäristöystävällisessä, kierrätettävässä myynti-
pakkauksessa on vain yksi universaali kiinnike, 
jolla sulka asentuu vaivattomasti autoon kuin 
autoon. Trico Tefl on Blade -sulille on saatavana 
näyttäviä myyntitelineitä, joista asiakas löytää 
autoonsa sopivan sulan nopeasti ja voi asentaa 
sen sitten helposti itse. 

Hiljaisemmin – paremmin – pitempään 

Trico Tefl on Blade -pyyhkijän-
sulkaluettelon voi tilata Kahalta 
tilausnumerolla TRICO22.

Trico Tefl on Blade 
-pyyhinsulka

Tricon uudessa Tefl on Blade -sulassa 
pyyhinkumin pinnoitteena käytetään 
tefl onia. Tuloksena on huippuluokan 
pyyhintätulos ilman epämiellyttäviä 
ääniä. Tefl onpinnoite auttaa sulkaa 
liukumaan tuulilasin pinnalla tasai-

semmin ja äänettömämmin. 
Koska sulan kitkakerroin on pieni, 

se myös kestää pitempään eikä 
aiheuta tuulilasiin hankausjälkiä.

Trico-sulkien tuotevastaava 
Kahalla on Mikko Kinnunen, 
puh. (09) 6156 8375 tai 
mikko.kinnunen@kaha.fi 

Valeo X•TRM 
Valeolta on saapunut uudentyyppinen pyyhki-
jänsulkamallisto X•TRM. Uutuusmalliston su-
lat ovat vakiona useissa uusissa automalleissa. 
Valeo X•TRM-sulissa ei ole perinteistä pyyhin-
runkoa, vaan sulka on kokokuminen. Tämän 
ansiosta se ei jäädy ja pyyhintätulos on opti-
maalinen kovissakin pakkasissa.

Valeo Silencio ja X•TRM-pyyhkijänsulkaluet-
telo on tilattavissa Kahalta tilausnumerolla 
VALEO11.

Raskaan sarjan 
Valeo-sulkaluettelo
Raskaan kaluston Valeo TIR -sulkien luettelon 
tilausnumero on VALEO18.
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Hanki autoilmastoinnin 
perustiedot Kaha AC Service 
-koulutustilaisuudessa!
Kaha tarjoaa yhteistyökumppaninsa Finntestin kanssa kai-
kille asiakkailleen ilmastointihuollon esittely- ja koulutus-
tilaisuuden 29.04.2004 klo 12.00–16.00. Ilmaisella 1/2 
päivän tehokurssilla käsitellään huollon pätevyysvaatimuk-
sia (kts. www.tukes.fi ), ilmastointilaitteiden toimintaa sekä 
häiriöiden tunnistamista ja korjaamista. Kurssi sisältää sekä 
teoriaosan että Wigam-huoltolaitteen käyttöesittelyn kor-
jaamolla. 

Kurssi antaa perustiedot ajoneuvojen ilmastointihuoltoon ja 
kaikki osallistujat saavat tästä todistuksen ilman veloitusta. 
Ilmoittaudu 23.04. mennessä Elina Järviselle 
puh. (09) 6156 8325, faksi (09) 6156 8303 
tai elina.jarvinen@kaha.fi  Tervetuloa! 

Kaha on laajentanut Sanden-ilmastointikompres-
sorien valikoimaansa ja ottanut samalla käyttöön 
kätevän internetissä toimivan hakukoneen. Ka-
han nettisivuilta löytyvä hakukone tekee sopivan 
ilmastointikompressorin valinnasta todella nope-
aa ja helppoa.

Mene Kahan internet-kotisivuille osoitteeseen 
www.kaha.fi , valitse TUOTTEET -> VARAOSAT 
ja klikkaa SANDEN-logoa. Aukeavalta Sanden- 

Helppoutta kompressorin valintaan: 

Sanden-haku Kahan nettisivuille

Ilmastointi – Jäähdytys – Lämmitys   

sivulta löytyy hakukoneen linkki, joka ponnaut-
taa sivulle pienen hakuikkunan. Voit valita pudo-
tusvalikoista auton merkin/mallin/moottorin tai 
syöttää suoraan osan alkuperäisnumeron. 

