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Pääkirjoitus

Matka palvelujen maailmaan 

Me kaikki olemme asiakkaana noin tuhannessa palvelutapahtumassa vuo-
sittain. Me käymme ruoka- ja vaateostoksilla, huoltoasemalla ostamassa 
bensaa, ravintolassa jne. Keskimäärin meitä palvellaan siis noin kolme ker-
taa päivässä. Nämä ovat kylmiä tilastoja, mutta mitä on niiden takana?

Hyvä palvelu on kuin raha pankissa

Käyntimääriä kiinnostavampaa on tietää, minkälainen mielikuva meille 
näistä palvelutapahtumista on jäänyt. Tutkimukset paljastavat, että noin 
94 % käynneistä on ollut normaaleja ilman sen enempää positiivisia kuin 
negatiivisiakaan kokemuksia. Onko se sitten hyvä asia? Mielestäni ei, sillä 
nämäkin 940 käyntiä kauppias olisi voinut kääntää helposti edukseen! 

Ajatellaanpa toisin päin: VAIN kolmisen prosenttia kokemuksista on ollut 
poikkeuksellisen hyviä. Eli niitä joista kerrotaan kavereille ja jotka he puoles-
taan muistavat, kun itse tarvitsevat vastaavia palveluja. Juuri nämä harvat 
käynnit tuovat kauppiaalle pitkässä juoksussa paljon enemmän mainosta 
kuin useampikin lehti-ilmoitus, ja vieläpä täysin ilmaiseksi. Hyvä palvelu 
kasvaa korkoa.

Bad news travel fast

Entäpä ne muutamat käynnit asteikon toisesta päästä? Ne, jotka ovat 
suuria tai suurempia pettymyksiä? Huonot uutiset leviävät nopeasti ja 
muistetaan pitkään, eikä vaikutus valitettavasti aina rajoitu pelkästään sen 
aiheuttaneeseen tahoon. Tästä ilmiöstä ovat osansa saaneet esimerkiksi 
kaikki Suomen rautakauppiaat, vaikka siitä on jo 40 vuotta, kun Spede 
kävi siinä yhdessä huonossa! Välinpitämättömyys palveluasioissa aiheuttaa 
harmia ja lisätyötä koko alan kaupankäynnille.

Täytyy muistaa, että ollakseen keskinkertaista parempi palvelutapahtuman 
ei tarvitse olla yliluonnollisen hyvä. Ei meiltä mitään ihmeitä odoteta, vaan 
ihan tavallista ystävällistä palvelua, joka sisältää ripauksen asiakkaan arvos-
tusta sekä tämän toiveita ja mielipiteitä kuuntelevat korvat. Yhdessä meillä 
on kaikki mahdollisuudet rakentaa täydellinen palveluketju, jonka jokainen 
lenkki toimii kaikkien eduksi. 

Hyvä palvelu on yhteinen etumme

Me Kahalla kannamme kortemme kekoon tarjoamalla laatutuotteita ja pä-
tevää tuotekoulutusta tämän ketjun jokaiselle tasolle. Mutta tässä asiassa 
teidän on oltava aloitteentekijä, sillä kannettu vesi ei kaivossa pysy. Asian-
tunteva asiakaspalvelu hyödyttää yhteistä etuamme siinä kuin tutkitut ja 
kestävät laatutuotteetkin. 

Hyvää ja laadukasta palvelua ei synny pelkillä puheil-
la tai yhtenäisillä tunnusmerkeillä, vaan palvelemalla 
asiakkaita hyvin ja laadukkaasti. Se kannattaa mei-
dän kaikkien pitää mielessä!

Ystävällistä palveluhenkeä toivottaen 

Jari Suhonen
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Metellillä on Italiassa 4 suurta tuotanto-
laitosta kooltaan 13 000 – 30 000 m2. 

Tilaa Kahan uusi Vetonivelet/Vetoak-
selit 2005 -luettelo til.nrolla METELLI1 
ja ota hyöty Metellin laatutuotteista! 

Uusi tuotelinja Kahalle

vetoakselit ja vetonivelet
Italialainen Metelli on uusin 
tulokas Kahan merkkitie-
toisessa tuotevalikoimassa. 
Hinta-laatusuhteeltaan 
erinomaisia vetoniveliä ja 
-akseleita on Kahan varas-
tossa tällä hetkellä n. 350 
tuotenimikettä, ja varasto 
kasvaa jatkuvasti.

Metelli perustettiin v. 1962 alun perin tekni-
seksi suunnittelutoimistoksi. Kahdeksan vuotta 
myöhemmin päätettiin aloittaa auton mootto-
rinosien oma valmistus, ja toiminta kasvoi pian 
jarrujen hydrauliosien tuotannolla. Vuonna 1991 
oli vuorossa Kahan valikoimaan nyt tulleiden ve-
tonivelten ja vetoakseleiden valmistus.

Metellin ISO 9002 -sertifi oiduissa tuotteissa 
yhdistyy laatu ja edullisuus. Jokainen tehtaan 
valmistama vetoakseli ja -nivel tarkastetaan 
erikseen 100 % laadun ja yhteensopivuuden ta-

kaamiseksi. Yritys on viimeisen kuuden vuoden 
aikana sijoittanut vuosittain n. 15 % liikevaih-
dostaan toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. 

Metelli on autotehtaiden hyväksymä OEM-
valmistaja, ja myös mm. moottoripyöräval-
mistaja Ducatin virallinen toimittaja. Muita 
Metelli Groupin alaisia tuotemerkkejä ovat Graf- 
ja KWP-vesipumput sekä Cifam-vetonivelet. 
Lisätietoja yrityksestä ja sen tuotteista löytyy 
Metellin kotisivuilta englanniksi osoitteesta http:
//www.metellispa.it/
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Thule Spirit -kuljetuslaatikon 
pintakäsittely hohtaa laatua ja luksusta. 
Tarjolla on autoon kuin autoon tyylikkäästi 
sopivia värejä: antrasiitti, metallihopea, 
syvä kiiltävä musta sekä 
Spirit 820 -malliin myös 
kiiltävä pepita.

Thule Spirit – 

Kaunis, käytännöllinen ja aerodynaaminen – kolme sanaa, jotka kuvaavat täydellisesti 
Thulen  kuljetuslaatikkomalliston uutta lippulaivaa. Thule Spirit on vuosien tuotekehitystyön 
silmiähivelevä lopputulos.

Muoto kohtaa toimivuuden
Läpi koko suunnitteluprosessin Thulen tavoitteena oli yhdistää käytännöllisyys äärimmäisen 
sulavaan, moderniin muotoiluun. Spiritin virtaviivaiset linjat ja upea viimeistely sekä helppo-
käyttöisyyttä lisäävät oivallukset todistavat, että tehtävässä on onnistuttu täydellisesti.

Aerodynaaminen muotoilu

Spiritin muodot ovat syntyneet lukemattomien tuulitunnelitestien pohjalta. Upotetut kiinni-
tyspaikat ja nostettu takapohja yhdessä spoilereiden kanssa optimoi ilmavirtaukset, pienen-
tää ilmanvastusta ja minimoi tuulen suhinat. Onnistunut aerodynaaminen muotoilu vähentää 
polttoaineenkulutusta yhtä paljon kuin se miellyttää silmää.

Tilaa ja turvallisuutta

Thule Spirit -kuljetuslaatikoita on kahta kokoa: 380 litraa (Spirit 780) ja 480 litraa 
(Spirit 820) ja mitat vastaavasti 196x78 cm ja 230x83 cm. Molempien kantavuus on 75 kiloa. 
Kaikkien uusien Thule-tuotteiden tavoin Spirit-kuljetuslaatikoilla on viiden vuoden takuu ja ne 
täyttävät vaativat TÜV-GS/City Crash -turvallisuusnormit.
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tyylikkäisiin kuljetuksiin

Helppo asentaa

Uusi patentoitu Power-Grip-kiinnitysjärjestelmä 
on asennettu kuljetuslaatikkoon jo tehtaalla, 
joten irtonaisia osia ei ole! Spirit nostetaan 
taakkatelineelle ja kiinnikkeiden leuat kiristetään 
vain yhtä kättä käyttäen taakkatelineputkeen. 
Kiinnikkeen keskittäminen ja kiinnityksen var-
mistus on automaattista eikä mitään työkaluja 
tarvita. Asennus onnistuu niin neliöputkiin kuin 
alumiinisiin aeroprofi iliputkiinkin.

Helppo käyttää

Thule Spirit -kuljetuslaatikon kuormaaminen ja tyhjentäminen on käyttäjästä ja oloista 
riippumatta aina niin helppoa kuin mahdollista. Dual-Side-mekanismin ansiosta laatikko 
voidaan avata molemmilta puolilta, ja jousitettu Dual-Force-kevytsarana keventää kantta 
sekä avattaessa että suljettaessa. Keskuslukituksen avaimen voi poistaa vasta kun kaikki 
lukituspisteet on suljettu oikein.

