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Tässä numerossa:
• SONAX-autonhoitotuotteet Kahalle
• DEFA BoatSecurity -venehälytysjärjestelmä
• Thule-pyörätelineet ja Thule Spirit -kuljetuslaatikko testimenestyksiin
• Lemförder • Sachs • Thule • Kamasa • Dräger • Webasto • VDO Dayton • Valeo 
• Jurid • Deta • Gates • SWF • VDO • Farécla • Castrol • ...ja paljon, paljon muuta!
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Vantaalla 
29.4.2005

Oikein aurinkoista alkukesää teille kaikille täältä keväisestä ja pölyn täyttämästä  
Vantaan kaupungista.

On se kumma, että kun sadetta toivoo, niin sitä ei tule – ja toisinpäin. Samoin tai-
taa olla myös meidän alallamme: kun toivoo palvelua, sitä ei saa – ja kun sitä saa, 
sitä ei välttämättä tarvitsisi. Autoalalla usein päivitellään, kuinka kovaa kilpailu täl-
lä sektorilla on. Sitä on kuitenkin välillä vaikea uskoa, kun käy kentällä tutustumas-
sa saamaansa palveluun.

Tein kuluneella viikolla muina miehinä omia Mystery Shopping -vierailujani liikkeis-
sä, joissa en ole ennestään tuttu. Sain olla puku päällä ihan rauhassa pääkaupunki-
seudun autoliikkeessä reilusti yli puoli tuntia, ennen kuin ensimmäinen myyjä huo-
mioi minut. Mahtoiko olla sen verran kauppaa ilmassa, ettei tarvinnut ”lattiapo-
kaa” huomioida? Toivottavasti kyseessä ei ollut sääntö vaan harvinainen poikkeus.

Veikkaan monen varaosamyyjän/kauppiaan miettivän nyt, että “ei mahdollista 
meillä”. Mutta vaikka odotusaika omassa myymälässä olisikin lyhyempi, voi palve-
lukokemus olla epämieluisa monesta muustakin syystä. Pienikin asia voi olla ratkai-
seva – vaikkapa vain myyjän vino hymy, kun asiakas kysyy osaa “väärällä” nimellä. 

Tällaiseenkin on nimittäin törmätty: kävin kauan sitten silloisen työantajani asiois-
sa TOSI ammattiliikkeessä eli pulttitukkuliikkeessä Helsingissä (joka joutui muuten 
myöhemmin lopettamaan kannattamattomana) ja pyysin täkkipultteja. Tätä seu-
ranneella ivallisella pulttiterminologian luennolla oli sellainen vaikutus, että ker-
taakaan en kyseisessä liikkeessä sen koommin asioinut!

Vaikka meillä kaikilla (siis vapaan varaosakaupan liikkeet, tukkuliikkeet ja autoliik-
keet mukaan luettuna) olisi teknistä tietämystä kuinka paljon tahansa, kauppaa ei 
synny ilman reilua, reipasta, ystävällistä ja vilpitöntä palvelua.  

Valitettavasti meillä täällä Kahassakin on töksähtelevästi palvelevia, ylitietäväisiä 
ammattimiehiä. Katson nimittäin juuri nyt peiliin... Kyllä, itse kukin meistä syyllis-
tyy heikkona hetkenään huonoon palveluun, mutta aivan varmasti asian tiedosta-
minen vähentää noiden hetkien määrää. Tehdäänkö yhdessä lupaus paremman ja 
ystävällisemmän palvelun puolesta?

Ja toivottavasti me emme tällä alalla ajaudu siihen mihin teleoperaattorit ovat me-
nossa: tuotteen saa oikeaan hintaan vain oikean väriseen paitaan pukeutuneena 
oikeaan aikaan oikealta tiskiltä tekstiviestillä tilaamalla! Kun myymme laatutava-
roita hyvällä palvelulla järkevään hintaan, säilytämme uskottavuutemme, tulemme 
toimeen ja asiakas on lopulta taatusti tyytyväisempi kuin poukkoillessaan vaikeasti 
ymmärrettävien tarjousten perässä. Onko liikaa vaadittu?

Pölytöntä, aurinkoista kesää ja paljon hyviä kauppoja kaikille!

Jari Suhonen

P.S. DEFA on nyt kirjaimellisesti hyvässä nousussa paitsi 
uuden BoatSecurity -venehälytinjärjestelmän (s. 22–23) 
ansiosta, myös uuden DEFA-kuumailmapallomme myö-
tä! Pallon ensiesiintyminen tapahtui freestylen MM-  
kisojen yhteydessä Rukalla maaliskuussa (s. 15).
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Lemförderin kolmion sisällä 
oleva pöllö on autoalalla 
merkki huippulaadusta ja 
turvallisuudesta. 
Niin ensiasennus- kuin vara-
osamarkkinoillekin tuotteita 
valmistavan tehtaan alustan- 
ja ohjauksenosat tulivat 
Kahan myyntiohjelmaan 
tämän vuoden alussa. 

Lemförder-alustanosat

Kahan Lemförder-
tuotteet löytyvät Ohjausosat 2005 -luettelosta, 
jonka voi tilata numerolla OHJAUS1.

Lemförder-osien kestävyyden ja turvallisuu-
den takaavat monivaiheiset ja vaativat tuo-
tetestit. Ennen tuotantoon pääsyään jokai-
nen osa testataan mitä erilaisimmissa kuljet-
tajan aiheuttamissa tai kuljettajasta riippu-
mattomissa ajotilanteissa ja -olosuhteissa. 

Saadakseen korkeimman ”D-part”-turval-
lisuusluokituksen, osien on läpäistävä tiu-
kat laatuvaatimukset ja suuri määrä yksityis-
kohtaisesti dokumentoitavia kokeita. Lem-
förder ottaa tuotevastuun vakavasti.

Autojen tekniikan kehittyessä alustan, oh-
jausjärjestelmän ja pyöränripustuksen kom-
ponentit sekä värinänvaimentimina toimi-
vat kumi-metalliosat ovat muodostaneet 
myynniltään erittäin nopeasti kasvavan tuo-
teryhmän. 

Kahan kattavasta Lemförder-valikoimasta 
löytyvät mm. pallo-, aksiaali- ja ohjausni-
velet, raidetangon päät, tukivarret sekä va-
kaajatangot. Valikoima laajentuu lähiaikoi-
na kumi-metalliosilla.
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-autonhoitotuotteet 
Kahan edustukseen
SONAX on Euroopan suurimpia autonhoitotuotteiden valmistajia, 
jolla on jälleenmyyjiä 69 maassa ympäri maailmaa. SONAX-tuotteet 
tunnetaan kaikkialla korkeasta laadustaan, mistä ovat osoituksena 
lukuisat menestykset autoalan puolueettomissa vertailutesteissä. 
Kahan ohjelmaan SONAX tulee kattavalla valikoimalla tuotteita, 
joista alan ehdotonta huippua edustavat moderniin 
nanoteknologiaan perustuvat Xtreme-vahat.

SONAX Xtreme Liquid Wax 1 NanoPro 
uusille maalipinnoille 

SONAX Xtreme Polish+Wax 2 NanoPro  
kiiltoaan hieman menettäneille maalipinnoille

SONAX Xtreme Cleaner+Wax 3 NanoPro 
himmentyneille ja sään vaurioittamille maalipinnoille

4
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Perinteitä ja laaja-alaista osaamista
SONAX on osa saksalaista Hoffmann Group -konsernia, jonka muita osia ovat mm. 
Hoffmann Mineral ja Duro Druck. Konsernin liikevaihto on yli 70 milj. euroa. Yhtiön 
juuret juontavat aina 1900-luvun alkuun, jolloin sen perustaja Franz Hoffmann ryhtyi 
tutkimaan kiillotusaineissa käytetyn piin kemiallisia ominaisuuksia. Toisen maailman-
sodan jälkeen hän toi poikansa Manfredin kanssa markkinoille Sona-nimisen hopean-
kiillotusaineen, josta myöhemmin tuotekehittelyn tuloksena syntyi SONAX-autovaha.

SONAX on perinteisesti ollut vahvasti mukana autourheilussa. Sen tuotteilla hoidetaan ja 
kiillotetaan myös McLaren F1 -tallin autot, sillä SONAX on tallin virallinen tuotetoimittaja. 
SONAX-logot voi lisäksi bongata paitsi DTM-sarjan Audeista, myös Arden GP2 -tallin autoista 
sekä tallin suomalaisen kuljettajan Heikki Kovalaisen (kuvassa) kypärän visiiristä.

SONAX Xtreme NanoPro
Mercedes Benz toi ensimmäisenä valmista-
jana autoihinsa naarmuuntumattoman ko-
vapintamaalin. Koska markkinoilla ei ollut 
tälle uudelle maalityypille erityisesti suun-
niteltuja hoitotuotteita, SONAX ryhtyi ke-
hittämään sellaista. Tuloksena oli SONAX 
Xtreme NanoPro – uuteen nanoteknologi-
aan pohjautuva maalipintojen hoitosarja, 
joka sopii sekä perinteisille että kovapinta-
maaleille.

Ainutlaatuinen Nanovaha
Perinteisten autovahojen isojen vahahiuk-
kasten tunkeutuminen maalin huokosiin on
rajoitteista niin tavallisissa kuin naarmuun-
tumattomissakin maalipinnoissa. Xtreme 
NanoPro -tuotteet sisältävät korkealaatuis-
ta Carnauba-vahaa nanomillimetrin (milli-
metrin miljoonasosan) kokoisina hiukkasi-
na. Siten ne löytävät tiensä lähes itsestään 
maalipinnan pienempiinkin huokosiin.

Hyvä tulos ilman hankausta
Koska nanohiukkaset mukautuvat täydelli-
sesti maalipinnan rakenteisiin, niitä ei tar-
vitse hangata voimalla maalihuokosiin. Tä-
mä merkitsee pienempää mekaanista kulu-
tusta ja jopa 40 % ajansäästöä tavalliseen 
vahaukseen verrattuna.

Syvempi, kestävämpi kiilto
SONAX Xtreme NanoPro -vaha tasoittaa 
pienimmätkin naarmut ja pinnan vauriot. 
Tuloksena on häikäisevän syvä kiilto, kir-
kas väri ja tasainen pinta, joka myös pysyy 
kiiltävänä paljon entistä kauemmin. SONAX      
Xtreme NanoPro saa auton maalipinnan 
loistamaan jättämättä vaaleita vahajälkiä 
maalaamattomille muovipinnoille.