Hakukone tekee listan kompressoreista, joita 
edelleen klikkaamalla saat auki tuotteen kuvan 
ja tekniset tiedot. Hakukone kattaa vain Sanden-
kompressorit. Kaha käyttää tilausnumeroinaan 
Sandenin tuotenumeroita ZE-etuliitteellä.
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Behr Service on ensimmäistä kertaa julkaissut 
erityisesti raskaan kaluston varaosaliikkeille tar-
koitetun viskotuuletinluettelon. Se on saanut vai-
kutteita Kahan selkeistä luetteloista, joten sopiva 
tuuletin löytyy helposti. Luettelo sisältää hyödyl-
lisiä autokohtaisia tietoja sekä tarkkoja tietoja 
esim. tuulettimen halkaisijasta, siipien määrästä 
jne. Täydellisten settien lisäksi uutuusluettelo si-
sältää erillisiä tuulettimien siipiä ja viskonapoja. 
Mukana on sekä tehdasuusia että vaihto-osia 
omilla tuotenumeroillaan. Luettelon saa Kahalta 
numerolla BEHR10, pdf-versio löytyy tuotehausta 
nimellä “visco” osoitteesta http://www.kaha.fi 

  Ilmastointi – Jäähdytys – Lämmitys

Uutta Behriltä: 

Viskotuulettimien tehdasluettelo

Kahan uudessa termostaatti- ja lämpöanturiluettelossa ovat mukana nyt myös 
raskaan kaluston osat. Luettelo kattaa Suomen lähes koko henkilöauto- ja hyö-
tyajoneuvokannan. Laadukkaista Behr Thermotronicin osista koostuvasta valikoi-
masta on helppo löytää sopiva komponentti, sillä luettelo on selkeä ja listattu-
na on vain yksi, tehtaan suosittelema lämpöarvo per termostaatti (täydelli-
nen lista lämpöarvoista on luettelon kuvasto- ja hinnasto-osassa). 
Luettelon voi tilata Kahalta numerolla 
TERMO51, pdf-versio löytyy osoitteesta 
http://www.kaha.fi /product/tiedostot/ 
termostaatit.pdf

Kaikki yksissä kansissa: 

Uusi kattava termostaattiluettelo
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Clean Plus laajentaa tuotevalikoimaansa. Uudet ammat-
tilaiskemikaalit jatkavat autonhoitotuotteiden viitoitta-
malla tiellä tarjoten käyttäjälleen korkeaa laatua erittäin 
kilpailukykyiseen hintaan.

Clean Plus -käsienpuhdistusaineet on suun-
niteltu ammattimaiseen käyttöön teollisuu-
teen, huoltamoille, toimistoihin jne. 
Valikoimaan kuuluvat uuden sukupolven 
käsienpuhdistusliinat, ihoa suojaavat erikois-
voiteet, korkealuokkaiset käsienpuhdistus-
saippuat ja -geelit. 

Puhdistusliinat
Koostumukseltaan rakeisilla 
käsienpuhdistusliinoilla kai-
kenlainen lika, rasva sekä 
tuore maali ja muste lähtevät 
käsistä helposti ja hiertämättä. 
Allergiatestatut liinat poistavat 
myös polttoaine- ja muut hajut 
käsistä jättämättä niitä kuiten-
kaan kuiviksi.

Menestystarina jatkuu...

Tarvikkeet
Kaikkiin tuotteisiin on saatavana tarvittavat 
lisävarusteet, jotka edustavat samaa korke-
aa laatua kuin Clean Plus -ammattilaiskemi-
kaalitkin. 

Käsienpuhdistustuotteet

Saniteettituotteet

Monipuolinen Sani`Clean-tuotevalikoima on suunniteltu erityisesti julkisten 
saniteettitilojen ja käymälöiden puhdistukseen. Sarjan tuotteet irrottavat 
tehokkasti lian ja kalkkeutumat kaakelista, sementistä, lattioilta ja 
muilta kovilta pinnoilta. Valikoimaan kuuluu myös käsienpuhdistusgeeli ja 
ilmanraikastinspray.
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Muista, että monipuo-
liseen Clean Plus -tuo-
tevalikoimaan kuuluu 
myös kilpailukykyinen 
autonhoitotuotesarja!
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-ammattilaiskemikaalit

Saippuat ja geelit
Koostumukseltaan rakeiset saippuat ja riittoisat geelit 
poistavat käsistä pinttyneen lian, rasvan ja muut epä-
puhtaudet tehokkaasti ja taloudellisesti. Tuotteet eivät 
sisällä öljypohjaisia liuottimia tai haitallisia aineita.

Suojavoiteet
Jokapäiväiseen käyttöön soveltuva 
hajuton voide suojaa ihoa lialta ja 
haitallisilta aineilta. Se levitetään 
käsiin ennen töiden aloittamista ja 
pestään työpäivän jälkeen pois ve-
dellä ja saippualla. Aloe Veraa sisäl-
tävä voide imeytyy nopeasti ihoon 
eikä jätä käsiä tahmeiksi.