5

Spiritin kysyntä on ollut alusta asti huimaa. Jos et 
halua myydä talvella eioota, kannattaa toimia HETI 
ja tilata Kahalta varasto täyteen uutta, upeaa Thule 
Spirit -kuljetuslaatikkoa!

Ensiesittely:
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Kovaan käyttöön

Pajavasara
Jämerän pajavasaran iskupää on taottu 
nelikulmaiseksi. Kevyessä ja kestävässä 
hikkorivarressa on suojaholkki. 
Tilausnumero K 1985 (pään paino 800 g) 
ja K 1986 (1500 g).

Moukari
Painava moukari on taottu yhtenä kappaleena ja 
varustettu uudella valetulla kumikahvalla. Molem-
mat iskupäät ovat nelikulmaisia. Tilausnumero 
K 1983 (1100 g) ja K 1984 (1800 g).

Kuulapäävasara
Uudella kahvalla varustetun 

kuulapäävasaran tilausnumerot K 1976 – K 1979 
kattavat pään painot 230–680 g. Taottu yhtenä kappaleena.

Uusia lyöntityökaluja

Kamasan lyöntityökalujen 
valikoima on laajentunut 
pajavasaralla sekä kolmella 
uudella, tärinävaimennetulla 
kahvalla varustetulla lyönti-
työkalulla. Kaikki uutuudet 
myydään pakkaamattomina.

Kirvesmiehen vasara
Yhtenä kappaleena taotun kirvesmiehen vasaran uusi 
kahva on kevyt ja otevarma. Painava iskupää on pyöreä 
ja kaulaosa kahdeksankulmainen. 
Tilausnumero K 1981 (460 g) ja K 1982 (570 g).
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UUTUUS!
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Kamasan hinnoittelu muuttuu
Koska ostopäätös jälkimarkkinoilla perustuu yhä useammin pelkkään 
hintaan, Kamasa-työkalujen ohjehintoja on pudotettu 13–20 %. 
Samalla toteutetun hintojen tarkistuksen ansiosta asiakkaidemme 
lopullinen ostohinta kuitenkin pysyy aikaisemmalla tasolla tai alenee. 
Joidenkin tuotteiden hintoja on jouduttu myös korottamaan. 

Kobolttiporanterät
Kamasan terätyökaluihin ovat tulleet uutuutena myös kobolttiteräkses-
tä valmistetut poranterät. Viiden prosentin kobolttilisä antaa teräkselle 
suuren lämmönkestävyyden ja pidentää terien käyttöikää. Itsekeskitty-
vät ristihiotut terät sopivat raudan, seosmetallien ja ruostumattoman te-
räksen työstämiseen. Teroituskulma 130°, valmistettu DIN338 mukaan. 
Kaikki 19 terää (1,0–10,0 mm) on pakattu kätevään sylinterikoteloon, 
jota voi tilata numerolla K 1681. Kutakin terää saa myös erillisenä muo-
vitaskussa. 

Mies Kamasa-
työkalujen 
takana
“Olen niin varma 
Kamasa-työkalujen 
laadusta, että uskallan 
laittaa niihin oman nimeni” 
–Z.J. Kamasa

Toisin kuin usein luullaan, 
Kamasa ei ole japanilainen, vaan 
ruotsalainen tuotemerkki. Yrityksen 
perustaja on Ruotsiin jo nuorena miehenä 
toisen maailmansodan aikana 
muuttanut Zygmundt Joseph Kamasa. 
Hankittuaan Englannissa kaupallisen 
koulutuksen hän palasi Ruotsiin 
ja perusti v. 1952 oman työkalu-
alan yrityksen. Alussa myytiin eri valmistajien 
työkaluja, mutta v. 1968 alkoi valmistus omalla 
tuotemerkillä – perustajan sukunimellä.

Tuotteet teetettiin tarkkojen laatuvaatimusten 
mukaan tunnetuilla työkaluvalmistajilla ympäri maailmaa. 
Tavoitteena oli tarjota ensiluokkaisia työkaluja kohtuuhinnoilla. Myynti 
sujuikin erinomaisesti sekä Ruotsissa että ulkomailla ja yritys kasvoi 
– kunnes Z.J. Kamasa kuoli yllättäen sairaskohtaukseen v. 1976.

Yrityksen osti KG Knutsson, joka säilytti sekä alkuperäisen tuotemerkin 
että -fi losofi an: tavoitteena on edelleen tarjota hyvin muotoiltuja ja toi-
mivia sekä äärimmäisen kestäviä työkaluja kohtuuhinnoin. Näillä eväillä 
Kamasa Tools on tänään mm. markkinajohtaja hylsyavainsarjoissa, joissa 
sillä on markkinoiden monipuolisin valikoima.

Perinpohjainen suunnittelu, ammattilaislaatu ja turvallisuus – siinä sanat, 
jotka kuvaavat Kamasaa tänään ja tulevaisuudessa.

Kamasa Tools on kasvanut paljon ajoista, jolloin ensimmäinen 
myyntimies polki asiakkaiden luo tällä polkupyörällä.

Suomenkielisen Kamasa 
2004 -luettelon voi tilata 
Kahalta tilausnumerolla KAM1 
ja uuden hinnaston 
numerolla KAM2.
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Parempi 
lähtö päivään 
- puhtaampi tulevaisuus

 VIHREÄ JOHTO . . . 

DEFA-koulutuskierros keräsi tänäkin vuonna jokaisella paik-
kakunnalla paljon kiinnostuneita kuulemaan uusinta tuote- ja 
tuoteasennustietoa. Oheiset kuvat ovat Vantaalta, missä tilai-
suus pidettiin suuren osallistujamäärän (110 henkilöä!) vuoksi 
poikkeuksellisesti Vistema Oy:n asennushallissa. Kiitos kaikille 
DEFA-kursseille osallistuneille, ensi vuonna tavataan taas!

DEFA WarmUp säästää luontoa
Pakokaasujen puhdistus alkaa vasta kun ka-
talysaattori on saavuttanut riittävän korkean 
lämpötilan. Siksi DEFA WarmUp -moottoriläm-
mittimellä esilämmitetty moottori vähentää 
haitallisia häkäpäästöjä (CO) ja hiilivetypäästöjä 
(HC) jopa 80 % ensimmäisten kilometrien aika-
na verrattuna kylmäkäynnistettyyn moottoriiin. 
Moottorilämmittimen käyttö vähentää merkittä-
västi myös haitallisia hiukkaspäästöjä (CO2). 

DEFA WarmUp säästää autoa
Lisäksi moottori kuluu huomattavasti vähem-
män: jokainen kylmäkäynnistys vastaa noin 500 
kilometrin ajoa lämpimällä moottorilla. Vaikutus 
polttoaineenkulutukseen on yhtä dramaattinen: 
mikäli 250 000 autoa Helsingissä esilämmitettäi-
siin kylmänä talviaamuna DEFA WarmUp -moot-
torilämmittimellä, vähenisi polttoaineenkulutus 
tuona yhtenä ainoana aamuna 24 000 litraa. 
Suurin osa autoista käynnistetään kuitenkin use-
amman kerran päivässä. Ja talvi on pitkä...

Vihreä johto ja EcoPlug
Edellä mainitut luvut perustuvat VTT:n ja Test 
Center Tiililä Oy:n tekemään puolueettomaan 
tutkimukseen, jossa testattiin DEFA WarmUp 
-moottorilämmittimen vaikutusta auton ku-

lutukseen ja päästömääriin. Tutkimustulosten 
valossa voidaan oikeutetusti todeta, että DEFA 
WarmUpin autoon asennettava MiniPlug -ko-
jepistorasia on todellinen “EcoPlug”! Samasta 
syystä DEFA teki lämmittimen johdosta vihreän. 
Vihreä johto symbolisoi, että auton omistajan 
mielestä kanssaihmisten terveys ja ympäristö 
ovat hänelle tärkeitä asioita. 

Sisälämmitin täydentää turvallisuuden
Tärkeä omaa ja muiden tiellä liikkujien turval-
lisuutta lisäävä tekijä on myös sisälämmitin. 
Tehokkaat ja laadukkaat DEFA WarmUp -sisä-
lämmittimet eivät merkitse vain turvallisempaa, 
vaan myös merkittävästi mukavampaa talvi-
autoilua.
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Autoilijan ei siis enää tarvitse osata arvioida 
kuinka kauan lämmitintä tulisi käyttää: Telestart 
T100 HTM hoitaa homman erehtymättömästi ja 
energiankulutuksen kannalta aina optimaalises-
ti. Laite on myös erittäin helppokäyttöinen, sillä 
siinä on vain kaksi näppäintä perustoiminnoille 
sekä selkeä käyttö- ja toimintatilanäyttö. 