Kahan SONAX-tuotehoitaja on alalla hyvin 
tunnettu Kai ”Kaitsu” Sihvonen, jonka puo-
leen voi kääntyä kaikissa SONAX-asioissa, 
puh. (09) 6156 8315 / kai.sihvonen@kaha.fi 

Kahan SONAX-
tuotevalikoima:
(Kaikki tuotteet tullaan myymään 
suomenkielisin etiketein)

Xtreme-tuotteet
- Liqiud Wax 1
- Polish+Wax 2
- Cleaner+Wax 3
- Vannepesu
- Hyönteisirrote
- Tehoshampoo 2 in 1
- Liuotinvahashampoo
- Verhoilun- ja Alcantaran 
  puhdistusaine
- Muovinkirkaste matta

Muut puhdistustuotteet
- Flytande Hårdvax
  (nestemäinen kovavaha)
- Ikkunanpesuaine
- Rengaspesu
- Hajuntappaja
- Vahashampoo
- Muovinkirkaste 
  silkinkiilto
- Auton sisä-
  puhdistusaine
- Ikkunapesu

Tekniset tuotteet
- Contact Cleaner
- Multifunctional 
  Spray Oil
- Lead Add
- Oil Treatment
- Smoke Reducer
- Diesel System Clean
- Fuel injection & 
  Carburator Cleaner

Professional-tuotteet (1 litra)
- Kiilloke
- Cleaner
- Vaha

5

Tarvikkeet
- Kiillotus- ja 
  puhdistusliina
- Kiillotuskone
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Sachs-kytkimet
Kit+ kytkinpaketti

� Kytkinpaketissa mukana hydraulinen 
 painelaakeri (aikaisemmin osat 
 toimitettiin erikseen)

� Pitkän vaihtovälin takaamiseksi 
 kytkimen kanssa on aina vaihdettava 
 myös painelaakeri

� Ohjelmassa yli 80 kytkinpakettia

� Täydellinen asennuspaketti minimoi  
 asennusvirheriskin

Xtend itsesäätyvä paineasetelma

� Automaattisesti säätyvä paineasetelma  
 huomioi kitkapintojen kulumisen

� Pienentää tarvittavaa poljinvoimaa ja  
 lisää käyttömukavuutta

� Vähentää merkittävästi kulumista ja  
 parantaa luotettavuutta

� Xtend-paineasetelman kanssa on aina  
 vaihdettava myös kytkinlevy

Kaksimassavauhtipyörä

� Tarpeen loivat uudet vääntävämmät  
 moottorit ja kasvava apulaitteiden määrä

� Tuo vaihteistoa rasittavan   
 värinänvaimennuksen kytkinlevystä 
 myös vauhtipyörään

� Poistaa vääntövärinän koko   
 kierrosalueella 

� Laskee resonanssipisteen alle ajoneuvon  
 tyhjäkäyntikierrosten

� Toteutettu kestävällä planeetta-  
 pyörästöllä

-inno
Sachs-iskunvaimentimet
CDC (Continuous Damping Control) 
iskunvaimennin 

� Patentoitu elektronisesti säädettävä 
 CDC on askel kohti täydellisesti 
 hallittavaa alustaa

� Edistyksellinen kolmiputkirakenne 

� Magneettiventtiili ohjaa nesteen   
 virtausta vaimentimen kahden 
 uloimman putken välissä

� Magneettiventtiiliä ohjaava tietokone  
 saa tiedot useilta antureilta eri puolilta  
 ajoneuvoa

� Tietokone laskee ja säätää jatkuvasti  
 optimaalisen vaimennustehon

� Ensiasennusosa mm. Opel Astra Sportissa

Alumiini-iskunvaimentimet

� Alumiinirakenne ja ontto männänvarsi  
 säästävät materiaalia 

� Alumiini tehokkaasti kierrätettävissä

� Painonsäästö merkitsee alhaisempaa  
 polttoaineenkulutusta ja parempia 
 ajo-ominaisuuksia

� Mahdollistaa kehittyneemmät rakenteet  
 ja tekniikat

� Sachs tutkii myös magnesiumin ja erikois- 
 lujien terästen käyttömahdollisuuksia

� Ensiasennusosa mm. Audin ja BMW:n  
 malleissa

Sachs on aina tunnettu 
teknisesti innovatiivisena 
yrityksenä, joka on näyttä-
nyt keksinnöillään suuntaa 
koko autoteollisuudelle. 
Tunnettuja Sachs-inno-
vaatioita ovat esimerkiksi 
Saxomat-automaattikytkin, 
Nivomat-tasonsäätöjärjes-
telmä ja Power Clutch 
-kilpakytkin. Sachsin jat-
kuva tuotekehitys luo 
tulevaisuuden autoilun 
arkipäivää jo tänään. 
Siitä esimerkkinä tämän 
aukeaman tuoreet oival-
lukset Sachs-kytkimissä 
ja -iskunvaimentimissa.

6
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vaatioita autotekniikan huipulta
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pyörätelineet: uut 

Thulen pyörätelineissä on kunnon 
takavalot ja paikka rekisterikilvelle. 
Molemmat Thule-tapaan kaikkien 
vaatimusten ja määräysten mukaisia.

Ekstrakilpeä
voi hakea sähköpostitse
Ylimääräistä rekisterikilpeä voi hakea nyt myös sähköpostilla. Hakemista helpot-
tamaan on Kahan nettisivuille laitettu valmis sähköinen lomake (PDF-tiedosto), 
jota käyttämällä hakemuksesta tulee varmasti oikeaoppinen eikä siitä unohdu 
pois mitään olennaista. Mene osoitteeseen www.kaha.fi  ja lue lisää Thule-
osuudesta kohdasta “Ylimääräinen rekisterikilpi”.

Thule EuroWay 945/947
Uutuusteline EuroWay on tyylikkään
futuristisesti muotoiltu, kallistettava ja kokoon-
taitettava vetokoukkuteline, jonka patentoitu 
kiinnitys sopii jokaiseen vetokoukkuun ilman 
mitään säätöä. Saatavana kahdelle (945) 
ja kolmelle (947) polkupyörälle.

Thule RideOn 9402/9403
Vetokoukkutelinetestin kaksoi
Thulelle varmisti kompakti uutuusteline RideOn.
Kahden (9402) tai kolmen (9403) polkupyörän kuljetta-
miseen soveltuva kallistettava teline on kevyenä ja kokoon-
taiteltavana helppo asentaa ja säilyttää. TM-raati kiitteli 
uutuustelineen kekseliäitä ratkaisuja: “Alas kääntyvä 
keskituki on järkevä yksityiskohta; näin autoa lähempänä 
olevaa pyörää ei tarvitse pujottaa sivusta takaluukun ja 
keskituen välistä.” Kehuja saivat myös pyöränrenkaiden 
kiristyshihnojen viisas sijoittelu sekä telineen keveys.

UUTUUS

Thule-kevääseen kuuluu 
uutuustelineitä ja testime-
nestystä laajalla rintamalla. 
Tekniikan Maailman 7/2005 
pyörätelinevertailussa vei 
kattotelineiden ryhmässä 
voiton Thule ProRide 591. 
Suurten vetokoukkutelinei-
den puolella EuroClassic Pro 
902 ja RideOn 9402 ottivat 
kaksoisvoiton. Thule Spirit 
puolestaan puhdisti pöy-
dän Skimbaaja-lehden 
kuljetuslaatikko-
vertailussa. 

8
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uuksia & testimenestyksiä!

Thule ProRide 591
Viime kevään Kahaviestissä esitelty ProRide oli 
kattotelineiden viiden tähden testiykkönen. 
Automaattisesti säätyvällä runko-
pidikkeellä varustettu alumiini-
rakenteinen teline sai kiitosta mm. 
helppokäyttöisestä lukitusmekanismista 
sekä patentoidusta QuickTight-kiinnityksestä: 
“Thulen ProRidessa on kätevä lukitusmekanismi, jolla sekä 
teline että siihen asennettu polkupyörä lukitaan yhdellä avaimella. 
Pikakiinnittimillä telineen saa asennettua kattotelineeseen pienellä 
vaivalla”. Oikea- tai vasenkätiseksi asentuva ProRide sopii sekä aero- 
että neliöputkiin.

Kokoontaitettuna Thule 
EuroClassic Pro mahtuu helposti
autotallin nurkkaan tai auton tavaratilaan.

Skimbaaja 2/05 otti kuljetuslaatikkotestinsä lähtökohdaksi vertailuasetelman 
alan kahden suurimman valmistajan välillä. Tuloksena täydet viisi tähteä 

ja voitto Thule Spirit 820 -mallille. Se oli lisäksi toimituksen 
valinta. Lehti kertoi muun muassa seuraavaa: 
”Thule Spirit 820 on tarkkaan harkittu tuote, 

jonka ostaessaan tietää saavansa parasta, 
mitä markkinoilla tällä hetkellä on.”

Lue lisää www.kaha.fi 

Thule EuroClassic Pro 902/903
Niin ikään jo Kahaviestissä esitelty EuroClassic Pro oli TM-testin selvä 
voittaja vetokoukkutelineiden ryhmässä. Kallistustoiminnolla varus-
tettu vankka teline vakuutti raadin niin telineen kuin polkupyörien-
kin lukittavuudella ja tukevilla kiinnitysmekanismeilla: 
“Keskitukeen kiinnitetyt kiinnitysvarret löytävät hyvin 
paikkansa erilaisista pyöränrungoista”. Myös helppo 
asennettavuus pantiin merkille: “Euroclassicissa on 
ovela vipumekanismi, jonka avulla 
teline asetetaan ja kiristetään 
vetokoukkuun”.

Kuten kaikkien Thule-tuotteiden, 
myös ProRiden mukana seuraavat 
selkeät suomenkieliset asennusohjeet. 
Kaikki TM-testissä mukana olleet Thule-    
         telineet saivatkin käyttöönotosta 
                        arvosanaksi täyden kympin.

9
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Kamasaa koteihin!