Ikkunatuotteet

WinGlass-puhdistusliinat ja -aineet poistavat li-
an ja tahrat laseista, peileistä, ruostumattomas-
ta teräksestä sekä muista kiiltävistä pinnoista. 
Säihkyvän kirkas lopputulos syntyy vaivattomas-
ti yhdellä käsittelyllä.
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Anti-graffi tituotteet

D`Fiti-graffi tinpoistoaineet on jaettu kahteen ryh-
mään: keltainen linja on tarkoitettu tasaisten 
pintojen ja vihreä linja rosoisten pintojen puhdis-
tukseen. Ympäristöystävällisiä, biologisesti ha-
joavia tuotteita on saatavana sekä nesteenä että 
liinoina.

Pintapuhdistustuotteet

Grimex-tuotenimen alta löytyy kattava vali-
koima liuotinpesuaineita ja puhdistusliinoja. 
Ne poistavat tehokkaasti lian ja rasvan työ-
kaluista ja kaikenlaisilta pinnoilta tehtaissa, 
huoltoasemilla, verstaissa ja toimistoissa. Gri-
mex-tuotteet soveltuvat myös ruokateollisuu-
den käyttöön.
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Farécla on laajentanut 
tuotevalikoimaansa nyt 
myös venetuotteisiin. Uusi 
Farécla Marine Profi le System 
-tuoteperhe on kehitetty 
yhteistyössä vene- ja laiva-
teollisuuden kanssa vastaa-
maan alan rakentamisen 
ja huollon pinnantyöstö-
vaatimuksia. 

Farécla Marine Profi le -tuotteet soveltuvat mm. 
veneenrakennuksessa tarvittavien muottien val-
mistukseen ja huoltoon, Gelcoat-pinnan hio-
miseen ja kiillottamiseen, hiomapaperijälkien ja 
muiden naarmujen poistoon sekä veneen ylei-
seen puhdistukseen ja kiillotukseen.

Tuoteperheeseen kuuluvat seuraavat 
tuotteet:

Profi le 200 Coarse Cut
Karkea koneella työstettävä hiomatahna, jolla 
poistetaan P1000-tasoiset hiomajäljet tehok-
kaasti ja pysyvästi. Työstö Faréclan erikoisvillatyy-
nyllä.

Profi le 400 Medium Cut
Keskikarkea käsin tai koneella työstettävä hio-
maneste, jolla poistetaan P1500-tasoiset hio-
ma- ja pyörrejäljet sekä saavutetaan syväkiilto 
Gelcoat-pinnassa ja -muoteissa. Työstö Faréclan 
erikoisvillatyynyllä.

Profi le 600 Fine Cut
Hieno käsin tai koneella työstettävä hiomanes-
te, jolla poistetaan P2000-tasoiset hiomajäljet ja 
saavutetaan todella sileä pinta ja syväkiilto. So-
veltuu myös säännölliseen Gelcoat-pinnan puh-
distamiseen. Työstö Faréclan erikoisvillatyynyllä.

Marine Profi le System

Profi le Glaze
Erittäin hieno koneella työstettävä kiillotusaine, 
jolla viimeistellään hiottu pinta ja aikaansaadaan 
semi-luokan suoja likaa ja vettä vastaan. So-
veltuu erinomaisesti tummille Gelcoat-pinnoille. 
Työstö Faréclan kiillotustyynyllä.

VenetuotteetVenetuotteet
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EU on säätänyt nopeusra-
joittimen pakolliseksi vuoden 
2005 alussa ja sen jälkeen 
käyttöönotettavissa paketti-
autoissa ja pienoisbusseissa. 
Vuoden 2007 aikana mää-
räyksen piiriin tulevat takau-
tuvasti myös kaikki vuonna 
2001 ja sen jälkeen käyttöön-
otetut ajoneuvot.

Autoissa, joissa on elektronisesti ohjattu moot-
tori (eli kaasupoljin on yhdistetty moottorielek-
troniikkaan sähköisesti) on usein vaikeaa tai 
jopa mahdotonta käyttää tavanomaisia ratkaisu-
ja nopeuden rajoittamiseen ja/tai työkierrosten 
säätöön. Varsinkin avolavapakettiautoista teh-
dään usein erilaisilla lisälaitteilla työkoneita, jois-
sa moottorin kierroslukua täytyy voida säätää 
koskematta kaasupolkimeen.

Ongelman ratkaisemiseksi SiemensVDO Trading 
on kehittänyt kaasupolkimen ja moottorin väliin 
kytkettävän VDO Pedal Interface I -nopeusrajoitti-
men, johon on kattonopeuden lisäksi mahdollis-
ta ohjelmoida kiinteä työkierrosluku. Tarvittaessa 
kierroslukua voi säätää portaattomasti erillisellä 
käyttöpaneelilla, jonka 7 metrin kaapeli mahdol-
listaa säädön myös auton ulkopuolelta. 