Telestart T100 HTM ohjaa lämmitystä (tai kesällä 
tuuletusta) avoimessa maastossa 600–1000 
metrin ja tiiviisti rakennetussa ympäristössä 
200–500 metrin päästä paikallisista olosuhteista 
riippuen. Suomenkielisellä käyttöohjeella varus-
tetun uutuusohjaimen saa aluksi Webasto Tele 
Thermo Top E-HTM ja Tele Thermo Top C-HTM 
-lämmittimien (bensa/diesel) mukana.

Telestart T100 HTM
Uuden Webasto Telestart 
T100 HTM -kauko-ohjaimen 
käyttömukavuus on omaa 
luokkaansa. Käyttäjän ei tar-
vitse kuin näppäillä haluttu 
liikkeellelähtöaika – siinä 
kaikki. Laitteen ainutlaatui-
nen lämmitysajan hallinta-
järjestelmä (HTM = Heating 
Time Management) laskee 
tarvittavan lämmitysajan 
vallitsevien olojen (sisä-
/ulkolämpötila) mukaan 
ja käynnistää lämmittimen 
oikeaan aikaan.

Avaimenperäksi muotoiltu kevyt ja tyylikäs Telestart T100 HTM tekee 
kaiken automaattisesti, mutta halutessaan käyttäjä voi vaikuttaa lämmitti-
men toiminta-aikaan valitsemalla haluamansa ns. mukavuustason (C1–C5). 
Taso C1 vastaa alhaista sisälämpötilaa (lyhyt toiminta-aika) ja C5 vastaavasti 
korkeampaa sisälämpötilaa (pitkä toiminta-aika). Oletusarvo on C3.

Käyttömukavuuden uusi ulottuvuus:

9
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Hyödyllisiä lisäpalveluja
C-IQ-järjestelmän ansiosta VDO Dayton -käyt-
täjän on helppo aktivoida käyttöönsä käteviä li-
säpalveluita. Muutkin kuin karavaanarit osaavat 
varmasti arvostaa ADAC-campingpalvelua, joka 
tarjoaa yksityiskohtaiset sijainti-, hinta- ym. tie-
dot Suomen ja muun Euroopan leirintäalueista.

C-IQ Fast Food Finder puolestaan pitää sisällään 
tiedot kaikista Suomen ja muun Euroopan Mc-
Donalds, Burger King ja Kentucky Fried Chicken 
-pikaruokapaikoista sekä monista pizzerioista. 
Paljon Manner-Euroopassa tai Brittein saarilla 
autoileva voi hankkia vielä nopeusrajoitustie-
tokannan, joka mahdollistaa varoituksen paitsi 
rajoituksen ylittämisestä myös saapumisesta 
kameravalvonta-alueelle!

Tuplakamerasetti
VDO Daytonin karttapohjaisiin navigointijär-
jestelmiin voi hankkia lisävarusteena taval-
lisen peruutuskameran sijasta MMX IFCSH 
-tuplakamerasetin. Se sopii erityisesti tavallista 
korkeampiin ajoneuvoihin, jotka muodostavat 
takasektorin lisäksi kuolleen kulman esim. 
etuyläkulmaan. Sarjan molemmat kamerat on 
varustettu IR-kuvanparannuksella heikkojen 
valaistusolosuhteiden varalle.

VDO Dayton -navigointijärjestelmät:

Lisää ominaisuuksia, lisälaitteita ja -palveluita!
Suomenkieliset valikot
Suomen navigointikartan kumppaniksi VDO 
Dayton MS 5400 ja MS 5500 -navigointijärjes-
telmät ovat nyt saaneet selkeän ja helppokäyt-
töisen suomenkielisen käyttöliittymän. Edellinen 
käyttää CD- ja jälkimmäinen DVD-karttalevyjä, 
muuten järjestelmien ominaisuudet ovat samat. 
Monitoriksi voi valita joko 7-tuumaisen MM 
5510:n, 6,5-tuumaisen motorisoidun DIN-paik-
kaan asennettavan MM 5600:n tai 5,8-tuumai-
sen MM 5010:n. Sisäänrakennetulla kaiuttimella 
varustetut laajakuvaiset TFT-värinäytöt sopivat 
sekä navigointi- että multimediakäyttöön.

MS 5400/MS 5500 ominaisuudet: DIN-kokoi-
nen CD-/DVD-keskusyksikkö • Värilaajaku-
vamonitori • Ajotietokone • C-IQ-järjestelmä 
karttalevyineen • Tele Atlas ja Navteq • Opastus 
zoom-karttapohjalla nuoli- ja risteyssymboleilla 
sekä puheäänellä • 200 osoitteen ja 25 mää-
ränpään muisti • GPS-antenni • Kaukosäädin 
• TPD-lisätiedot • TMC-valmius • Järjestelmään 
voidaan liittää mm. DVD-soitin, HandsFree-sar-
ja, peruutuskamera sekä TV- ja TMC-viritin

Kännykkä isolle näytölle
Navigointijärjestelmään voi myös liittää CI 3000 
-modulin, jonka avulla kännykän toiminnot saa 
näkymään myös navigointijärjestelmän laajaku-
vanäytöllä. Ominaisuus helpottaa handsfreen 
käyttöä ja parantaa turvallisuutta, kun puhe-
limen pientä näyttöä ei tarvitse tihrustaa ajon 
aikana. Laitteesta on myös langattomalla blue-
tooth-yhteydellä varustettu malli CIX 3000 Blue, 
joka tekee puhelimen käytöstä niin helppoa 
kuin se vain autossa on mahdollista.

10
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Philips esitteli Frankfurtin automessuilla maailmanuutuutena NightGuide-
yhdistelmävalon, joka luo valokiilaan kolme eriväristä aluetta. Keskimmäi-
nen alue on kirkkaan valkoinen, oikeanpuoleinen alue sinertävä ja vasen 
kellertävä. Jokaisella niistä on oma, tarkkaan harkittu tehtävänsä mahdolli-
simman tehokkaan valokiilan luomisessa.

Philips NightGuide -lamppuja on saatavana kolmen tyyppisenä: H4 normaa-
listi heijastaviin valaisimiin, H7S linssivalaisimiin sekä H7R umpion kautta 
heijastaviin valaisimiin. Tuotteet saa näyttävästi esille uudentyyppisessä 
moduulitelineessä, jonka mukana toimitetaan 6 kpl H4-tuplapakkauksia, 

4 kpl H7R- ja 2 kpl H7S-tuplapakkauksia. Yhteensä telineessa 
on siis 12 kahden lampun pakkausta. 
Kevyestä, karkaistusta alumiinista val-
     mistetun tyylikkään telineen mitat 
       ovat 330x325x530 mm.

NightGuide-yhdistelmävalo parantaa 
näkyvyyttä

1. Valkoisen valon alue Philips NightGuide maksimoi näkyvyy-
den suoraan eteen luomalla vakiolamppuja kirkkaamman valkoi-
sen valokeilan, joka ulottuu n. 75 metrin päähän autosta.

2. Kellertävän valon alue Philips NightGuiden valokiilan va-
semman reunan pehmeän kellanvaalea valo on miellyttävämpi 
sekä kuljettajan että vastaantulijan silmille.

3. Sinertävän valon alue Sininen valo parantaa tutki-
tusti liikennemerkkien ja tiemerkintöjen havaitsemista. 
Siksi Philips NightGuiden valokiila on oikeasta reunastaan 
viileän sinertävä.

Kestävän kvartsilasin UV-esto tekee lampuista turvallisen 
muovisille valoheitinumpioille. NightGuide-lamput ovat täysin 
vaihtokelpoisia vakiolamppujen tilalle eikä niissä ole lyijyä tai 
kadmiumia.

-turvateknologiaa

Gates DriveAlign 
-moniurahihnankiristimet
Kahalla on uutuutena nyt moniurahihnanki-
ristimet-tuotelinja. Sen päävalikoima koostuu 
Gatesin DriveAlign-moniurakiristimistä, ja va-
likoimaa on täydennetty soveltuvin osin Ruville- 
ja SNR-hihnankiristimillä. 

Uuden tuotelinjan luettelon voi tilata Kahalta 
tilausnumerolla GATES59 ja hinnaston 
numerolla GATES60.

Ensiesittely:
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ZF Sachs AG

Sachs-historiaa
Ernst Sachs perusti ystävänsä Karl Fichtelin 
kanssa Schweinfurterin tarkkuuslaakeritehtaan 
vuonna 1895. Miehet näkivät pian mahdol-
lisuutensa orastavassa autoteollisuudessa ja 
ryhtyivät suunnittelemaan laadukkaita alustan 
ja voimansiirron osia. Autourheilu oli oleellinen 
osa tuotekehittelyä ja -testausta jo varhain: 
legendaaristen Mercedes Benzin hopeanuolten 
ensimmäinen voitto tuli v. 1937 autolla, jossa oli 
Sachsin kytkin ja iskunvaimentimet.