Ruuvitalttasarja K 6338
Neljän ruuvitaltan setti, joka sisältää ylei-
simmin tarvittavat Phillips- (n:o 1 ja 2) se-
kä uraruuvitaltat (3,5 ja 5,5 mm). Taltto-
jen erikoisteräksestä valmistetun, karkais-
tun ja kromatun terän kärki on fosfatoitu. 
Värikoodatussa kädensijassa on kumiset liu-
kuesteet ja reikä 
ripustamista varten. 

Kiintosilmukka-avainsarja K 1255
Kattava kiintosilmukka-avainsarja kuuluu
myös kodin työkaluvalikoiman perushan- 
kintoihin. Kamasan Slim-muotoiltu 8–19 mm 
sarja sisältää 12 kpl kromivanadiumteräkses-
tä valmistettuja korkeakiillotettuja avaimia. 
Silmukan OPTIPUNKT-rakenne ja 15° taivu-
tus takaavat pitävän ja ergonomisen ot-
teen. Kompaktissa 255x165x45 mm kote-
lossa on irrotettava sisäosa.

Sytytystulppa-avainsarja 
K 4898
Jos tallissa on vaikkapa ruohon-
leikkuri, perämoottori, mopo 
tai moottorisaha, on siellä 
hyvä olla myös sytystulppa-
avainsarja. Kamasan suun-
nanvaihtajalla varustetun 
ja nivelöidyn tulppa-
avaimen omistaja ei 
jää minkään mönkijän 
edessä pulaan: 16 mm 
(5/8”) ja 21 mm (13/16”) 
hylsyjen sekä 50 mm ja 
75 mm jatkokappaleiden avulla 
tulppa vaihtuu koneesta kuin koneesta.

Vääntöraudat
Takoteräksestä valmistettu Kamasa-vääntö-
rauta on sorkkarautaa parempi valinta 
kodin järeäksi vääntötyökaluksi, sillä se 
on myös tarkka ja tehokas lyöntityökalu. 
Terä kulkee läpi kahvan, jonka päässä 
on vahva metallisuojus. Terävän kärjen 
ja muotoillun kädensijan ansiosta 
Kamasa-vääntörauta on sorkka-
rautaa paljon moni- ja helppo-
käyttöisempi. 

Neljä pituutta: 
K 1918 (310 mm)
K 1930 (440 mm) 
K 1946 (635 mm) 
K 1961 (790 mm)

• Asentajansarja K 1660 P
Kamasan 166-osainen hylsysar-
jojen kunkku K 1660 P sisältää 
kolme täydellistä avainsarjaa 
1/4”, 3/8” ja 1/2” liittimillä 
(4–34 mm), ison joukon avo- 
ja kiintosilmukka-avaimia, 
erilaisia jatkovarsia ja -niveliä 
sekä adaptereita. Mukana on 
myös näppärä pikkuräikkä, 
johon sopivat sekä sarjaan kuulu-
vat varttiset hylsyt että teräpalat. 
Kaikki pakattuna iskun-, öljyn- ja 
pakkasenkestävään, tappisaranoilla 
ja liukulukoilla varustettuun jämäk-
kään 460x470x106 mm laatikkoon.

Hylsyavainsarjat
Kodin työkalukaapista on hyvä löytyä mo-
nikäyttöinen hylsyavainsarja. Kamasa on 
alan markkinajohtaja: laajaan valikoimaan 
kuuluu peruskokojen 1/4”, 3/8” ja 1/2” se-
kä niiden yhdistelmien lisäksi myös järei-
tä 3/4” liittimellä varustettuja sarjoja. 
Kaikissa on mukana erilaisia käyttöä helpot-
tavia jatkokappaleita ja muita varusteita.

• Perussarja K 1601 P
Pieni ja kätevä 16-osainen 1/4” sarja, jonka 
vääntimenä on pienipäinen ja tiheäham-
painen HP-räikkäväännin. 
Sarja sisältää kaksitoista 
kromivanadiumteräksestä 
valmistettua mattakromattua 
OPTIPUNKT-hylsyä (4–13 mm), 
joissa on reikä vääntimen 
lukituskuulalle. Mukana on 
myös 75 mm jäykkä ja 
150 mm taipuisa jatko-
kappale sekä T-väännin. 
Kotelon mitat 160x80x37 mm.

Kamasa-työkalut on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön 
korjaamoihin ja verstaisiin. Kestävinä ja kohtuuhintaisina ne 
ovat kuitenkin oiva valinta myös joka kodin perustyökaluiksi. 
Pätevää työkalua tarvitaan lukemattomissa kunnossapito- 
ja korjaustöissä esimerkiksi kesämökillä, veneessä, 
asuntovaunussa ja vapaa-ajan harrastuksissa. 
Työkalun laadusta ei kannata kotonakaan tinkiä.
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-alkolukko 
Kahan edustukseen
Alkolukon mahdollisuuksia 
liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi ollaan nyt 
toden teolla tutkimassa 
myös Suomessa. 
Kaha on tilanteen tasalla 
ja lisää tuotevalikoimaansa 
markkinajohtaja Drägerin 
Interlock-alkolukon.

Drägerillä on jo vuodesta 1889 ollut vakiin-
tunut asema kaasusuojelutekniikan suunnit-
telu- ja kehitystyön huippuosaajana. Se on 
myös uloshengitysilman alkoholipitoisuu-
den tunnistus- ja mittausjärjestelmien mark-
kinajohtaja maailmalla. Interlockin taustal-
la on alan pitkä kokemus ja hyväksi havaittu 
elektrokemiallinen mittaustekniikka.

Alkolukkokokeilu alkaa 
Suomessa

Alkolukko 
myötätuulessa
Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnostu-
nut alkolukon mahdollisuuksista liikennetur-
vallisuuden parantamisessa kahdella rintamal-
la. Päätös lukon käytöstä alkoholiongelmais-
ten valvonta- ja ajonestolaitteena on jo tehty, 
ja ministeriön asettama työryhmä haluaa ot-
taa harkittavaksi myös alkolukon asentamisen 
pakolliseksi varusteeksi ammattiajoneuvoihin.

Alkoholiongelmaiset
Rattijuoppo on osallisena joka viidennessä 
kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa. 
Viime vuonna poliisin tietoon tulleita tapauk-
sia oli yli 27 000. Varsinkin liikennejuopumuk-
seen useasti syyllistyvät ovat merkittävä lii-
kenneturvallisuusriski. Alkoholista liikenteel-
le aiheutuviin ongelmiin pyritään puuttumaan 
mm. alkolukkokokeilulla, jota koskeva laki-
esitys ja tieliikennelain muutosesitys hyväksy-
tiin eduskunnassa viime maaliskuussa. Hallitus 
esittää, että alkolukkoa kokeiltaisiin Suomessa 
kolmen vuoden ajan. Tavoitteena on aloittaa 
kokeilu heinäkuussa 2005.

Ammattikuljettajat
Konginkankaan viimekeväisen onnettomuu-
den jälkeen asetettu työryhmä esitti yli 20 ai-
hetta, joita olisi syytä kehittää tai selvittää ras-
kaan liikenteen turvallisuuden parantamisek-
si. Esitykset liittyivät sekä kuljettajiin ja ajo-
neuvoihin että kelioloja ja valvontaa koske-
viin toimiin. Yksi niistä oli alkolukon asenta-
minen pakolliseksi varusteeksi ammattiajo-
neuvoihin. Liikenne- ja viestintäministeriö tu-
lee ottamaan myöhemmin kantaa työryhmän 
ehdotuksiin. 

Uusinta tietoa aiheesta löytyy Liikenne- ja 
viestintäministeriön nettisivuilta osoitteesta 
www.mintc.fi 
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Dräger Interlock estää ajoneuvon käynnis-
tämisen, jos mittaus osoittaa kuljettajan 
nauttineen alkoholia. Ajoneuvoon helposti 
asennettava laite auttaa estämään rattijuo-
pumusonnettomuuksia ja tukee juomiskäyt-
täytymisen muutospyrkimyksiä. Ammatti-
ajoneuvoon asennettuna se lisää kuljetta-
jien, matkustajien ja muiden tielläliikkuvien 
turvallisuutta ja luottamusta sekä parantaa 
yrityskuvaa.

Alkolukon asennus ja puolen vuoden vä-
lein suoritettava kalibrointi ovat luvanva-
raista toimintaa. Kaha on luomassa haluk-
kaiden Webasto-asennuspisteiden avul-
la koko maan kattavaa valtuutettua Drä-
ger-ketjua. Lisätietoja kiinnostuneille an-
tavat Timo Piuhola puh. (09) 6156 8215 / 
timo.piuhola@kaha.fi  tai Kaj Tötterman   
puh. (09) 6156 8268 / kaj.totterman@kaha.fi 
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Webasto Hollandia 
500 FreeDome

Maailman suurin avattava 
panoraamakattoluukku jälkiasennukseen

Webasto Hollandia 
500 FreeDome

Maailman suurin avattava 
panoraamakattoluukku jälkiasennukseen

Lisäkauppaa lisävarusteasennuspisteille Webasto Hollandia -kattoluukuilla!
Kattoluukkujen jälkiasennus on koko ajan kasvava tuoteala. Jos olet kiinnostunut ryh-
tymään valtuutetuksi asennuspisteeksi, ota yhteyttä Jari Widerholmiin 
puh. (09) 6156 8363 tai jari.widerholm@kaha.fi . 
Kaha järjestää kaikille Webasto Hollandia 
-valtuutuksen saaville koulutustilaisuuden.

Webasto Hollandia -katto-
luukkuvalikoiman uusin 
malli on todella suuri 
kaksiosainen panoraama-
kattoluukku 500 FreeDome. 
Maailman suurimpana 
jälkiasennukseen tarkoitet-
tuna avattavana panoraama-
kattoluukkuna se tuo 
matkustamoon ennen 
näkemätöntä 
avaruutta 
ja tilan 
tuntua. 

Valaistussa ohjauspaneelissa on vain kaksi 
nappia, joilla voidaan ohjata luukun kaikkia 
toimintoja.

Kokonaan lasisessa uutuusluukussa on kiin-
teä takaosa ja sähköisesti liukuva etuosa. 
Avatun aukon koko on 760 x 460 mm ja pa-
noraaman peräti 760 x 1260 mm, joten Free-
Dome poistaa ahtauden ja koppimaisuuden 
tunnun myös takapenkiltä. Patentoitu Ve-
nus®-lasi suojaa matkustajia tehokkaasti 
UV-säteilyltä ja kuumuudelta, mutta halut-
taessa lasin eteen voi vetää myös kaikki tai 
minkä tahansa neljästä erikseen toimivasta 
suojaverhosta.