VDO Pedal Interface I

Nopeusrajoitin ja työkierrossäädin 
paketti-
autoihin

Laitteen käytettävyyttä nopeusrajoittimena puo-
lestaan parantaa mahdollisuus toisen, kattono-
peutta alemman nopeusrajan ohjelmointiin. Jos 
autolla liikutaan usein erikoisnopeusrajoitetuilla 
alueilla (esim. teollisuuslaitosten pihat, satama-
alueet, kävelykadut jne.), alempi rajoitus on help-
po ottaa käyttöön kytkimen painalluksella.

24-volttiset radiot
Työkoneisiin, rekkoihin, busseihin ym. raskaan sarjan ajoneuvoihin tarkoi-
tetut 24 voltin VDO-radiot on suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin. Ne 
ovat kestäviä ja äänenlaadultaan korkeatasoisia soittimia, joiden käytettä-
vyys on suuren näytön ja selkeiden säätimien ansiosta huippuluokkaa. 

Kaikki kolme mallia on varustettu varkaudenestokoodilla sekä asetukset 
säilyttävällä järjestelmällä, joka pitää asemat muistissa silloinkin kuin pää-
virta on työkoneesta katkaistu. Todelliseen Heavy Duty -käyttöön sopivilla 
laitteilla on ECE21-sertifi ointi.

VDO CD 423
• 4 x 20 W • CD-R / CD-RW 
• RDS-viritin+kello • FM, MW, LW 
• 3 x 5 FM-asemapikavalintaa 
• 6 esisäädettyä taajuskorjausta 
• Loudness 
• Mykistys 
• Vihreä näyttö 
• Suojakoodi 
• ECE21-sertifi ointi

VDO CR 223
• 4 x 20 W • C-kasetti 
• RDS-viritin+kello • FM, MW, LW 
• 3 x 5 FM-asemapikavalintaa 
• 6 esisäädettyä taajuskorjausta 
• Loudness 
• Mykistys 
• Vihreä näyttö 
• Suojakoodi 
• ECE21-sertifi ointi

VDO TR 124
• 4 x 20 W 
• RDS-viritin+kello • FM, MW, LW 
• 3 x 5 FM-asemapikavalintaa 
• 6 esisäädettyä taajuskorjausta 
• Loudness 
• Mykistys 
• Vihreä näyttö 
• Suojakoodi 
• ECE21-sertifi ointi

Diagnoosi

Ajonopeus- 
ja kierrosluku-
signaalit

4 +1 sisäänmenot
eri asetuksille

Ruiskutussuuttimet

Katkaisukohta

Sähköinen kaasupoljin

Kauko-ohjaus
Kierrosluvun 
säätö PTO

2 ulostuloa

Vikakoodi-merkkivalo

Moottorin ohjausyksikkö (ECU)
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Thule Cast Away 885
Erikoismuotoiltu Cast Away -kuljetuslaatikko on 
suunniteltu suojaamaan virveleiden herkkiä ke-
loja sateelta ja lialta. Siihen mahtuu 4 kpl vapoja, 
ja se sopii kaikille kela- ja vapamalleille sekä on-
gille. Lukollinen Cast Away sopii sekä neliö- että 
aeroputkiin.

Gates-
letkun-
kiristin-
lajitelma
Yleisimmin kysytyt letkunkiristimet on helppo 
hankkia kerralla tilaamalla Kahalta kätevän 
Gates-letkunkiristintelineen. Seinälle tai pöydälle 
asetettavassa telineessä on yhteensä 120 kpl ki-
ristimiä 7 eri koossa. Lajitelman tilausnumero on 
7414-10004.

Osram-kilpailun voittaja arvottu
Talven Osram-kampanjaan liittyneessä Silverstar-kilpailussa arvottiin 
kaikkien osallistuneiden kesken 899 euron arvoinen Thule North Cape 
-kuljetuslaatikko. Voittaja oli Hannu Siirilä, Kannus. Paljon onnea!

Bougicordilta 
2004-luettelo
Bougicordin uusi ja erittäin kattava 2004-tuote-
luettelo on ilmestynyt. Uudessa luettelossa on yli 
50 kpl uusia johtosarjoja, mm. Audi A6, Peugeot 
307, Skoda Octavia ym. Luettelon tilausnumero 
on BOUGI1.

Kilpailukyinen 
OF-laattasulakesarja 
Pudenzilta
Kahan Pudenz-sulakevalikoima kasvaa uudella 
Pudenz OF -laattasulakesarjalla. Uutuussulakkeet 
tulevat myyntiin perinteisen FK “High Performan-
ce” -laattasulakesarjan rinnalle ja ne täyttävät 
samat korkeat laatuvaatimukset kuin muutkin 
Pudenz-sulakkeet. Uuden valmistustekniikan ja 
-materiaalien ansiosta OF-sulakkeet on kuiten-
kin voitu hinnoitella erittäin kilpailukykyisesti.