Toisen maailmansodansodan jälkeen tehdas 
pääsi nopeasti jaloilleen kasvaen ja kehittyen 
jatkuvasti. Sachs tuli myös tunnetuksi teknisesti 
innovatiivisena yrityksenä, mistä esimerkkeinä 
mm. Saxomat-automaattikytkin, Power Clutch -
kilpakytkin sekä Nivomat-tasonsäätöjärjestelmä.

Sachs Kahalla
Vuonna 2001 tulivat Kahan ohjelmaan Sachsin 
kytkinpaketit, ja nyt tuotevalikoima laajenee siis 
Sachsin huippulaadukkailla iskunvaimentimil-
la. Laajan Sachs-valikoiman avulla Kahalla on 
tarjota sopiva iskari käytännössä autoon kuin 
autoon. 

Sachs on iskunvaimentimien 
valmistajana todellinen raskas-

sarjalainen. Se tekee läheistä 
yhteistyötä autonvalmistajien 

kanssa ja toimii alkuperäis-
toimittajana mm. MB:lle, 

BMW:lle, Audille, Volvolle 
ja monelle muulle tunnetulle 

merkille. Sachsin laadusta 
kertoo paljon se, että F1-radoilla 

ilmiömäisen kestäväksi osoittautu-
neen Ferrarin iskunvaimennin-

toimittaja on Sachs.

ZF Trading on ajoneuvoalan 
jättiyritys, joka valmistaa ja 
markkinoi erilaisia voiman-
siirron, ohjausjärjestelmän 
ja pyöränripustuksen kom-
ponentteja. 
Se lukeutuu kaikilla näillä 
sektoreilla maailman kolmen 
suurimman valmistajan 
joukkoon ja toimii yhteis-
työssä autotehtaiden kanssa 
merkittävänä tuotekehitte-
lijänä ja alihankkijana. 
Sachs on ZF Tradingin tunne-
tuin tuotemerkki, ja tuttu 
myös Kahan tuotevalikoi-
massa. 
Sachs-kytkimien lisäksi 
Kahan ZF-tuotelinjaan 
tulevat nyt myös Sachsin 
iskunvaimentimet sekä 
Lemförderin alustan- ja 
ohjauksenosat.

ZF-tuotteet Kahalla: 
Sachs ja Lemförder

12
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Super Touring: Hinta-laatusuhteeltaan erin-
omainen neste-/kaasutäytteinen perusvaimennin. 
Alkuperäisasennuksena monissa automalleissa.
Advantage: Automallikohtaisesti suunniteltu 
kaasutäytteinen premium-vaimennin.
Unlimited: Kattavin valikoima tason-
säätöiskunvaimentajia.
Performance: Suorituskykyiset iskun-
vaimentimet ja madallussarjat katu- 
ja ratakäyttöön. 

ZF Lemförder Fahrwerk-
technik AG & Co. KG

Lemförder-historiaa
Lemförder alustan- ja ohjauksenosien valmis-
tuksen aloitti Jürgen Ulderup, jonka nimen 
alkuosan saksankielisestä äänneasusta (Uul = 
pöllö) syntyi yrityksen tuotemerkki, kolmion 
keskellä istuva pöllö. Lemförder International 
AG vakiinnutti asemansa etenkin saksalaisten 
autojen johtavana ohjausosien toimittajana jo 
70-luvulla. ZF-konserni osti enemmistön yrityk-
sestä vuonna 1984 ja vuonna 2001 Lemförder 
siirtyi kokonaan ZF-omistukseen.

Lemförder Kahalla
Lemförderin henkilö- ja pakettiautojen oh-
jauksen- ja alustanosat kuuluvat Kahan 
myyntiohjelmaan tammikuusta 2005 alkaen. 
Lemförder-osat ovat tunnettuja erittäin kor-
keasta laadustaan paitsi ensiasennusosina myös 
varaosamarkkinoilla. Kaikki Lemförderin valmis-
tamat osat täyttävät EU:n asetuksen 1400/2002 
mukaisen alkuperäisosien kriteerin. 

2003 Myynti euroa Henkilöstö 

ZF Trading yht. 9,2 miljardia 53 300

ZF Sachs 1,9 miljoonaa 16 511

ZF Lemförder 1,5 miljoonaa 5 654

Autojen tekniikan kehittyessä alustan, ohjausjärjestelmän ja 
pyöränripustuksen komponenttien sekä värinänvaimentimina 
toimivien kumi-metalliosien lukumäärä autossa on kasvanut 
nopeasti. Ne muodostavatkin erään volyymiltaan nopeimmin 
kasvavan ryhmän autojen varaosien myynnissä. Kahan Lem-
förder-tuotteet löytyvät uunituoreesta Ohjausosat 2005 
-luettelosta, jonka voi tilata numerolla OHJAUS1.
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Tasainen puristus lasiin
Valeo X•TRM-sulassa ei ole perinteistä pyyhin-
runkoa ja siihen kiinnitettyä sulkaa, vaan ne on 
integroitu yhdeksi kumiseksi kokonaisuudeksi. 
Kaarevan rakenteen ansiosta sulka puristuu la-
siin koko pituudeltaan tasaisesti. Sulka on lisäksi 
muotoiltu spoilerimaiseksi, mikä tiukentaa kos-
ketusta lasiin ja vaimentaa tuulen suhinaa.

Täydellinen talvisulka
Koska X•TRM-sulassa ei ole erillistä runkoa 
jousineen, se ei myöskään jäädy jumiin talvel-
la. Kokokuminen, hiljaisella Silencio-tekniikalla 
varustettu Valeo X•TRM onkin täydellinen talvi-
sulka, joka tarjoaa optimaalisen pyyhintätulok-
sen kovimmillakin pakkasilla.

Alkuperäislaatua
Nykyaikaisen tyylikkäästi muotoiltu X•TRM on 
jo monen valmistajan valinta alkuperäisasennus-
sulaksi (mm. Audi A6, BMW 5-sarja, Mercedes 
C ja CLK). Se on myös helppo asentaa useimpiin 
koukkukiinnityksellä varustettuihin pyyhkijän-
varsiin vanhojen perinteisten sulkien tilalle.

valloitti 
markkinat
Viime Kahaviestissä esitelty Valeon

uutuussulka X•TRM oli välitön menes-

tys heti markkinoille tultuaan. 

Sulan uudenlainen, yksinkertaisen

kompakti rakenne on osoittautu-

nut erittäin toimivaksi ratkaisuksi

moniin pyyhkimiä perinteisesti 

vaivanneisiin ongelmiin.

Lisäksi yksi universaali 

kiinnike tekee X•TRM-

sulan asennuksesta 

helppoa.

Selkeä valikoima
X•TRM-numeroinnissa alkuperäissulilla on VM-alkuiset 
tuotenumerot ja patentoituihin, kaareviin myyntipak-
kauksiin pakatuilla varaosasulilla UM-alkuiset tuotenu-
merot. 400–650 mm mittaisina saatavissa UM-sulissa 
on myös muista Valeo Silencio-sulista tuttu kunnon-
ilmaisin. Valeo Silencio ja Silencio X•TRM -sulkaluet-
telon voi tilata Kahalta tilausnumerolla VALEO11.

14
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TRUCKSTAR 
– tuplasti valoa ja 
käyttöikää
OSRAMin uutuus Frankfurtin automessuilla oli 
raskaan kaluston TRUCKSTAR-lamppu. 
Uutuuslamppu ei ainoastaan valaise kirkkaammin; 
sen valokeila kantaa jopa 40 m pitemmälle kuin 
perinteisten 24 V halogeenilamppujen.

Entistä kirkkaampana ja tehokkaampana OSRAM TRUCKSTAR lisää kuljet-
tajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuutta, koska kuljettajalla on mahdol-
lisuus havaita vaaratilanteet aiemmin. Kirkas, hyvälaatuinen valo vähentää 
tutkitusti myös ajoväsymystä, ja pitää kuljettajan siten valppaampana.

OSRAM TRUCKSTAR -lamppuja tulee olemaan Kahan valikoimassa kaik-
kiaan kymmenkunta pikkulamput mukaan lukien. Lisää tietoa uutuuslam-
pusta löydät osoitteesta www.osram.fi 

OSRAMin uusi, tärinänkestoltaan erinomainen hehku-
lanka lähes tuplaa lampun käyttöiän.