Webasto Hollandia 500 FreeDome sopii 
mm. Opel Zafi raan (1999–), Peugeot 307 
SW:hen (2002–), Ford Fusioniin (2002–) se-
kä Focukseen (1998–), VW Passat Varian-
tiin (2000–) ja moneen muuhun automerk-
kiin ja -malliin. Täydellinen yhteensopivuus 
on taattua: Webasto on alan johtava val-
mistaja maailmassa ja suunnitellut ensi-
asennuskattoluukkuja yhteistyössä autoteh-
taiden kanssa yli 60 vuoden ajan.



13

VDO Daytonin uusi CD-radio-
mallisto tarjoaa tehoa, tyyliä 
ja jämäkkää soundia. 
Autoradiossa tärkeä helppo-
käyttöisyys on myös kohdal-
laan: kaikissa malleissa on 
pyöritettävä äänenvoimak-
kuussäädin sekä asemien 
pikavalintanäppäimet. 
MP3-toisto on itsestään-
selvyys, ja hienona uutuutena 
huippumalli CD 2604 MP3X 
soittaa MP3-kappaleet 
CD-levyjen lisäksi myös 
muistikortilta.

Upea Exclusive Line 2005

Uusi VDO Dayton -radiomallisto

CD 2604 MP3X 
– Voimaa ja herkkyyttä
Uuden 2005-malliston lippulaiva CD 2604 
MP3X on täynnä hienoja ominaisuuksia. Te-
hokas 4x55W MOSFET-vahvistin takaa että 
musiikki soi tanakasti ja kirkkaasti kaikissa 
oloissa. Uutta NiceCrisp-teknologiaa hyö-
dyntävä herkkä ja selektiivinen RDS-viritin 
puolestaan pitää asemat häiriöttöminä huo-
nommissakin vastaanotto-olosuhteissa. 

Täydellinen handsfree-valmius
Laitteessa on suora liitin handsfree-sarjalle. 
Puhelun tullessa Mobile Manager -järjestel-
mä vaientaa CD:n ja radion sekä ohjaa soit-
tajan äänen auton etukaiuttimiin. 

Puheluäänen voimakkuutta voi tällöin tar-
vittaessa säätää normaaliin tapaan radion 
omalla äänenvoimakkuussäätimellä.

Tyyliä ja monikäyttöisyyttä
Viileä hopeinen viimeistely ja sininen pis-
tematriisinäyttö tekevät CD 2604 MP3X:stä 
näyttävän osan auton kojetaulua. Virheen-
siedoltaan hyvä CD-asema soittaa niin itse-
poltetut CD-R- ja CD-RW- kuin MP3-levyt-
kin, ja käytettävyyden kruunaa laitteen etu-
paneelissa oleva SD/MMC-muistikorttipaik-
ka. Esimerkiksi postimerkin kokoinen 1 Gt 
kortti tarjoaa uudelleen kirjoitettavaa, toi-
mintavarmaa tilaa sadoille kappaleille.

Monipuoliset liitännät
CD 2604 MP3X:ssä on mm. 4-kanavainen lin-
jalähtö ja AUX-IN sekä liitännät handsfree 
-sarjalle, CD-vaihtajalle, autokohtaiselle rat-
tikaukosäätimelle ja EDI- yhteen-
sopivien automallien 
omalle kojetaulu-
näytölle.

MP3:t muistikortilta ja CD:ltä!

CD 1604 MP3  4x55W • CD/CD-RW/MP3 • 2-kana-
vainen linjalähtö • AUX-IN • BBS-bassokorostin • 
Punainen/lila/sininen näyttö • Puhelinmykistys • 
handsfree-sisäänmeno • Lisävarusteena kauko-
ohjain

CD 2304 MP3  4x50W • CD/CD-RW/MP3 • 4-kana-
vainen linjalähtö • AUX-IN • EDI-liitäntä • Lisäva-
rusteena langaton kauko-ohjain erillisellä “sil-
mällä”
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Beep&Park -peruutustutka kyt-
keytyy päälle automaattisesti ai-
na peruutettaessa. Tunnistusalue 
ja tihenevä merkkiääni alkaa 1,8 
metristä jatkuen aina 0,2 m asti, 
jolloin ääni muuttuu jatkuvak-
si. Toiminta-alue ulottuu myös 
takapuskurin sivuille, joten tas-
kuunparkkeeraauskin sujuu hel-
posti. Beep&Park on paitsi muka-
vuus- myös tärkeä turvallisuusva-
ruste, sillä sen neljä ultraäänisen-
soria mittaavat matkan kaikkiin 
kiinteisiin esteisiin – myös sumus-
sa, sateessa ja pimeässä. 

Kahan auto-AV-valikoima kasvaa Audio-  
voxin motorisoidulla 7” laajakuvanäytöllä 
varustetulla todellisella monitoimilaitteella, 
joka soittaa ja näyttää mm. DVD-, CD-, MP3- 
ja JPEG-levyt sekä toimii haluttaessa myös 
peruutuskameran näyttönä. 

Kuljettaja voi käyttää laitetta navigointijär-
jestelmän näyttönä ja pyörittää samanai-
kaisesti elokuvia takapenkin kattonäytölle. 
Vahvistimen 4x50 W teho ja säädettävä 5.1-
monikanavaäänilähtö takaavat täysipainoi-
sen multimedianautinnon. Ajomatkan jäl-
keen monitori vetäytyy näkymättömiin yh-
dellä napin painalluksella.

Navigointinäyttö, CD/DVD-soitin, 
radio ja TV yhdessä DIN-aukossa!

Monitoimilaitteen pariksi sopii Audiovoxin 15,4” 
kattonäyttö, josta takapenkkiläiset voivat seura-
ta DVD-elokuvia samalla kun kuljettaja navigoi. 
Kattonäytössä on kirkas 450 kandelan ja värikyl-
läinen 1280x800 pikselin laajakuva, jonka vaste-
aika on vain 20 ms. Laajan katselukulman omaa-
van näytön mukana toimitetaan kauko-ohjain.

Audiovoxin monitoimilaitteessa on paljon 
ominaisuuksia kompaktissa DIN-koossa. 
Järjestelmään voi liittää helposti myös 
Audiovoxin digitaalisen TV-virittimen.

MM2100 on auton alkuperäisen sisätausta-
peilin päälle kiinnitettävä 4” navigointiväri-
näyttö, joka toimii samalla normaalina taus-
tapeilinä. Se asennetaan ilman ruuveja jät-
tämättä mitään jälkiä auton rakenteisiin. 
Peilinäyttö ei vie DIN-paikkaa, riko kojetau-
lun harmoniaa eikä herätä varkaiden mie-
lenkiintoa, sillä virta poiskytkettynä se on 
kuin tavallinen taustapeili.

Silti MM2100 on käytettävyydeltään täys-
verinen navigointinäyttö, jossa on sisäänra-
kennettu kaiutin sekä äänenvoimakkuuden 
ja kuvan kirkkauden säätö. Sen vastaanotin 

MM2100 -peilinäyttö

ohjaa mukana toimitettavan kaukosääti-
men tai auton rattikaukosäätimen komen-
not navigointijärjestelmän keskusyksikölle. 

VDO Dayton RV 5100 -peruutuskameraan 
liitettynä se näyttää myös kameran kuvan 
aina kun peruutusvaihde kytketään.

�������������������������������������������������������� 

Valeon uusi Beep&Park -peruutustutka
9–16 V jännitteellä toimivaa ja alle 125 mA 
kuluttavaa tutkaa on tällä hetkellä kolmena 
eri versiona useimpiin automalleihin:

• 4-sensorinen äänimerkillä
• 4-sensorinen äänimerkillä ja led-näytöllä
• 4-sensorinen äänimerkillä ja led-näytöllä  
   vetokoukullisiin autoihin
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Freestylen MM-kilpailut järjestettiin 
Rukalla 16.–20.3.2005. Koska Kaha ja Thu-
le tukevat Suomen alppi- ja freestylemaa-
joukkueita ns. Alppipoolin kautta, oli luon-
tevaa olla mukana tukemassa myös ensim-
mäisiä Suomessa järjestettyjä alppi-
lajien MM-kilpailuja.

Järjestelyiltään loistavasti onnistuneet Ru-
kan MM-kisat olivat freestylen ensimmäi-
set arvokilpailut, joiden ohjelmaan kuului-
vat myös Ski Cross ja Half Pipe. Suomen mi-
talitilin avaaminen jäi viimeiselle päivälle ja 
viimeiseen kilpailuun, mutta Sami Musto-
nen kesti paineet hienosti ottamalla pari-
kumpareista hopeamitalin.

Kisojen virallisena yhteistyökumppanina 
Kaha esitteli DEFA- ja Thule-tuotteita kil-
pailupäivinä Northern Plazalla sekä oli Thu-
le-kuljetuslaatikoilla vahvasti mukana myös 
Kiss FM:n iltatilaisuuksissa.

Oma lukunsa oli kisoissa ensiesitelty Kahan 
uusi kuumailmapallo, jonka kylkiä korista-
vat valtavat DEFA-logot. Pallon korkeus on 
20 m, suurin leveys 15 m ja tilavuus noin 
1700 kuutiometriä. Kangasta 3–4 henkilöä 
kantavaan palloon on käytetty yhteensä 
noin 1400 neliömetriä.

Kiitos kaikille vieraille ja yhteistyökumppa-
neille hyvin sujuneesta tapahtumasta!

DEFA, Thule ja Kaha mukana Freestylen 
MM-kisamenossa

��������������������������������������������������������

American Car Show 25.–28.3.2005

Pääsiäisenä järjestetty American Car Show kokosi Hel-
singin Messukeskukseen 66 000 autoista, moottoripyö-
ristä ja niiden rakentelusta ja varustelusta kiinnostunut-
ta kävijää. Kaha lanseerasi osastollaan näyttävästi Sonax-
autonhoitotuotteet, lisäksi esillä oli mm. VDO Daytonin 
viihde- ja navigointilaitteita sekä Bostonin autohifi uu-
tuusmalleja.
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“Ne ovat lisäksi edullisemmat...”