Sulakkeista on saatavissa lajitelmalaatikko, 
joka sisältää: 
OF1 minisulakkeita 
3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A ja 20A kutakin 50 kpl, 
OF2 norm. laattasulakkeita 
5A, 7,5A,10A, 15A, 20A ja 30A kutakin 25 kpl, 
OF3 maxisulakkeita 
30A, 40A, 50A, 60A ja 80A kutakin 5 kpl 
sekä ulosvetäjät joka tyypille. 

Uuden OF-sulakelajitelman tilausnumero on 
P 187 000200. Kaikkia sulakekokoja saa myös 
erikseen muovisissa myymälärasioissa: 
minisulakkeita 100kpl, 
normaaleja laatta-
sulakkeita 50 kpl ja 
maksisulakkeita 10 kpl.
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Thulelta 
uusia tyylikkäitä 
telineitä
Thule Xpedition 821
Vankka alumiininen Xpedition on moderni ja 
aerodynaamisesti muotoiltu kuormakori, jota on 
kahdessa koossa: 79x128 ja 99x158 cm. 

Kiinnityspisteitä taakkatelineeseen voi säätää pi-
tuus- ja leveyssuunnassa.
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Philipsiltä 
autolamppusarja 
tuning-harrastajille
Philips power2night on Philipsin ensimmäinen 
100 %:sti tuning-markkinoille suunnattu au-
tolamppusarja. Uutuussarjan lamput GT130 ja 
GT150 tehostavat auton ulkonäköä ja täyttävät 
alan harrastajien tiukat tyyli- ja laatuvaatimuk-
set. GT130-lampulla saavutetaan erinomainen ja 
GT150-lampulla maksimaalinen valon kirkkaus. 
Ne on valmistettu kvartsilasista, joka suodattaa 
uusille muovisille umpioille haitallista ultraviolet-
tisäteilyä. Kumpaakin lamppua on saatavissa H4- 
ja H7-tyypeissä.

Kierrejouset 2004
Uudessa kierrejouset 2004 -luettelossa on Ka-
han koko laaja Lesjöfors- ja K+F-jousien valikoi-
ma. Mukana on paljon uusia tuotenumeroita, 
jotka yhdessä vanhojen kanssa kattavat lähes 
koko maamme henkilöautokannan. Luettelon ti-
lausnumero on JOUSI1.

Jokakeväinen katujen puhdistus nostaa ilmaan 
valtavan määrän pölyä ja roskaa. Koville joutunut 
auton raitisilmasuodatin kannattaa siksi vaihtaa 
heti pölyn laskeuduttua ja varmistaa raikkaan 
sisäilman saanti kesäkuumilla. Mukavuuden ja 
turvallisuudenkin kannalta tärkeä suodatin tulisi 
normaalisti vaihtaa n. 15 000 km välein.

Fram on varma valinta
Puolueettomissa testeissä menestynyt Fram on 
takuuvarma valinta raitisilmasuodattimeksi. 

Se on niin suodatuskyvyltään kuin asennetta-
vuudeltaankin huippuluokkaa, mistä todisteena 
mm. täydet viisi tähteä ja ykkössija Tekniikan 
Maailman raitisilmasuodattimien vertailutestissä 
viime vuonna. 

Fram-valikoima entistä laajempi
Fram-raitisilmasuodattimien valikoima on kehitty-
nyt ja laajentunut uusilla tuotenumeroilla. Merkki-
kohtainen soveltuvuustaulukko ja numerovertailu 
löytyvät osoitteesta www.frameurope.se.

Raitisilmasuodatin kuntoon kesäksi

Castrol-öljyt 
joka lähtöön

Castrol SLX 
Longtec 0W-30

Nykyautojen pidentyneet 
huoltovälit vaativat moot-
toriöljyiltä entistäkin pa-
rempaa laatua ja sopivuut- 
ta. Uusissa autoissa käyte-
tään moottorityyppikohtai-
sesti kehiteltyjä, oikein toi-
mivia erikoisöljyjä.

Castrolin yhdessä autovalmistajien kanssa suun-
nittelemat ja testaamat moottoriöljyt täyttävät 
kaikki uusimmat luokitushyväksynnät. Kahan laa-
jassa Castrol-tuotevalikoimassa on sopiva öljy 
jokaiseen moottoriin, olipa se perheauton vään-
tävä diesel tai WRC:n kierrosherkkä kilpakone.
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Sebastian ”Basti” Lindholm on Suomen menesty-
neimpiä ralliautoilijoita. Yli kaksi vuosikymmentä 
sitten alkanut ura jatkuu edelleen huipputasolla, 
mistä osoituksena rallin suomenmestaruus myös 
viime vuodelta. DEFA ja Kaha ovat mukana tuke-
massa taistelua tämän vuoden tittelistä. 