OSRAM

Jälleen 
uusi Walker-
luettelo!
Walkerilta on ilmestynyt 
suomenkielinen Pakoputket 
2004–2005 -luettelo. Mukana on 
paljon uusia putkia uusimpiinkin 
automerkkeihin. Paperiversion 
tilausnumero on WALLUE2 ja 
CD-version WALKERCD. Jatku-
vasti päivitettävä nettiluettelo 
löytyy osoitteesta www.eu.tenneco-
automotive.com/walker/product_
cat.htm

Klokkerholm-
luettelo 2004–
2005 ilmestynyt
Klokkerholmin uudessa tuoteluet-
telossa on n. 16 000 osaa, joista 
Kahan varastossa n. 5000. Uusina 
tuotenimikkeinä mukana ovat mm. 
öljypohjat ja polttoainetankin 
anturit. Luettelon voi tilata Kahalta 
tilausnumerolla KORLUE.

Autovalot 2005
Kahan kokoama Autovalot 2005 
-luettelo sisältää merkki- ja malli-
kohtaisia Valeo-valoja ja -lyhtyjä 
sekä Cibie-lisävaloja. Todella 
kattavan ja selkeän luettelon 
tilausnumero on VALO1.

Uusia 
Siemens VDO 
-luetteloita
Polttoainejärjestelmän vara-
osat, tilausnumero VDO91
- Polttoainepumput (myös kierto- 
   säiliöt + kokonaiset järjestelmät  
   antureineen)
- Polttoaineanturit (vipu- ja
   putkianturit)
- Alipainesäätimet

Moottorinohjauksen varaosat, 
tilausnumero VDO92
- Kaasuläppäyksiköt
- Joutokäyntisäätimet 
- Joutokäynnin ohjausyksiköt

KAHAN UUTUUSLUETTELOT
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Uutuutena Kahan tuotevalikoimaan tulevat koti-
maiset 12 ja 24 voltin Flex-EL -lämmitysmatot ja 
-elementit. Ne ovat taloudellinen ja käytännöl-
linen tapa ajoneuvojen sisäverhoilupintojen ja 
-päällysteiden pitämiseen lämpimänä ja kuivana. 
Flex-EL -elementillä voi myös estää esim. neste-
järjestelmien tai elektronisten komponenttien 
jäätymisen.

Verhoilulämmitys
Valmiit kumipäällysteiset lämmitysmatot on 
tarkoitettu sijoitettavaksi olemassaolevan jal-
ka- tai tavaratilan maton alle. Korinvalmistajille 
tarjolla on halutunkokoisia paljaita elementtejä 
asennettavaksi jo valmistusvaiheessa esim. linja-
auton mattoon tai seinäverhoiluun.

Komponenttilämmitys
Flex-EL -lämmityselementeille voi keksiä lukuisia 
käyttökohteita: hydrauliset ja pneumaattiset 
järjestelmät, vesi- ja polttoainetankit, -putket 
ja -pumput, huohotinputket, suodattimet, akut 
jne. Elementtejä on saatavana erikoistilauksesta 
halutussa koossa.

Käytä mielikuvitustasi ja voita lämmitysmatto! 
Keksi hyödyllinen käyttötarkoitus Flex-EL -elementille tai -matolle. 
Käyttökelpoisin ehdotus palkitaan henkilöauton jalkatilaan sijoitettavalla 
Flex-EL -lämmitysmatolla. Ehdotukset voi lähettää 31.12.2004 mennessä 
osoitteeseen elina.jarvinen@kaha.fi  tai faksata numeroon (09) 6156 8303.

Monikäyttöiset lämpömatot 
ja -elementit

Kumipäällysteisten lämmitysmattojen myynti 
alkaa Kahalla viikolla 50 ja tarjolla ovat seuraavat 
varastomallit (Jännite/Teho, Ulkomitat, Til.nro): 
12V/52W 38x48cm KM12V52 
12V/70W 38x61cm KM12V70 
24V/40W 21x52cm KM24V40 
24V/50W 43x54cm KM24V50 

Tavalliset akkulaturit toimivat lineaarisesti lada-
ten tyhjää akkua maksimiteholla. Tämä rasittaa 
akkua, pidentää lataukseen tarvittavaa aikaa ja 
aiheuttaa vaarallista kaasunmuodostusta.

Ruotsalaisen CTEK:n akkulatureissa on ns. 
pulssiylläpitotoiminto, joka säätää lataustehon 
automaattisesti tilanteeseen sopivaksi. Lataus 
tapahtuu akkkua säästäen, mutta silti nopeam-
min kuin perinteisillä latureilla.

CTEK:n pienikokoisia ja monipuolisia latureita 
voi käyttää autoissa, veneissä, puutarhakoneissa, 
moottoripyörissä, moottorikelkoissa, kuorma-
autoissa, maatalouskoneissa jne. Roiskevesitiiviit 
laturit on suojattu väärinkytkennöiltä eivätkä 
ne aiheuta kytkennän yhteydessä kipinöintiä. 
CTEK-latureiden mukana toimitetaan käyttöohje 
ja ammattitasoinen latausopas.

CTEK-valikoimaan on tullut kaksi uutta laturia:

MULTI XS 25000 (12V/25A): Teholaturi akuille, 
jotka tarvitsevat nopeaa latausta esim. asunto-
vaunussa, veneessä tai korjaamossa. 

Uusia CTEK-latureita

*Voidaan käyttää virtalähteenä esim. akunvaihdon yhteydessä.

CTEK-
tuoteperhe:

XS 800 12V 0,8A
XS 3600 12V 3,6A
XS 7000 12V  7A* 
XS 25000 12V 25A

XS 25000 Multi  12V 25A*
XT 14000 24V 14A
XT 14000 Multi 24V 14A*

MULTI XT 14000 (24V/14A): Täydellinen valinta 
varmistamaan, että 24V-järjestelmän akut ovat aina 
käynnistyskunnossa.
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Vaativa tuotantoprosessi
PROFILE Vehicles Oy käyttää tuotannossaan 
moderneja tekniikoita, jotka vaativat monen eri 
materiaalin ja menetelmän tuntemusta. Tuotan-
to perustuu moduulirakenteisiin, jotka tehdään 
valmiiksi erillään alustasta. Moduulit asennetaan 
paikoilleen vasta kokoonpanolinjalla, mikä 
mahdollistaa suurienkin sarjojen valmistamisen 
lyhyellä läpimenoajalla. Tämä puolestaan vaatii 
laitetoimittajilta täsmällisyyttä ja nopeutta.

Kaha toimittaa PROFILE Vehicles Oy:lle mm. 
Webaston lämmitys- ja ilmastointilaitteita, 
TriMarkin lukkotarvikkeita, DEFAn lämmitys- ja 
hälytinlaitteita, Metecin lisävalotelineitä sekä 
VDO Daytonin audio- ja navigointilaitteita.

Hedelmällistä yhteistyötä
PROFILE Vehicles Oy:n ja Kahan liikesuhde 
on vuosien mittaan laajentunut molempien 
osapuolten toimintaa kehittäväksi yhteistyöksi. 
PROFILE Vehicles Oy:n moduulirakenteisiin pe-
rustuva jaksoittain etenevä linjatuotanto asettaa 
laitetoimituksille omat vaatimuksensa, joista 
saatuja kokemuksia Kaha on voinut hyödyntää 
laaja-alaisesti. 

Hyvä esimerkki tästä ovat yhteistyönä kehitellyt 
ajoneuvokohtaiset tuoteasennussarjat, jotka 
kootaan jo Kahalla auton ja tilaajan tiedoilla 
varustettuihin pakkauksiin. PROFILE Vehicles Oy 
voi tilata kaikki sarjaan kuuluvat osat ja työkalut 
Kahalta yhdellä tuotenumerolla, mikä selkeyttää 
ja nopeuttaa toimintaa kummassakin päässä.

Kaiken takana on ammattitaito
Toisaalta Kaha on voinut tarjota asiakkaal-
leen laadukkaiden osien lisäksi asiantuntevaa 
tuotekoulutusta. Nykyaikainen väyläohjattu 
sähkötekniikka ja koko ajan kehittyvät laitteet 
edellyttävät asentajilta jatkuvaa tietojen päivi-
tystä. Henkilöstön osaaminen onkin PROFILE 
Vehicles Oy:n toiminnan tukipilareita. Yrityksellä 
on omat, hyvin varustetut koulutustilat, joissa 
Kahakin on viimeisen vuoden aikana järjestänyt 
kolme koulutuspäivää.

Asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu
Erikoisajoneuvojen valmistajan on tunnettava 
asiakkaidensa toimiala ja sen ajoneuvolle aset-
tamat erikoisvaatimukset. Asiakaskeskeisyys ei 
ole PROFILE Vehicles Oy:lle ainoastaan sen oman 
tuotekehittelyn lähtökohta, vaan se haluaa vai-
kuttaa myös yksittäisten osien ominaisuuksiin 
niiden tuotantopäässä. Kahan hyvät suhteet 
päämiehiin tarjoavatkin tähän hyvän mahdol-
lisuuden, mistä esimerkkinä mm. PROFILE Ve-
hicles Oy:n vaatimuksia vastaaviksi räätälöidyt 
Metecin lisävalotelineet. 