Jurid voittoon Tekniikan Maailman 

Exide-konserniin kuuluva Deta tunnetaan mm. saksalaisten au-
tojen alkuperäisakkujen valmistajana. Kahan varastovalikoimaan 
tulevat aluksi henkilö- ja pakettiautoihin tarkoitettu tehokas ja 
luotettava perusakku Deta Classic sekä huipputehokas Deta Se-
nator -syväpurkausakku.

Lisätietoja antaa Kahan Deta-tuotehoitaja Timo Piuhola 
puh. (09) 6156 8215 tai timo.piuhola@kaha.fi 

Saksalainen Deta-laatuakku palaa Suomen markkinoille

Deta Senator

Ominaisuudet
 - Erittäin hyvä toistuvien syväpurkauksien sieto
 - Erittäin hyvä käynnistyskyky
 - Erittäin alhainen itsepurkautuminen
 - PolyFix-erotinrakenne
 - STS-turvatulpat
 - Täyttää autonvalmistajien roll-over-vaatimukset
 - Huoltovapaa
 - Helposti asennettava
 - 95 % kierrätettävyys

Käyttökohteet
 - Runsaasti sähkövarustellut autot
 - Usein toistuva lyhtkestoinen ajo

Deta Classic

Ominaisuudet
 - Hyvä käynnistyskyky
 - Huoltovapaa
 - Helposti asennettava

Käyttökohteet
 - Normaalivarusteiset autot
 - Normaaliajo

HYVÄÄ: Märkäpito
Märkäpitotestissä simuloitiin tilannetta, jos-
sa kastuneilla ja kylmillä paloilla jarrutetaan 
50 km/h nopeudesta. Puolet testatuista jar-
rupaloista empi hetken ennen kunnon 
pidon syntymistä – hitaimpien kohdalla au-
to olisi ehtinyt kulkea seitsemän metriä en-
nen kuin mitään olisi tapahtunut. Juridin 
märkäpito edusti testin huippua.

HYVÄÄ: Kulumiskestävyys
Kulumistestissä tehtiin sata perättäistä 
jarrutus-jäähdytysjaksoa, jonka jälkeen pa-
lat punnittiin ja tulosta verrattiin käyttä-
mättömien jarrupalojen painoon. Huo-
noimmat palat kuluivat testin aikana vauh-
dilla, jolla nykyaikaisen henkilöauton pit-
kästä huoltovälistä selviäminen olisi epävar-
maa. Jurid-jarrupalojen kulmiskestävyys oli 
parasta A-luokkaa.

HYVÄÄ: Käyttöominaisuudet
Käyttöominaisuudet-osiossa arvosteltiin jar-
rupalojen merkintöintiä, paketointia ja 
asennusohjeita. Nämäkään asiat eivät ol-
leet kaikkien kohdalla kunnossa. Jurid-

Laadukkaat saksalaiset 
Deta-käynnistysakut tulevat 
uutuutena Kahan valikoi-
maan.

TM vertaili numerossaan 4/05 
kolmeatoista erimerkkistä 
jarrupalaa. Testin voittajaksi 
selviytyi Jurid täydellisyyttä 
hipovalla arvosanalla 
����� ja 9,9 pistettä!

Palat paineessa
Testi toteutettiin laboratorio-olosuhteissa 
dynamometrillä, jolla voitiin mitata mm. jar-
rutusmomentti ja lämpötila halutulla jarru-
tuspaineella. Arvostelukriteereiksi valittiin 
kitkamuutos palojen kuumetessa (ns. häi-
pymisilmiö), märkäpito, kulumiskestävyys ja 
käyttöominaisuudet.

HYVÄÄ: Kitkamuutos kuumetessa
Häipymistestissä jarrupaloja kuormitettiin 
tasaisesti niin kauan, että niiden lämpöti-
la nousi 400 asteeseen. Useiden testattujen 
jarrupalojen kehittämä hidastuvuus puolit-
tui kovassa kuumuudessa. Jurid-jarrupalat 
sitä vastoin olivat lähes tunteettomia läm-
pötilan kohoamiselle.
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 jarrupalatestissä

Gatesin uusissa, entistä täydellisemmissä 
PowerGrip Kit Plus -korjaussarjoissa on ja-
kohihnojen, kiristimien ja ohjainrullien li-
säksi mukana nyt myös akselitiivisteet ja 
o-renkaat sekä tarvittavat pultit, mutte-
rit, aluslevyt ja asennusohjeet – siis kaik-
ki mitä vaaditaan jakopään oikeaoppiseen 
huoltoon. Jokainen korjaussarja sisältää 
lisäksi tarkat akselitiivisteiden asennusoh-
jeet. Valikoimassa on aluksi 13 tuotenume-
roa, jotka kattavat 376 eri automallia.

PowerGrip Kit Plus -sarjojen rinnalla va-
likoimassa säilyvät edelleen perinteiset 
PowerGrip Kit -korjaussarjat, joita on yh-
teensä jo yli 200 eri tuotenumeroa kaikkiin 
yleisimpiin automalleihin.

Gates PowerGrip Kit Plus
Gates STT-1 jakohihnan 
kireydensäätöön
Täydellisimmästäkään korjaussarjasta ei ole 
hyötyä, jos jakohihna asennetaan vääräl-
le kireydelle. Hihnalle on olemassa vain yk-
si oikea autonvalmistajan antama mallikoh-
tainen kireys, jonka saavuttaminen on sor-
mituntumalla epävarmaa.

Gates-jakohihnat on kuitenkin helppo asen-
taa oikealle kireydelle Gates STT-1 -testerin 
avulla. Laite mittaa herkän mikrofonin avul-
la hihnan värähtelytaajuuden, jota se ver-
taa valmiiksi muistiin tallennettuun auto-
malli- ja hihnakohtaiseen oikeaan arvoon. 
9 V paristolla toimiva Gates STT-1 ei vaadi 
minkäänlaista kalibrointia.

Kaikki turvalliseen jakopään huoltoon

Jakopää – moottorin kriittisin osa
Yleisin syy nykyautojen moottoririkkoon on vaurio jakohihnassa tai muussa jakopään osassa. 
Vaikka osien vaihtoväli onkin pitkä, niiden kuntoa kannattaa silti tarkkailla säännöllisesti huoltojen 
yhteydessä. Jos missä tahansa jakopään osassa havaitaan epätavallista kulumista, tulisi kaikki osat vaihtaa heti.

Yleinen virhe on vaihtaa ainoastaan jakohihna ja jättää virheettömän näköiset kiristimet ja ohjaimet paikoilleen. Uusi jakohihna ja kuluneet rullat ovat 
kuitenkin vaarallinen yhdistelmä. Vaihtamalla kaikki osat kerralla eliminoidaan samalla kuluneiden osien aiheuttamat kerrannaisriskit.

Täydellisen korjaussarjan hinta on täydellisen moottoriremontin rinnalla asiakkaalle kannattava sijoitus. Samoin maineestaan välittävän korjaamon kan-
nattaa varmistaa, että asiakkaan auton jakopää on asennettu ja huollettu aina taatusti oikein.

Jurid on 
OE-laatua
Jurid on lukuisten auton-
valmistajien ensiasennus-
jarrupala, jota autotehtaat myy-
vät myös omalla nimellään. 
Testivoittajan kanssa täysin identti-
set Juridin valmistamat merkki-
kohtaiset palat jäivät silti testissä 
kakkoseksi. 

Jos haluat tietää miksi, kannattaa 
soittaa Kahalle ja kysyä alku-
peräisiä Jurid-jarrupaloja!

jarrupalat puolestaan myydään sinetöidys-
sä pakkauksessa, merkki- ja mallikohtaisilla 
soveltuvuustiedoilla, EU-hyväksymisnume-
rolla sekä suomenkielisillä  mallikohtaisilla 
asennusohjeilla varustettuna.

HUONOA: -
Tähän sarakkeeseen testaajilla ei ollut Jurid-
jarrupaloista kirjattavaa.
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Yhtiön taustalla idea omasta 
harvesterista
Logmanin juuret luotiin vuoden 1991 syk-
syllä, kun alan ammattilaiset Keijo Raja-
niemi, Matti Olkkonen ja Sakari Leppinen 
päättivät ideoida oman harvesterin. Suun-
nitelma kaksiakselisesta, harvennuksille ja 

pienirunkoisille päätehakkuille soveltuvas-
ta koneesta vaikutti niin lupaavalta, että 
tuotanto päätettiin aloittaa. Ensimmäinen 
nelisylinterisellä moottorilla varustettu ko-
ne voitiin esitellä jo syksyn 1992 METKO-
näyttelyssä.

Toiminta pääsee vauhtiin
Kun tuotanto oli ensimmäisen koneen myö-
tä saatu käyntiin, alettiin keskittyä tuotan-
toprosessin hiomiseen ja malliston laajenta-

miseen. Vuosikymmenen loppuun men-
nessä olikin esitelty liikeratanostu-

rimalli 1000 ja järeämpi kuusisy-
linterisellä moottorilla varus-

tettu alusta sekä useam-
pia harvesteripäävaih-

toehtoja.

Logman Oy on kuormatraktoreita ja harvestereita 
metsäteollisuudelle valmistava yritys Kurikassa. 
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt, modernit koneet vaativat 
erikoisratkaisuja myös komponentti- ja laitetoimittajilta. 
Logmanin ja Kahan yhteistyön ydin on juuri tässä.

Viime vuoden METKO-messuilla esitelty kuusi-
pyöräinen harvesteri 811H on Logman-malliston 
uusin tulokas. Kaikista harvestereista tehdään 
sekä 4- että 6-pyöräisiä versioita, jotka voidaan 
varustaa eri valmistajien harvesteripäillä ja mitta-
laitteilla. Lisätietoja osoitteessa www.logman.fi 

.

Kahdeksanpyöräisen ajokoneen erikoisuus on pyörivä ohjaamo. 
Malli on herättänyt markkinoilla suurta kiinnostusta.

Kahan 
avainasiakas-
esittelyssä

Kahan ja Logmanin tiet kohtaavat
Logman oli alusta asti päättänyt käyttää ko-
neissaan vain tunnettuja komponetteja. Tä-
mä laatutietoinen periaate sai luontevaa 
jatkoa, kun yhteistyö Kahan kanssa alkoi 
vuonna 2002. Taustalla vaikutti myös uu-
den, entistä teknisemmän ja tilavamman 
ohjaamon valmistuminen sekä tutun yhteis-
työkumppanin Petteri Mellan siirtyminen 
Kahaan. Seuraavana vuonna esitellyssä te-
leskooppinosturimalli 1003:ssa sekä pyöri-
vällä ohjaamolla  varustetussa kuormatrak-
tori 811F:ssä olikin jo monia Kahan edusta-
mia varusteita ja komponentteja.