Alussa oli Escort
Vauhti on Bastilla veressä, sillä hänen äitinsä veli 
Ulf Grönholm on rallin suomenmestari, ja serk-
kupoika Marcus kaksinkertainen maailmamesta-
ri. Ei siis ihme, että kun nuori Sebastian vuonna 
1982 istui Ford Escort 1300 -ralliauton rattiin 
hän oli myyty mies. Harrastuksesta kasvoi pian 
ammatti ja urasta menestystarina. Ansiolistaan 
kuuluu mm. yhteensä n. 80 rallin yleiskilpailun 
voittoa, 6 rallin ja 3 rallisprintin suomenmesta-
ruutta sekä 36 MM-starttia. 

Tuttu kartturi
Bastin kartturina toimii Tomi Tuominen, joka 
saattaa monille olla tuttu vain F1-selostajana. 
Todellisuudessa Tomi on ollut mukana autour-
heilussa tavalla tai toisella jo vuodesta 1991. 

Suomalaista huippurallia tukemassa

DEFA mukana Basti Lindholmin vauhdissa

Sebastian Lindholmin Peugeot 206 WRC on 
tehtaan viime vuoden MM-sarjassa käyttämän 
kilpa-auton ns. asiakasversio. 
LIsää tietoa autosta sekä koko 
tallista löytyy nettiosoitteesta 
www.sebateam.fi 

Saavutuksiin kuuluvat mm. SM-pronssi 1999 Esa 
Saarenpään kartturina sekä ratapuolella kuljet-
tajana kaksi 3. sijaa Touring Saloon ja Mini Tonni 
-luokissa. Bastin vierellä mies on istunut parin ki-
san ajan jo v. 2001 ja vakituisesti vuodesta 2003. 
He ovat voittaneet yhdessä nyt 5 SM-rallia.

DEFA tukee ja näkyy
DEFA:lle autohälytinvalmistajana ralli on positiivi-
nen ja vauhdikas foorumi saada näkyvyyttä tuo-
temerkille. Samalla on mukava olla tukemassa 
suomalaista ralliautoilua ja yhtä sen menestyk-
sekkäintä kuljettajaa. Autokunta Lindholm-Tuo-
minen on otteillaan niin rallipolulla kuin sen 
ulkopuolellakin yhteistyökumppani, jolle DEFA ja 
Kaha haluavat toivottaa mitä parhainta menes-
tystä kaikissa tulevissa koitoksissa!

Digitaldynamicin multimediauutuuksia

RMX-10443
Kattoasennettavan Digitaldynamic RMX-10443:n suuri 10,4” LCD TFT -näyttö toistaa kuvan terävä-
nä, kirkkaana ja värikylläisenä. Näytön resoluutio on 640x480 pikseliä ja kirkkaus 300 Cd/mq. Kun 
näyttöä ei käytetä, sen voi kääntää ylös kahdella sisävalolla varustettuun paneeliin. Uutuuslaitteessa 
on 2 AV-sisäänmenoa ja paneelissa lisäksi yksi ulkoinen liitäntä esim. pelikonsolille tai kannettavalle 
tietokoneelle. Mukana seuraa kaukosäädin sekä kattoasennussarja. Käyttöjännite 12 V.

DVC-6M
DVD-, DVD-R-, SVCD-, VCD-, CD-, CD-R-, CD-RW-, CDA- ja MP3-yhteensopiva Digitaldynamic DVC-
6M on huippulaadukas soitin ja monipuolinen viihdekeskus. Laite on varustettu sekä sähköisellä että 
mekaanisella tärinänvaimennusjärjestelmällä, minkä ansiosta musiikki ja elokuvat toistuvat nykimättä 
ja häiriöittä huonommillakin tieosuuksilla. Digitaalinen äänen DTS-ulostulo, 2 RCA-videoulostuloa ja 
AV-sisääntulo takaavat erinomaiset liitäntämahdollisuudet muihin laitteisiin. Mukana seuraa kauko-
säädin. Käyttöjännite 12 V ja koko 253x80x197 mm.

Design-autohifi ä

Kaha Car System -vali-
koimaan kuuluvat myös 
audio- ja erikoisasenta-
moille tarkoitetut 
Diezin huippulaaduk-
kaat autohifi tarvikkeet.