Iisalmelainen PROFILE Vehicles Oy valmistaa ambulansseja, busseja sekä 
erikoisajoneuvoja kuten poliisiautoja, arvokuljetusautoja ja johtoautoja. 
Se on alan johtavia yrityksiä koko Euroopassa ja tottunut vaatimaan 
käyttämiltään osilta korkeaa laatua ja toimivuutta. Kahalla on ilo tar-
jota yhdelle avainasiakkaistaan juuri tällaisia komponentteja.

Kahan Petteri Mella onnittelee PROFILE Vehicles Oy:n 
ostopäällikkö Jouni Komulaista 50-vuotispäivän johdos-
ta yrityksen edustustiloissa viime lokakuussa.

Näkymä PROFILE Vehicles Oy:n kokoonpanohalliin. Kom-
posiittimateriaalien ansiosta ajoneuvojen kori voidaan 
muotoilla käytännölliseksi ja silmää miellyttäväksi.

PROFILE Vehicles Oy:n juuret ovat Kosti ja Keijo Revon sekä Matti Sollon v. 1982 perustamassa Ii-
kori Ky:ssä. Kaikki olivat alan miehiä; esim. Sollon työura oli alkanut jo 50-luvulla Kiitokori Oy:ssä. 
Iikori Ky erikoistui ambulansseihin ja otti tuotannossaan käyttöön lujitemuovista valmistetut mo-
duulit, jotka mahdollistivat laadukkaat ja tyylikkäästi muotoillut asiakaskohtaiset koriratkaisut. 

Tuotekehitys- ja vientitoiminnan aloittamiseksi perustettiin v. 1992 PROFILE Component Oy. 
Vientikaupan kasvaessa vuokrattiin lisää tilaa, kunnes v. 2001 kaikki tuotannollinen toiminta 
keskitettiin nykyisiin omiin toimitiloihin. Kaksi vuotta sitten konsernin emoyhtiö sai nimekseen 
PROFILE Vehicles Oy. Sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Englannissa ja Virossa.

PROFILE Vehicles Oy:n tilat 
Yrittäjäntiellä Iisalmessa 
käsittävät yhteensä 
n. 5000 m2.

PROFILE Vehicles Oy:n tilat 
Yrittäjäntiellä Iisalmessa 
käsittävät yhteensä 
n. 5000 m2.

Kahan avainasiakasesittelyssä autokorivalmistaja Iisalmesta: 

PROFILE Vehicles Oy
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Kaha tarjoaa jatkossa myös laadukkaita työ-
koneistuimia. Laajaan Pilot-penkkivalikoimaan 
kuuluu malleja yksinkertaisista avo-ohjaamois-
tuimista aina huippuvarusteltuihin linja-auton-
kuljettajan penkkeihin asti. Mallisto sopii niin 
kone- ja korinvalmistajille uustuotantoon kuin 
tyydyttämään varaosakysyntääkin.

Varaosaistuimet
Vaativassa ammattikäytössä työkoneistuin kuluu 
vääjämättä jossain vaiheessa vaihtokuntoon. 
Pilot-varaosapenkki on sekä laadullisesti että ta-
loudellisesti hyvä ratkaisu korvaamaan kulunut 
alkuperäisistuin. Kahan varastossa on kattava 
perusvalikoima yleisimmin tarvittavia standardi-
kiinnityspisteillä varustettuja istuintyyppejä.

Asiakaskohtaiset erikoistilaukset
Jos alkuperäistä vastaavaa Pilot-istuinta ei varas-
tosta löydy, pystyy Kaha sellaisen toimittamaan 
nopeassakin aikataulussa. Tarjolla on paljon eri-
laisia jousitusratkaisuja sekä istuin- ja selkänojan 
lisätoimintoja, -tukia ja -mukavuuksia. Tarvitta-
essa penkin voi tilata vaikka asiakkaan omalla 
kankaalla verhoiltuna.

Ensiasennusistuimet
Kaha ja Pilot pystyvät palvelemaan joustavasti 
myös kone- ja korinvalmistajia. Kun asen-
nuskohteen asettamat erikoisvaatimukset 
kartoitetaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaan 
asiakkaalle räätälöidä täsmälleen toiveiden mu-
kainen, laadukas ja kustannustehokas ratkaisu 
ensiasennukseen.

Ota yhteyttä!
Kahan Pilot-valikoimasta löytyy sopiva istuin niin 
pikkutrukkiin kuin luksusbussiinkin. Jos olet kiin-
nostunut Pilotin tarjoamista mahdollisuuksista, 
ota yhteyttä Kari Rajamäkeen puh. (09) 615 68 
226 tai kari.rajamaki@kaha.fi 

Pilot Seating Systems Ltd

Laadukkaat 
-penkit Kahan valikoimaan

Sekä mekaanisen että ilmajousituksen 
voi varustaa liukukiskoilla, jouston- ja korkeuden-
säädöllä tai iskunvaimennuksella. Istuin voi olla kääntyvä ja verhoilumateriaali-
vaihtoehtoja on paljon erilaisista kankaista ja keinokuiduista aitoon nahkaan.

Pilot-penkit on mahdollista saada monipuolisesti säätyvillä käsinojilla, ristiselän tuella 
ja selkänojan pidennyksellä. Lisävarusteihin kuuluvat mm. joystick-käsinoja, istuimen 
lämmitin, “ohjaaja paikalla”-kytkin sekä asiakkaan logo istuimessa.

Pilot Seating -työkoneistuimet 2004 -luettelon voi tilata Kahalta
tilausnumerolla PILOT1.

Tarjoamme kaikille autoilmastointihuoltolaitteen vuoden 2004 
aikana ostaville maksuttoman Kaha AC Service -koulutusti-
laisuuden. Esittely- ja koulutustilaisuuden järjestävät Kaha ja 
yhteistyökumppani Finntest Oy 16.12.2004 klo 12.00–16.00. 
Puolen päivän tehokurssilla käsitellään huollon pätevyysvaati-
muksia (kts. www.tukes.fi ), ilmastointilaitteiden toimintaa sekä 
häiriöiden tunnistamista ja korjaamista. 

Huoltolaitekampanja: 
Ilmastointikoulutus huoltolaitteen ostajille!

Kurssi sisältää sekä teoriaosan että Wigam-huoltolaitteen käyt-
töesittelyn korjaamolla. Kurssi antaa perustiedot ajoneuvojen 
ilmastointihuollon lupahakemusta varten ja kaikki osallistujat 
saavat tästä todistuksen ilman veloitusta. 

Ilmoittaudu 10.12. mennessä Tero Lapille puh. (09) 6156 
8277, faksi (09) 6156 8303 tai tero.lappi@kaha.fi 
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Saippuat ja geelit

Gold: Korkealaatuinen rakeinen saippua, joka on suunniteltu erityisesti 
raskasteollisuuden käyttöön. Ei sisällä öljypohjaisia liuottimia. Poistaa 
tehokkaasti ja ihoa ärsyttämättä lian, maalin, tervan, liiman, rasvan sekä 
muut epäpuhtaudet.

Biorange: Koostumukseltaan rakeinen saippua on biologisesti hajoava 
ja sitä voidaan käyttää myös ilman vettä. Poistaa käsistä lian, maalin, ter-
van, liiman, rasvan ja muut epäpuhtaudet tehokkaasti ja taloudellisesti. 
Biorange ei sisällä öljypohjaisia liuottimia tai haitallisia aineita.

Rouge: Erittäin riittoisa ja taloudellinen käsienpuhdistusgeeli ammatti-
käyttöön. Rakeinen, bakteerien kasvua ehkäisevä Rouge on todellinen 
joka korjaamon perussaippua.

Käsienpesugeeli: Taloudellinen ratkaisu yleisiin käymälöihin ja pesu-
huoneisiin. Puhdistaa kädet jätttäen ne ruusun tuoksuisiksi.

Mieto käsienpesugeeli: Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu, sit-
ruunalle tuoksuva ja hellästi puhdistava käsienpesugeeli toimistoihin, 
ravintoloihin sekä muihin yleisiin tiloihin.

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

Suojavoiteet
Jokapäiväiseen käyttöön soveltuvat hajuttomat voiteet suojaavat ihoa li-
alta ja haitallisilta aineilta. Ne levitetään käsiin ennen töiden aloittamista 
ja pestään työpäivän jälkeen pois vedellä ja saippualla. Aloe Veraa ja 
E-vitamiinia sisältävät voiteet imeytyvät nopeasti ihoon.

-käsienpuhdistustuotteet
Clean Plus -käsien-
puhdistusaineet on 
suunniteltu ammatti-
maiseen käyttöön 
teollisuuteen, huolta-
moille, toimistoihin jne. 
Valikoimaan kuuluvat 
korkealuokkaiset käsien-
puhdistussaippuat 
ja -geelit, uuden suku-
polven käsienpuhdis-
tusliinat sekä ihoa 
suojaavat erikois-
voiteet. 