Asiakaskohtaista erikoistuotantoa
Noin parinkymmentä kuormatraktoria ja 
harvesteria vuodessa valmistavan yrityksen 
valttina on kyky räätälöidä koneensa tar-
kasti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tässä 
Logmania on omalta osaltaan voinut auttaa 
Kaha, jonka asiantuntemus ja hyvät yhtey-
det päämiehiin mahdollistavat pitkälle vie-
dyt tuotepaketoinnit ja erikoisratkaisut. 

Logmanin ammattitaitoinen suunnittelu- 
ja kokoonpanohenkilöstö sekä laadukkaat 
komponentit ovat yhdistelmä, jonka edut 
on huomattu ulkomaita myöten: jo noin 
kolmannes tuotannosta menee mm. Yhdys-
valtoihin, Saksaan, Venäjälle ja Baltian mai-
hin. Yrityksellä on suuri markkinaosuus eri-
tyisesti Eestissä, jonka metsissä työskentelee 
jo 35 Logman-konetta. Kahan tytäryhtiön 
AS Knutssonin kautta eestiläinen koneyrit-
täjä saa nopeasti esim. MCC:n, VDO ja We-
baston varaosia. 
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Kaha-tuotteet Logmanilla
Asiakkaan muutostarpeet huomioiva, Log-
mania varten suunniteltu MCC-ilmastoin-
tipaketti on hyvä esimerkki Kahan kyvystä 
palvella asiakkaitaan pelkkää irtokompo-
nenttimyyntiä kokonaisvaltaisemmin. MCC-
paketti sisältää ilmastointilaitteen, lauhdut-
timen, ilmastointiputket, -suuttimet ja -suo-
dattimet sekä kokonaisuutta ohjaavan au-
tomatiikan. Sähkötarvikepuolelta Logman-
koneisiin asennetaan mm. VDO:n mittareita 
ja antureita sekä Pudenzin sulakkeita. Myös 
VDO:n radioita ja kaiuttimia näkyy ja kuu-
luu Logman-ohjaamoissa. Häiriöttömän vas-
taanoton takaavat puolestaan laadukkaat 
Hirschmann-antennit. TriMarkin ja valikoi-
maa täydentävän Pommierin lukot sekä Me-
ritin virtalukot ja SWF-katkaisimet kuuluvat 
niin ikään Kahan toimituksiin. Logman-ko-
neiden loppukäyttäjiltä tullut toive aidosta 
Webasto-vesilämmityslaitteesta oli Kahan 
virallisena Webasto-tuotteiden maahan-
tuojana luonnollisesti helppo täyttää!

Myyntijohtaja Keijo Rajaniemi on yksi 
Logmanin kolmesta perustajasta ja pää-
vastuussa koneiden koti- ja ulkomaan-
myynnistä.

Wigam Flush1 -huuhtelulaite
Ainoa tapa puhdistaa ilmastointijärjestelmä 
täydellisesti on huuhtelu. Esimerkiksi komp-
ressorivaurioiden yhteydessä syntyy metalli-
hiukkasia, jotka juuttuvat putkiston ja läm-
mönvaihtimen öljyisiin seinämiin. Uusi Wi-
gam Flush1 -huuhtelulaite poistaa kaiken 
kompressoriöljyn sekä siinä olevat epäpuh-
taudet järjestelmästä. Se ehkäisee tehok-
kaasti järjestelmän vaurioitumista uudel-
leen pian huollon jälkeen.

Wigam Flush1:ssä voi käyttää kaikkia pala-
mattomia ilmastointilaitteen huuhtelunes-
teitä. Puhdistusnesteen kierrättämiseen so-
veltuvassa laitteessa on mekaaninen suo-
datin imupuolella, huoltoletkut, liitin typ-
pikaasulle (huuhtelunesteen poistoon) se-
kä mekaaninen tiiviste ja PTFE-tiivisteet. 
Säiliön tilavuus on 10 l. Pienikokoisena 
(300x220x550 mm) ja helposti siirreltävänä 
Flush1 sopii myös huoltoauton varusteeksi 
kenttähuoltoon.

Wigam Pitagora Process Plus 
-huoltolaite uusiutui
Henkilöautojen ajoneuvoilmastoinnin huol-
toon tarkoitetun Wigam Pitagora Process 
Plus -huoltolaitteen tyhjiöpumpun kapasi-
teetti on nyt 90 litraa/min. (Tätä suurem-
pi kapasiteetti on käytännössä ylimitoitet-
tu, eikä siitä kannata maksaa!) Uutta ovat 
myös entistä pidemmät 2,5 m huoltoletkut, 
jotka takaavat hyvän luoksepääsyn.

Täysautomaattinen Pitagora Process Plus 
tekee ilmastointijärjestelmän tiiviystarkis-
tuksen, lisää tarvittaessa kompressoriöljyn, 
täyttää ilmastointilaitteen ja tekee paine-
testin. Ylitäyttövaaraa ei ole, sillä elektro-
ninen vaaka mittaa valitun kylmäainemää-
rän ja sulkee venttiilin, kun täyttömäärä on 
saavutettu. Patentoitu erikoissuodatin puh-
distaa kylmäaineen tehokkaasti, joten sama 
kaasu voidaan täyttää uudelleen auton jär-
jestelmään. 

Uutuus-
tuotteita 
Wigamilta

Uusia luetteloita
• Todella kattavassa Ajoneuvoilmastoin-
tien varaosat 2005 -luettelossa on laa-
ja valikoima lauhduttimia, nestesäiliöitä, 
kompressoreja, höyrystimiä ja paisunta-
venttiilejä. Tilausnumero ILMASTOINTI1.

• Uudesta Ajoneuvoilmastointien huol-
tolaitteet 2005 -luettelosta löytyvät kaik-
ki ilmastointien huoltoon ja korjaukseen 
vaadittavat laitteet ja työkalut. Tilausnu-
mero WIGAMLU.

• Termostaatit ja lämpökytkimet 2005 
-luettelon tilausnumero on TERMO51.

• Kaikki Kahan Lämmitys – Ilmastointi – 
Jäähdytys -luettelot tullaan päivittämään 
vielä loppuvuoden aikana!

Lisätietoja antaa Tero Lappi 
puh. (09) 6156 8277 tai 
tero.lappi@kaha.fi 

Wigam Flush1

Wigam 
Pitagora 

Process Plus

Hinnaltaan erittäin kilpailukykyisen laitteen 
huoltoväli on markkinoiden pisin – peräti 
puoli vuotta. Sen säiliöön mahtuu kylmä-
ainetta 10 kg, jolla voi huoltaa n. 10 autoa. 
Laitteessa on suomenkieliset opastetarrat 
ja mukana toimitetaan havainnolliset suo-
menkieliset käyttöohjeet.  
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Spezial-Verkzeugfabrik Feuerbach 
GmbH
Vuonna 1923 perustettu saksalainen SWF 
on osa suurta Valeo-konsernia. SWF tar-
joaa markkinoiden laajimman valikoiman eri 
kytkennöillä ja toiminta-asennoilla varus-
tettuja katkaisimia sekä niihin erikseen lii-
tettäviä, toimintaa kuvaavia symbolilevyjä. 
Tuotteiden laadusta ja vahvasta markkina-
asemasta kertoo paljon se, että SWF:n kat-
kaisinpaneelin reikäkoosta on ajan myötä 
tullut alalla standardi.

511-keinukatkaisimet
SWF:n 511-sarjan keinukatkaisimet ovat tut-
tu näky työkoneiden, ammattiajoneuvo-
jen ja veneiden kojetauluissa ympäri maa-
ilman. Suosioon ovat vaikuttaneet katkai-
simien hyvä mekaaninen kestävyys, vesitii-
viys sekä loppuun asti mietitty tekninen to-
teutus. Katkaisimen käyttökohdetta kuvaa-
via symboleita on valtava valikoima, ja sym-
bolin valaistukseksi voi valita 12 tai 24 V lasi-
kantalampun tai lisävarusteena ledin.

533-keinukatkaisimet
Perinteisen 511-sarjan rinnalle on tullut se-
kä muotoilultaan että tekniseltä toteutuk-
seltaan uusi 533-sarja. Uutuuskatkaisimen 
symbolilevy on samalla koko katkaisimen 
etulevy. Levyn pintaväriin on laserleikattu 
symbolin muotoinen aukko, joka valaistaan 
takaa joko vihreän tai punaisen värisellä le-

Kaikki kojetauluun Kahalta

SWF-katkaisimet täydentävät 
komponenttivalikoiman

SWF-katkaisimien neutraalin ajaton 
muotoilu saa ne sulautumaan tyy-
likkäästi kaikenlaisiin kojetaului-
hin ja kabiineihin. Kojetaulun 
tekemiseksi on erilaisia asennus-
paneeleita ja katkaisimeen lukkiu-
tuva johtoliittimien pistokekuori 
tekee johtokytkennöistä helppoa.

dillä. Helposti asennettavaan levyyn saa jo-
pa kolme erilaista symbolia, joista kahden 
valaistusta voidaan hoitaa itsenäisesti.  Toi-
minnan merkkivalon ei tarvitse olla riippu-
vainen katkaisimen asennosta.

Valmiita symboleja on moneen tarkoituk-
seen ja tarvittaessa sopiva leikataan asiak-
kaan omasta mallista, joka voi olla hyvinkin 
yksityiskohtainen. Katkaisimiin saa kahden 
toimintasymbolin väliin keskelle myös esi-
merkiksi ajoneuvon valmistajan tai omista-
jan logon. Levyn väreinä ovat harmaa, si-
ninen, punainen, vihreä ja musta. Symboli-   
levyn kuva kestää kulutusta todella kauan, 
ja myös ledien käyttöikä on pitkä.

SWF 533 -katkaisimien suojausluokka on IP 
67, ja niiden johtosarjan liitinkuorelle on li-
sätty pölytiivistys. Saatavilla on myös luki-
tuksella varustettuja katkaisinmalleja. Asen-
nuspaneelit ovat samat kuin 511-sarjassa.