Ulkonäöltään viimeisen 
päälle viilattuun vali-
koimaan kuuluvat mm.           
kondensaattorit, sulake-
rasiat, virranjakoblokit 
sekä kaapelit ja linja-
muuntimet ym.

 kuvat: moottorimaailma.com
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Kaha asiakkaineen vierailulla Thulen tehtailla Saksassa

Thule testaa tuotteensa huolella 
ja kaikissa olosuhteissa
Ennen kuin joku tuote saa oikeuden Thule-nimeen, sen on lä-
päistävä joukoittain arviointeja ja testejä. 

1. Thule ProRide-polkupyörätelineen vetolujuustesti. Tässä si-
muloidaan erilaisia voimia, jotka voivat kuljetuksen aikana koh-
distua tuotteeseen.

2. Raakaa pitkäkestoista tärinätestiä vastaavaan höykytykseen 
ei todellisuudessa joudu yksikään teline, mutta Thulen on kes-
tettävä sekin.

3. Tuotteet joutuvat läpäisemään myös korroosiotestit.

4. Aavikon kuumuus ja Jäämeren kylmyys ovat testien kautta 
jokaiselle Thule-tuotteelle tuttuja olosuhteita.

5. Auringon ultraviolettisäteet voivat olla kohtalokkaita – paitsi 
testatuille, huippulaadukkaille Thule-tuotteille.

Thule GmbH:n tehtaanjohtaja Frank Feiland (ylh. 
oik.) vastaanottaa ”Vuoden toimittaja 2003”-pal-
kinnon. Mukana tilaisuudessa Thulen laatupäällik-
kö Josef Hackner ja Kahan Jari Suhonen.

(vas.) Suomen edustajat suunnitttelemassa seuraa-
van sesongin Thule-sortimenttia.

1

4 5

2

3
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Torstaina 25.3.2004 kokoontui n. 200 päämiestä, asiakasta ja sidosryhmien jäsentä Hilton Helsinki Kalastajatorpan 
koristeelliseen Pyöreään Saliin viettämään kanssamme Oy Kaha Ab:n 70-vuotisjuhlia. 

Toimitusjohtaja Bengt Wahlberg Sini-puolisoineen otti vieraat vastaan, jonka jälkeen 
siirryttiin salin puolelle kuuntelemaan tervetuliaissanoja sekä seuraamaan 
multimediaesitystä Kahan 70-vuotisesta historiasta. Puheiden ja ruokailun 
jälkeen vieraita viihdyttivät taikuri R. Jäderholm sekä Paperikuu-orkesteri.

Ilta oli täydellinen: arvokas ja samalla leppoisan rento. Kaha kiittää 
kaikkia vieraitaan, esiintyjiä sekä Kalastajatorpan ammattitaitoista 
henkilökuntaa unohtumattomasta elämyksestä!

28

Oy Kaha Ab 70 vuotta!
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MP Show 30.1.–1.2.2004

Helsingin Moottoripyörämessut keräsi yli 51 000 
katsojaa. Kolmepäiväisen tapahtuman aikana 
nähtävillä oli uusien kaksipyöräisten lisäksi uu-
simmat ajovarusteet ja tarvikkeet. Yhtä näyttelyn 
n. 150 osastosta isännöi tutuun tapaan Kaha.

Defa MC Security -moottoripyörähälyttimen li-
säksi nähtävänä oli VDO Dayton -navigointilait-
teita. Aivan oikein: nyt myös moottoripyöräilijät 
voivat nauttia reittiopastuksesta tankkilaukkuun 
asennetun navijärjestelmän avulla!

Thule hyvin esillä 
Skiexpossa 31.10.–2.11.2003

Viime vuoden lopulla järjestetty Skiexpo houkut-
teli lähes 34 000 kävijää tutustumaan uusimpiin 
talviurheiluvälineisiin ja -varusteisiin. Onnistu-
neessa tapahtumassa oli näkyvästi esillä myös 
Kaha, jonka osastolla pääosan sai luonnollisesti 
Thule. 

Ensiesittelyssä oli upea Ocean-kuljetuslaatikko-
sarja, ja lisäksi yleisö sai tutustua Thulen koko 
laajaan kuljetuslaatikko-, teline- ja varustevali-
koimaan. Webaston ja DEFAn autonlämmittimet 
herättivät niin ikään suurta mielenkiintoa.

Kaha Car Systems 
Helsinki Motor 
Showssa 27.–30.11.2003

Yhdeksännen kerran järjestetty Helsinki Motor 
Show kasvatti jälleen kävijämääräänsä (lähes 60 
000) ja tarjosi todella monipuolisen katsauksen 
autoalan laajaan tarjontaan. Kaha esitteli osas-
tollaan uuden sähköisten lisävarusteiden tuo-
telinjansa teemalla “Kaha Car Systems tekee 
autostasi täydellisen”.