Faréclan Gold Top kone- ja Black Top -käsikiil-
lotusaineilla saa aikaan säihkyvän näyttelykiillon 
hetkessä. Ne soveltuvat erinomaisesti myös käy-
tetyn auton pikaehostamiseen.

Gold Top: Näyttelykiilto koneella. Sopii eri-
tyisesti maalatun pinnan jälkikäsittelyyn, sillä 
tuote päästää maalihöyryt ulos suojaten silti 
UV-säteilyltä.

Black Top: Näyttelökiilto käsin. Lopputulok-
sena todella kestävä syväkiilto, joka kestää 
jälki-/viimeistelypesun. Ei tahraa muovilistoja 
eikä kuivu käytön aikana, joten kerralla voidaan 
käsitellä suuriakin alueita.

Faréclan tuoteryhmittely uusiutuu

Farécla tarjoaa tehokkaat, nopeat ja helppokäyt-
töiset aineet kaikkien pintojen esi- ja uudel-
leenkäsittelyyn. Ensi Kahaviestissä esitellään 
Faréclan uusi tuoteryhmittely, joka selkeyttää 
entisestään Faréclan tuoteperhettä. Tapauksen 
kunniaksi myös pakkaukset saavat uudistetun 
ilmeen.

-viimeistelyaineet
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Uudet pakokaasumääräykset ovat pakottaneet 
entistä useammat dieselmoottorien valmistajat 
siirtymään elektronisesti ohjattuihin polttoai-
neen ruiskutusjärjestelmiin. Samalla luonnolli-
sesti perinteisen kaasupolkimen käyttö on tullut 
mahdottomaksi.

SiemensVDO Trading GmbH on kehittänyt     
työkoneita varten sarjan elektronisia lattiapol-
kimia, jotka soveltuvat käytettäväksi näiden 
uusien elektronisesti ohjattujen dieselmootto-
rien kanssa. 

Polkimista on jouduttu valmistamaan useita 
versioita, sillä eri moottorivalmistajat käyttävät 
toisistaan poikkeavia ohjaussignaaleja (yksi- tai 

Uudet sähköiset VDO-kaasupolkimet
kaksikanavainen jännite- tai pulssisignaali). Li-
säksi jännitteissä on tasoeroja ja pulssisignaalien 
taajuudet poikkeavat toisistaan! 

Tällä hetkellä eri poljinversioita on 
noin 40 kpl, joista tuotannossa 
jo noin puolet kattaen lähes 
kaikki yleisimmät 
moottorityypit.
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Castrol Longlife -moottoriöljyt täyttävät auto-
tehtaiden uusimmat pitkän huoltovälin luokituk-
set. Longlife-valikoimaan on tullut kolme uutta 
moottoriöljyä:

SLX R-TEC 0W/30 (VOLVO)
Luokitukset: API SL, ACEA A5/B5, SAE0W/30 
(HTHS 3.0), ILSAC GF-2. Til.nro: SLXR03-1.

SLX LL-01 0W/30 (BMW)
Luokitukset: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, 
BMW LL-01. Til.nro: SLXLL01-1.

TXT SOFTEC MB 5W/30 (MERCEDES-BENZ)
Luokitukset: ACEA A3/B4, MB 229.3, 
MB-partikkelisuodatinmoottorit.
Til.nro: TXTSMB-208.

www.castrol.fi 
Castrolin uusiutuneilta suomenkielisiltä netti-
sivulta löytyvät mm. suositustaulukot 
öljyntäyttömäärineen. Käy tutustumassa!

Kamasan 
ruuvitaltat uudistuvat
Sekä erikseen että sarjoina myytävät Kamasan 
ruuvitaltat saavat kaikki uuden, entistä pitäväm-
män kädensijan. EAN-koodilla ja ripustusreiällä 
varustetun kahvan päässä oleva symboli aut-
taa löytämään nopeasti oikeanlaisen taltan. 
Kromivanadiumteräksestä valmistetun terän 
kärki on fosfatoitu. 

Kfi x on -40 °C pakkaset kestävä 
etanolipohjainen tuulilasinpesu-
nestetiiviste. Vasta lanseerattu 
tuotelinja tarjoaa hyvälaatuisen ja 
edullisen vaihtoehdon tuulilasin 
puhdistamiseen. Tuoteperhe tulee 
kasvamaan, kysy lisää Kahalta!

Uusia Castrol Longlife -moottoriöljyjä

HellermannTyton on toiminut useita vuosia 
yhteistyössä v. 1896 perustetun amerikkalaisen 
Plymouth Rubber Companyn kanssa, jolla on 
pitkä kokemus teippien valmistajana. Helle-
rmannTyton-merkillä markkinoituja teippejä 
valmistetaan monista eri materiaaleista mm. 
ajoneuvoteollisuudelle, OEM-laitevalmistajille, 
tietoliikenneteollisuudelle sekä sähkölaitoksille 
ja -jakeluyhtiöille. 

HellermannTytonin sähköteippiohjelma kumi- ja 
vinyylimateriaaleista on yksi markkinoiden laa-
jimmista. PVC-sähköteipeistä on useita ainepak-
suusvaihtoehtoja, kaksi yleisintä ovat teippityypit 
N12 (paksuus 0,15 mm) ja N17 (paksuus 0,20 
mm). PVC-materiaali on itsestään sammuvaa 
sekä lyijy- ja kadmiumvapaata. Ohjelmassa ovat 
myös kylmän sään PVC-teipit.

Monikäyttöinen itsevulkanoituva kumiteippi-
tyyppi 122 soveltuu laajasti mm. eristämiseen 
ja suojaamiseen.

Vauhtia Castrol-tyyliin!

Castrol järjesti jälleenmyyjilleen arvonnan, jossa palkintona oli hur-
jaa menoa: pääsy aidon Formula 1 -veneen kyytiin ainoan suoma-
laisen F1-kuljettajan Sami Seliön ohjastamana. 

Palkintoajo järjestettiin Helsingissä Lauttasaaren edustalla elokuun 
lopulla. Sää oli aurinkoinen ja tyyni, eli mitä parhain yli 200 km/h 
veden päällä kulkevan ohjuksen kyyditykseen. Meno oli juuri sel-
laista kuin sen saattoi kuvitellakin olevan – ellei vielä huimempaa. 
Syömään mentiin viisaasti vasta jälkeenpäin.

Tässä muutama kyydin kokenut hurjapää:

Matti Hakanen, Jämsän varaosamyynti, Jämsä
Kari Lehtinen, City-varaosa, Kouvola
Veli-Pekka Koskela, Suupohjan huolto- ja varaosa, Kauhajoki

Uutta: 
Kfi x- 
tuulilasin-
pesunesteet
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DOM 6500 
-multimediakeskus
Kattoon asennettava VDO Dayton DOM 6500 
on täydellinen itsenäisesti toimiva multime-
diakeskus, joka toimii myös navigointijärjes-
telmän lisänäyttönä. Laitteessa on DVD-soitin, 
jolla voi paitsi katsoa elokuvia ja JPG-kuvia 
myös kuunnella CD- ja MP3-levyjä. Suuren 8” 
värilaajakuvanäytön kirkkaus ja terävyys ovat 
huippuluokkaa ja runsaat liitännät takaavat 
monipuolisen käytettävyyden. Mukana toi-
mitetaan kaukosäädin, lisävarusteena lait-
teeseen voi hankkia langattomat WH 5100 
-kuulokkeet.

Skiexpo 5.–7.11.2004
Pohjoismaiden suurin talviurheilun messutapah-
tuma Skiexpo sekä samaan aikaan järjestetty 
DigiExpo kokosivat Helsingin Messukeskukseen 
yli 45 000 kävijää. 

Kahalla oli näyttävällä ja nuorekkaalla osastol-
laan esillä Thule-tuotteita, joista päähuomion sai 
luonnollisesti uusi kuljetuslaatikko Spirit, josta 
enemmän tämän lehden sivuilla 4–5.

Myös Webasto- ja DEFA-autolämmittimet sekä 
VDO Dayton -navigointilaitteet olivat näkyvässä 
roolissa.
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METKO 
2.–4.9.2004
Kymmenettä kertaa järjestetty metsäkonenäyt-
tely METKO 2004 keräsi ennätykselliset 28 200 
kävijää ja yli 280 näytteilleasettajaa Jämsänkos-
kelle 5.–7.9.2002. KAHAlla oli tuttuun tapaan 
oma osastonsa, jonka vetonaulana oli värikäs 
messurekka. 

Kokonaan uutena tuoteryhmänä Kahan vali-
koimassa esiteltiin Pilot-penkit. Lisäksi esillä oli 
uusia ja uusiutuneita Webasto-, CTEK- VDO-, 
TriMark- ja VDO Dayton -tuotteita, joista kaikista 
voi lukea enemmän tästä lehdestä.