Viiksikatkaisimet
Keinukatkaisimien lisäksi SWF valmistaa 
viiksikatkaisimia henkilö- ja kuorma-autoi-
hin sekä työkoneisiin. Työkoneisiin suunni-
telluilla kestävillä monitoimiviiksillä ohja-
taan vilkkuja, valonvaihtoa, pyyhkimiä, la-
sinpesuria sekä äänitorvea. Rattiakselin toi-
selle puolelle asennettavilla viiksillä hoide-
taan ajosuuntaa ja vaihteiston nopeusaluei-
ta. Myös viiksikatkaisimet kuuluvat Kahan 
SWF-valikoimaan.

SWF-luettelo on saatavana pdf-muodossa 
Kahan Extranetistä. Hinnaston tilausnume-
ro on SWF02.

Lisätietoa SWF-katkaisimista saa 
tuotepäällikkö Kari Rajamäeltä 
puh. (09) 6156 8233 tai 
kari.rajamaki@kaha.fi 

Raskaista ajoneuvoista ja 
työkoneista tutut SWF:n 
keinu- ja viiksikatkaisimet 
ovat tulleet Kahan sähkö-
tarvikeohjelmaan. 
Maailmankuulu ensiasennus-
merkki täydentää Kahan 
tuotelinjoja, joihin kuuluvat 
markkinoiden yleisimmät 
kojetaulukomponentit: 
VDO-mittarit ja -radiot, 
Merit-virtalukot ja nyt siis 
myös SWF-katkaisimet.

SWF 511

SWF 533
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Kaasupolkimen ja moottorin 
väliin kytkettävä VDO Pedal 
Interface II on monipuolinen 
vakionopeussäädin ja ajono-
peudenrajoitin elektronisesti 
ohjatuille moottoreille. 
Laitetta on saatavana kolme-
na eri versiona: STANDARD, 
ENHANCED ja PREMIUM.

STANDARD-perusmalli on vakionopeussää-
din, jonka käyttöviiksellä voi valita sekä va-
kioajonopeuden että asettaa halutun mak-
siminopeuden (esimerkiksi aluenopeusrajoi-
tus). ENHANCED-versio on lain edellyttämä 
nopeusrajoitin, jonka asennus on aina lu-
vanvaraista. Tässä versiossa on vakionopeus-
säädin sekä vapaasti valittava alempi no-
peusraja esimerkiksi tehdasalueita varten. 
PREMIUM-mallissa on lisänä vielä työkier-
rosluvunsäätö vakionopeussäätimen viiksel-
lä tai kauko-ohjaimella. Lisäksi esiohjelmoi-
tu työkierrosluku voidaan asettaa myös eril-
lisellä kytkimellä.

Pedal Interface II

STANDARD
- Vakionopeussäädin 
  (Tempostat)

ENHANCED
- Ajonopeudenrajoitin 
- Vakionopeussäädin 
  (Tempostat) 
- Kierrosluvun rajoitus 
- Aluenopeusrajoitus

WinGauge 4 julkaistu
CANcockpit -mittarijärjestelmän hal-
lintaohjelmisto WinGauge on eden-
nyt nelosversioon. Se tuo uutena 
ominaisuutena mukaan mm. tuen 
toiselle CAN-protokollalle: SAE J1939 
-tuen lisäksi ohjelmistolla voi nyt hal-
lita myös CAN OPEN -protokollan 
mukaisia tietoja. CAN OPEN  -data-
tietojen lukemisen lisäksi CANcock-
pit pystyy muuntamaan analogian-
tureilta ja J1939-väylästä keräämän-
sä tiedot CAN OPEN -muotoon ja lä-
hettämään ne edelleen CAN OPEN  -
verkkoon sen muiden laitteiden hyö-
dynnettäviksi. 

Jos haluat kuulla lisää uuden oh-
jelmistoversion ominaisuuksista tai 
yleensä CANcockpit-mittarijärjestel-
mästä, ota yhteyttä Timo Lopperiin 
tai Pauli Louhimoon.

VDO räätälöi sähköisistä kaasupolkimistaan yksilöllisiä versioita eri 
moottoreille. Koska moottorivalmistajat käyttävät toisistaan poikkeavia 
ohjaussignaaleja sekä jännitetasoja ja taajuuksia, on täydellinen yhteen-
sopivuus välttämätöntä. Sisu Diesel on testannut VDO-kaasupoljinta elektro-
nisesti ohjattujen dieselmoottoreidensa kanssa ja antanut yhteensopivuus-
hyväksynnän polkimen käytöstä Sisu Diesel -moottoreiden kanssa. 
VDO:n valikoimasta löytyy Sisu Dieseliin kolme lattiapoljinmallia, 
jotka eroavat toisistaan polkimen kulman ja leveyden osalta. 

Kaikkiaan eri poljinversioita on tuotannossa jo noin 50 kpl, 
jotka kattavat kaikki yleisimmät moottorimerkit kuten 
CAT, Cummins, Daimler Chrysler, Detroit Diesel, Deutz, 
Iveco, John Deere, Perkins, Scania ja Sisu Diesel. 

Lisätietoja: 
Timo Lopperi puh. (09) 6156 8290 
/ timo.lopperi@kaha.fi  
tai Pauli Louhimo puh. (09) 6156 8227 
/ pauli.louhimo@kaha.fi 

Sisu Diesel -hyväksyntä VDO:n 
sähköiselle kaasupolkimelle

PREMIUM
- Ajonopeudenrajoitin 
- Vakionopeussäädin 
  (Tempostat) 
- Kierrosluvun rajoitus 
- Aluenopeusrajoitus
- Työkierrosluvunsäädin

Vakionopeussäädin ja ajonopeudenrajoitin

Nopeudenrajoitin pakolliseksi 2005
EU on säätänyt nopeudenrajoittimen 
pakolliseksi vuoden 2005 alussa ja sen 
jälkeen käyttöönotettavissa yli 3,5 ton-
nin painoisissa kuorma-autoissa sekä 
pikkubusseissa, joissa on vähintään 9 
matkustajapaikkaa. Vuoden 2007 aika-
na määräyksen piiriin tulevat takautu-
vasti myös kaikki 10/2001 ja sen jälkeen 
käyttöönotetut em. ajoneuvot. 

Nopeusrajoittimen asennus vaatii aina 
AKE:n luvan ja sen saaminen edellyttää 
KAHAn tuote- ja asennuskoulutusta Pe-
dal Interface II -laitteistolle. STANDARD-
version asennus ei vaadi AKE:n lupaa, 
mutta edellyttää KAHAn koulutusta, 
joka järjestetään ohjelmointiohjelman 
hankinnan yhteydessä. 
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DEFA BoatSecurity tuo autopuolelta tutut 
turvallisuusratkaisut nyt myös veneenomis-
tajien käyttöön. Kaikkiin akulla varustettui-
hin venetyyppeihin sopivat merenkestävät 
järjestelmät ovat CE-sertifi oitua ja vakuu-
tusyhtiöiden hyväksymää DEFA-laatua.

DEFA BG600 12/24 V
Hälytin GSM-ilmoituksella 
ja GPS-paikantimella
BG600 valvoo veneen ovia, luukkuja ja vir-
talukkoja. Hälytyksen tapahtuessa järjestel-
mä laukaisee kulkuvalo- ja sireenihälytyk-
sen sekä lähettää ilmoituksen tekstiviestil-
lä käyttäjän määräämiin numeroihin. Jos 
venettä siirretään, välitetään myös hälytti-
men GPS-moduulin antamat sijainti- ja kul-
kunopeustiedot. 

Lähettämällä tekstiviestin hälyttimelle ve-
neenomistaja voi puolestaan milloin tahan-
sa selvittää veneensä tilan ja sijainnin sekä 
ohjata monia sen toimintoja, kuten valais-
tusta, pumppuja tai lämmitystä. Lisävarus-
teena järjestelmään voi liittää erilaisia antu-
reita (mm. liikkeentunnistus, pilssiveden ta-
so, akkujännite) sekä käynnistyksen- ja ajon-
estolaitteen BG300.

DEFA BG300 12/24 V
Käynnistyksen- ja ajonesto 
sisäperä- ja sisämoottoreille
Kun kolmipiirinen BG300 aktivoidaan, pois-
kytkeytyvät sähköjärjestelmän tärkeimmät 
toiminnot ja dieselmoottoreiden polttoai-
neensyöttö katkeaa. Aktivoinnin voi tehdä 
manuaalisesti tai automaattisesti kaksi mi-
nuuttia sytytysvirran katkeamisen jälkeen. 
Poiskytkennän voi tehdä vain manuaalises-
ti laitekohtaisella kauko-ohjaimella tai PIN-
koodilla. 

DEFA BG201 12 V
Käynnistyksen- ja ajonesto 
ulkolaitamoottoreille
Kaksiipiirinen BG201 on tarkoitettu 12 V 
2- tai 4-tahtisille ulkolaitamoottoreille. 
Muilta ominaisuuksiltaan se on kuin BG300.

Kahan venevarusteet on yhdistetty 

uuden Kaha Boat Systems -ohjelman 

ja -logon alle. Tuotelinja kykenee tar-

joamaan laajan valikoiman tunnettu-

jen valmistajien laatutuotteita niin 

veistämöille ensiasennukseen kuin 

jälleenmyyjillekin.

Kaha Boat Systems -valikoiman 

uusimmat tulokkaat ovat luotettavat 

ja huipputekniset DEFA BoatSecurity 

-turvallisuusjärjestelmät sekä 

korkealaatuiset Gebo-kansiluukut.

DEFA 
BoatSecurity 
-turvallisuusjärjestelmät

– Vain 
Uutuus veneen-omistajille
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Gebo-kansiluukut Kahan edustukseen
Gebo on maailman kolmanneksi suurin veneiden kansiluukkujen, 
runkoikkunoiden, tuulilasien sekä ovi- ja ikkunajärjestelmien valmistaja. 
Hiljattain tehdyn sopimuksen perusteella Gebon markkinointi ja myynti 
Suomessa tapahtuu jatkossa Webasto-maahantuojan eli Kahan kautta. 
Hollantilainen Gebo sopii Kaha Boat Systemsin 
laatutietoiseen tuotelinjaan täydellisesti.