Yleisö tutustuikin innokkaasti mm. VDO Day-
tonin navigointilaitteisiin ja soittimiin, Digital-
dynamicin multimedialaitteisiin sekä Bostonin 
huippuluokan autohifi tuotteisiin. Luonnollisesti 
näytillä olivat myös Thulen muuntautumisky-
kyiset kuljetusjärjestelmät, DEFA:n hälyttimet ja 
lämmittimet sekä Webaston lämmittimet.

Kahan osastolla pidettiin hyväntekeväisyyshuu-
tokauppa, jonka tuotto meni lyhentämättömänä 
Lastenklinikoiden Kummit ry:lle. Tomi Tuominen 
meklaroi yleisön huutaessa tarjouksia Thule 
North Cape -kuljetuslaatikosta sekä signeeratuis-
ta Marcus Grönholmin ajokengistä, Tanja Pouti-
aisen lasketteluhanskoista sekä Kalle Palanderin 
maajoukkuepiposta.

Messuilla esiteltiin myös uusi tuote Kahan valikoi-
massa: Webasto Hollandia -kattoikkunat. Tähän 
autotehtaiden ensiasennusmerkkiin voi tutustua 
tarkemmin tämän lehden sivulla 4–5.
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KAHAVIESTI Julkaisija: Oy KAHA Ab Puh.  (09) 615 6800 Päätoimittaja: Jari Suhonen Painopaikka: Finepress Oy, Turku
www.kaha.fi  Ansatie 2, 01740 Vantaa Faksi (09) 615 68304 Toimitus ja taitto: Libenter Oy

VIENTIKahaviestin 
lukijat ovat 
puhuneet
Viime numerossa kysyimme mielipiteitänne Kahaviestistä. Vastauksia saapui run-
saasti, kiitos kaikille palautetta antaneille! Kyselyn tulokset puhuivat selvää kieltä: 
Kahaviestiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä lehteä 
ei pidä muuttaa liikaa: kuvien ja juttujen määrä, tasapaino ja sisältö on lukijoidemme 
mielestä kohdallaan.

Oli myös mukava saada tietää, että lähes 40 % lukijoista lukee kaikki Kahaviestin 
artikkelit. Teemme jatkossakin parhaamme, että Kahaviesti olisi aina mieluista luet-
tavaa. 

Vapaassa palauteosuudessa saimme toki myös rakentavia lehden kehittämisehdo-
tuksia. Niistä on otettu vaarin jo tässä numerossa, ja moni tulee löytämään toivo-
mansa myös tulevista Kahaviesteistä. Lehden ulkoasua on tähän numeroon hieman 
uusittu, mutta hyvin maltillisesti – aivan kuten te, hyvät lukijamme, toivoittekin.

Vastanneiden kesken arvottiin 8 kpl tehokkaita ja turvallisia DEFA 1700 S -sisäläm-
mitintä. Onni suosi seuraavia lukijoitamme:

Seppo Hailuoto, Oyj Ford Abp

Kalevi Heinlahti, Vemic-Auto oy ab

Matti Hirvonen, Sisu Diesel Oy

Juha Härmä, VaraosaMaailma Lappeenranta

Raimo Lindholm, Salon Moottorihuolto Oy

Markku Suikkanen, Imatra Steel Oy Ab

Sakari Suutari, Sammutin Oy

Risto Vappula, Pohjola

Paljon onnea voittajille ja vielä kerran 
kiitoksia kaikille vastanneille. 
Miellyttäviä lukuhetkiä Kahaviestin parissa!

Kosonen Mariana
on nimitetty 
vientiassistentiksi
09 615 68 311
mariana.kosonen@kaha.fi  

   
Wallenius Katariina
on nimitetty 
tuonti- ja vientihuolitsijaksi
09 615 68 295
katariina.wallenius@kaha.fi 

Kahan henkilökunta (+avec) vietti Kahan 70-vuo-
tisjuhlia oman väen kesken pääjuhlan jälkeisenä 
lauantaina 27.3. Kalastajatorpalla. Yli 170 osal-
listujan joukossa oli ilo nähdä juhlavieraana myös 
monta vanhaa kahalaista. Yleisöä viihdyttivät Pa-
perikuu-orkesteri sekä standup-koomikko Jaak-
ko Saariluoma. 

Kiitos kaikille erittäin hauskasta illasta!

Henkilöstön 70v-juhla

Nimitykset
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JOUKKOKIRJE

Castrol
PL 386 (Hitsaajankatu 9 A)
00811 Helsinki
Puh. (09) 549 50 200

www.castrol.fi 

Oy Kaha Ab
PL 117 (Ansatie 2)
01511 Vantaa
Puh. (09) 615 6800

www.kaha.fi 