Perinteisessä VIP-vieraskilpailussa voittajia olivat 
tällä kertaa: 

Pääpalkinto 90-os. työkalusarja K 9000 P: 
Toivo Lukkarinen, Velsa Oy, Kurikka.
16-os. työkalusarja K 2002 P: 
Aatto Siltamäki, Komatsu Forest Oy, Tampere 
ja Paavo Jaakamo, Timberjack Oy, Tampere. 

Onnittelut voittajille!
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Kaha osallistui elokuussa ensimmäistä kertaa 
Dragonmelontaan Helsingin Kaisaniemenlah-
dessa. Jo 15. kertaa järjestetyn tapahtuman 
ajatuksena on tuottaa ihmisille hyvää mieltä ja 
tarjota toimintakanava hyväntekeväisyystoimin-
nasta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille.

Suomen Dragonliitto on valinnut taloudellisen 
tukensa kohteeksi HUS:n Lasten- ja nuortensai-
raalan vastasyntyneiden teho-osaston, jonne on 
hankittu hengityskoneita ja muita tehohoitoväli-
neitä jo n. 402 000 euron arvosta.

Kahan yrityssarjassa kilpaillut kokematon, mutta 
sinnikäs joukkue putosi niukasti puolivälieristä. 
Se ei kuitenkaan ketään oikeasti surettanut: 
niin mukavaa oli osallistua tapahtumaan, josta 
tuli hyvä mieli niin melojille kuin kannustus-
joukoillekin. Joukkueen johtajana toimi Jonna 
Hakkarainen ja 22 melojasta kaksi oli “norjalais-
vahvistuksia” DEFA:lta. Kiitos kaikille!

Mukana olleiden palaute oli niin positiivista, 
että Kaha osallistuu Dragonmelontaan varmasti 
myös ensi vuonna. Kannattaa siis hakea soutu-
laite vintiltä, aloittaa harjoittelu ja ilmoittautua 
mukaan!

Dragonmelonta 9.–13.8.2004

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto järjesti joukolle 
asiakkaitaan opintomatkan, johon yhdistettiin 
mieleenpainuva kelkkasafari Lieksan erämaiden 
kauniin talvisissa maisemissa. Safariin kuuluivat 
eräleirit sekä yöpyminen Ruunaan Neitikosken 
retkeilyalueen mökeissä. 

Henkeäsalpaava erämaa ja hurtti yhteishenki 
tarjosivat hienot puitteet retkelle, jonka lomassa 
vaihdettiin innokkasti mielipiteitä ja ajatuksia 
ammatillisista asioista. Niin valmista uraa kuin 
järven jäätäkin sisältäneen reitin kokonaispituus 
oli n. 170 km. Kaha kiittää kaikkia osallistujia 
erittäin onnistuneesta reissusta!

Kelkkasafari 
Lieksassa 
18.–19.3.2004

Auto + 
Automechanika, 
Pietari 27.–31.10.2004 
Auto + Automechanika -messut järjestettiin 
lokakuun lopussa jo neljättä kertaa. Kaha on 
ollut mukana alusta asti, ja esitteli tälläkin ker-
taa laajasti tuotteitaan itämarkkinoilla toimiville 
auto- ja korjaamoalan yrityksille. 
Kuvissa vientipäällikkö Abdel Bouhlal ja vientias-
sistentti Mariana Kosonen asiakkaiden seurassa 
Kahan osastolla.
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HUOLINTA
Huusela Tuija
on nimitetty
tuonti-/vientihuolitsijaksi
09 615 68 214
tuija.huusela@kaha.fi   
  

Westerlund Heidi
on nimitetty 
tuoteassistentiksi
09 615 68 313 
heidi.westerlund@kaha.fi   

Multala Susanna
on nimitetty 
puhelinmyyjäksi
09 615 68 220 
susanna.multala@kaha.fi  

Laukkanen Pekka
on nimitetty 
takuukäsittelyn tukitoimiin
09 615 68 247
pekka.laukkanen@kaha.fi  

Nimitykset

Kaha Extranet 
– tietopankki Kahan 
asiakkaille
Kahan Extranetissä on runsaasti ajan tasalla 
olevaa tietoa kuten asennusohjeita, luetteloita,
datasivuja ja tiedotteita kaikista Kahan tuot-
teista.

Extranetistä on helppo hakea tietoa tuotemerkin 
tai tuoteryhmän sivuston alta. Tervetuloa tutus-
tumaan Kahan Extranet-palveluun osoitteessa 
www.kaha.fi /extranet

LISÄVARUSTEOSASTO

PUHELINMYYNTI

TAKUUKÄSITTELY

Thule esittäytyi lehdistölle 26.–27.10.2004
Vuodesta 1977 alkaen toimineen Thulen laajaan tuotanto-ohjelmaan kuuluvat kuljetuslaatikkojen, 
taakkatelineiden ja pyöränkuljetustelineiden lisäksi peräkärryt, trailerit ja lumiketjut. Vastuuntuntoi-
sena ja luotettavana yrityksenä se haluaa ylläpitää hyviä suhteita yhteiskuntaan ja esitellä säännöllisin 
väliajoin toimintaansa ja toimintaperiaatteitaan. 

Tähän liittyen Thule järjesti kansainvälisen lehdistötapaamisen Saksan tehtaallaan Neumarktissa 
lokakuun lopussa. Ohjelmassa oli katsaus Thulen historiaan sekä tehdaskierros, joka tarjosi vieraille 
tilaisuuden tutustua Thulen laatutietoisiin valmistus- ja testausmenetelmiin. Suomesta paikalla olivat 
Yhtyneiden Kuvalehtien sekä A-lehtien edustajat. Myös Kahan väkeä oli paikalla nauttimasta perin-
pohjaisesta ja hyvin valmistellusta esityksestä. Danke Neumarkt!

Kahan nettikysely
Kahan nettisivuilla syys-lokakuun vaihteessa järjestettyyn käyttäjäkyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja 
paljon hyvää palautetta. Suurkiitos kaikille vastanneille! 

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin DEFA 1400 PTC -sisälämmittimen Kahan 70-vuotisjuhla-
malli. Onnettaren suosikki oli Pasi Mertaniemi Haukiputaalta. Paljon onnea!
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JOUKKOKIRJE

Suomessa on noin kaksi miljoonaa autoa. Jos jokainen auto
käynnistettäisiin kylmänä kolme kertaa päivässä, se tarkoittaisi
kuutta miljoonaa kylmäkäynnistystä - lähes miljoonaa
litraa hukkaan heitettyä polttoainetta jokainen päivä.

Esilämmitetty moottori ja valmiiksi lämmin auto
Kolme kylmäkäynnistystä päivässä lisää polttoaineen kulutusta useita
litroja viikossa. Noin 88% auton päästöistä syntyy ensimmäisten kilometrien
aikana. Vasta katalysaattorin kuumennettua päästöt putoavat käytännössä
olemattomiin. Jokainen kylmäkäynnistys myös kuluttaa auton moottoria
yhtä paljon kuin 500 kilometrin ajo.

Kun käytät DEFA moottorilämmitintä, niin säästösi voi olla 2-3 litraa
polttoainetta viikossa. Talvikauden aikana säästöä kertyy yli 80 litraa.
Moottorilämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kovilla
pakkasilla, vaan sen käyttö on järkevää +5° C alkaen. Erityisesti pihoilla
ja paikoitusalueilla auton käynnistäminen vaikuttaa ilman laatuun
huomattavasti. Esilämmitetyllä moottorilla et saastuta sinulle tärkeää
lähiympäristöä ja kannat oman vastuusi ilmastosta.

Kun käytät DEFA sisätilalämmitintä, niin on huomattavasti mukavampaa
istua alusta alkaen valmiiksi lämpimään autoon ja lähteä tulevaan päivään.
Ei jään ja lumen poistamista ikkunoista, ei huuruista tuulilasia. Voit lähteä
matkaan myöhemmin ja koska näkyvyyskin on parempi niin ajat heti
turvallisemmin.

Taloudellista, vaivatonta ja vastuuntuntevaa
talviautoilua.

TCT testi 2003. DEFA moottorilämmittimen vaikutus
polttoaineen kulutukseen ja pakokaasupäästöihin
(lämpötila – 20 °C). Lisätietoja www.kaha.fi

Useimpien autojen oma järjestelmä seuraa polttoaineen kulutusta. Tutki mitä autosi kertoo:
seuraa käynnistyksen jälkeisten kilometrien ajan autosi polttoaineen kulutusta DEFA
moottorilämmittimen kanssa ja ilman. Saat selkeän vertailun hetkellisestä kulutuksesta.

Miljoona litraa polttoainetta.

Maahantuoja: www.kaha.fi  www.defa.com