Jos olet kiinnostunut ottamaan valikoimiisi 
laadukkaita Gebo-tuotteita, ota yhteyttä 
Jari Widerholmiin puh. (09) 6156 8363 
tai jari.widerholm@kaha.fi 

parasta veneeseen

Tarkemman esittelyn ja teknisiä tietoja löydät suomenkielisestä DEFA BoatSecurity -esitteestä, jota voi tilata Kahalta tilausnumerolla DBS02.

BG600:n mukana toi-
mitetaan kaksi kauko-
ohjainta (max. 8 kpl), 
PIN-koodipaneeli ja 
punainen vilkkuledi.

BG300:n mukana toimitetaan kaksi kauko-ohjainta 
(max. 8 kpl), PIN-koodipaneeli ja punainen vilkkuledi.  
Järjestelmän moduulirakenteen ansiosta yksi kauko-
ohjain / keskusyksikkö osaa ohjata useammankin 
moottorin käynnistyksen- ja ajonestoa.

Käynnistyksen- ja ajonesto

BG201

Käynnistyksen- ja ajonesto

BG300

Hälytin 

BG600

BG200:n mukana toimitetaan kaksi kauko-ohjainta 
(max. 8 kpl), PIN-koodipaneeli ja punainen vilkkuledi.  
Yhdellä kauko-ohjaimella / keskusyksiköllä mahdollista 
ohjata usean moottorin käynnistyksen- ja ajonestoa. 



Öljyt kesäkoneisiin!

Faréclan Profi le-sarjan 
tuotteet sopivat 
monen muun kohteen 
lisäksi erinomaisesti 
myös veneen Gelcoat-
pintojen puhdistuk-
seen ja kiillotukseen. 

Profi le-sarjassa on 
laadukkaat tuotteet 
niin hiomapaperijäl-
kien poistoon kuin 
viimeistelevään syvä-
kiiltoonkin.

PROFILE veneen keväthuoltoon

Profi le-sarja sopii myös mm. muottien, muovien, komposiitin, polyesterin sekä akryylipintojen hiomiseen ja kiillottamiseen.

 KIILLOTUS JA VIIMEISTELY

Profi le 600 -kiillotusaine
Hienolla Profi le 600 -nesteellä puhdistetaan 
pienet epäpuhtaudet ja palautetaan Gel-
coat-pintaan alkuperäinen upea syväkiilto. 
Työstö käsin tai koneella Faréclan erikois-
villatyynyllä.

 HIONTA

Profi le 200 ja 400 -hioma-aineet
Konetyöstettävällä karkealla Profi le 200       
-tahnalla ja kone-/käsityöstettävällä keski-
karkealla Profi le 400 -nesteellä lähtevät ha-
pettumat, haalistumat, vesirajat ym. liat sii-
nä kuin hiomapaperijäljetkin. Konetyöstös-
sä käytetään Faréclan erikoisvillatyynyjä.

Profi le Glaze -viimeistelyaine
Sekä veneen Gelcoat- että muovipinnat on 
hyvä viimeistellä Faréclan Profi le Glaze -ai-
neella, jolla saadaan pinnoille todella vii-
meistelty ja upea syväkiilto sekä likaa hyl-
kivä suoja. Työstö koneella Faréclan kiillo-
tusmopilla.

Castrol-pienkoneöljyt
Castrol Lawnmover 4T Engine Oil 
on mineraaliöljyperustainen 4-tahtimoottoriöljy, joka soveltuu käytettäväksi erilaisissa 
4T-pienkoneissa, kuten ruohonleikkureissa ja puutarhajyrsimissä. Hyväksynnät: SAE 30

Castrol Super TT 
on mineraaliöljyperustainen 2-tahtimoottoriöljy, joka soveltuu käytettäväksi erilaisissa 
2T-moottoreissa, kuten mopoissa, skoottereissa, moottorisahoissa ja trimmereissä.
Hyväksynnät: JASO FB

Castrol-veneöljyt
Castrol Biolube 2T 
on täyssynteettinen biohajoava moottoriöljy, joka on suunniteltu vesijäähdytteisiin 
2-tahtiperämoottoreihin ja -vesiskoottereihin. 
Hyväksynnät: NMMA TC-W 3, ICOMIA 27-92, CEC L-33-T82-80% 

Castrol Outboard 2T 
on mineraaliöljyperustainen erittäin suorituskykyinen moottoriöljy vesijäähdytteisille 
2-tahtiperämoottoreille ja -vesiskoottereille. Hyväksynnät: NMMA TC-W 3

Castrol Inboard 4T 
on sekä bensiini- että dieselmerimoottoreita varten kehitetty mineraaliöljy-
perustainen 4-tahtimoottoriöljy. Hyväksynnät: SAE 15W-40, API SG/CF CF-4

Castrol Marine Gear Oil 
on mineraaliöljyperustainen vaihteistoöljy merikytkimiin, perämoottoreiden 
vaihdepesäkkeisiin ja perävetolaitteisiin. Suojaa vaihteistoa suolavedeltä.
Hyväksynnät: SAE 90, API GL-5, Mercury 92-70095, OMC1632

24



�
 

M
ESSU

T 
�

 
M

ESSU
T 

�
 

M
ESSU

T 
�

 
M

ESSU
T 

�
 

M
ESSU

T 
�

 
M

ESSU
T 

�
 

M
ESSU

T 
�

 
M

ESSU
T

MP 05 4.–6.2.2005
Järjestyksessään 36. MP-näyttely keräsi yh-
dessä muotimessujen kanssa noin 74 000 kä-
vijää. Tarjonta kattoi kaikki kauden merkit-
tävimmät uutuudet moottoripyöristä ja mo-
poista laajaan valikoimaan varusteita. Ka-
ha oli mukana Königin osastolla esittele-
mässä DEFA MC Security -hälytintä sekä uu-
sia Ctek-latureita. Vastaanotosta oli selvästi 
havaittavissa, että hälyttimen tarpeellisuus 
myös moottoripyörissä tiedostetaan entistä 
paremmin. Ctek puolestaan alkaa olla jo kä-
site MP-piireissä: valikoimasta löytyy omat 
laturit myös moottoripyörien ja skootterien 
akuille, joita ei voi ladata kaikilla perinteisil-
lä akkulatureilla.

Vene 05 Båt 12.–20.2.2005
Venemessut keräsivät lähes 94 000 messu-
vierasta, jotka saivat tutustua valtavaan 
valikoimaan uutuusveneitä ja -varusteita.    
Kahan osastolla pääroolissa oli luonnolli-
sesti Kaha Boat Systems, joka kokoaa kaik-
ki Kahan edustamat venevarusteet yhteisen 
tunnuksen alle. Suurinta huomiota herätti 
uusi DEFA BoatAlarm -venehälytinjärjestel-
mä, ja myös Webaston, Thulen ja VDO Day-
tonin uutuustuotteet kiinnostivat monia.

Retki 05 4.–6.3.2005
Kevään kynnyksellä järjestettiin yhtäaikai-
sesti neljät liikunnalliset messut, jotka kerä-
sivät lähes 26 000 kävijää. Ensimmäistä ker-
taa järjestetyt retkimessut esittelivät uutuu-
det niin vaatteiden, varusteiden kuin pien-
tavaroidenkin osalta. Kahan osastolla esitel-
tiin laajasti Thulen monipuolista tarjontaa. 
Messuvieraat saivat tutustua niin katolle, 
peräkoukkuun kuin autonperäänkin asen-
nettaviin Thulen polkupyörätelineisiin, ve-
siurheiluvälineiden kuljetustarvikkeisiin se-
kä kuljetuslaatikoihin.

Auto & Korjaamo 17.–19.3.2005
Auto & Korjaamo -messujen tarjontaan tu-
tustui kolmen päivän aikana yli 14 000 mes-
suvierasta. Kahalla oli esittää laaja tuoteva-
likoima ja joukko kuumia uutuuksia: Valeo 
Beep&Park -peruutustutkat, Dräger-alkolu-
kot sekä kokonaan uusia tuotelinjoja kuten 
Lemförder-alustanosat, Sachs-iskunvaimen-
timet, Sonax-autonhoitotuotteet ja Deta-
akut. Tunnelma oli mainio ja Kahan osastol-
la kävi runsaasti kiinnostuneita alan ammat-
tilaisia tutustumassa uutuustuotteisiin. Kah-
den ensimmäisen messupäivän jälkeen vie-
tettiin Kahasse-iltaa ja lauantaiaamuna en-
nen messuille menoa nautittiin vielä perin-
teinen messubrunssi. Kiitos kaikille ja näh-
dään taas seuraavien Auto & Korjaamo -mes-
sujen aikaan!
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Langaton Elwis Star-Lite LED
Elwis Lightning on tuonut markkinoille kätevän langattoman työvalaisimen. Yhdessä tun-
nissa pikaladattavalla NiMH-akulla varustetussa käsivalaisimessa on 30 LED-valoa, jotka tar- 
joavat pistokkeista riippumatonta kirkkaanvalkoista valoa n. viideksi tunniksi. IP 54 -suoja-
luokitellun, kumipäällysteisen valaisimen pituus kiinnityskoukkuineen on 36,8 cm. 
Tilausnumero 67-14000.

Iskunvaimentimien 
suojakumisarjat
Suojakumin vaihtaminen aina iskunvaimen-
timen kanssa lisää männänvarren tiivisteen 
elinikää ja suojaa vartta lialta ja ruosteelta. 

Kahan paripakatut Sachs-suojakumisarjat si-
sältävät myös pohjaanlyöntikumit ja pöly-
suojukset. Valikoima kattaa kaikki yleisim-
mät henkilö- ja pakettiautomallit.

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

26

Jääspray
Freeze & Release -jääspray 
irrottaa tehokkaasti ruostu-
neet ja kiinnileikkautuneet 
ruuviliitokset ja metalliosat 
ajoneuvoissa ja teollisuuden 
kokoonpanoissa. Nopea läm-
pötilanmuutos aiheuttaa mik-
roliikettä pinnassa päästäen 
voiteluaineen tunkeutumaan 
kiinnileikkautuneeseen koh-
taan. Tilausnumero LO40137.

Kahan pakoputkivalikoima on kasvanut 
kotimaisilla Metpela-pakoputkilla. 
Metpelan pakoputket 
täydentävät Kahan 
Walker-valikoimaa 
lähinnä 80-luvun 
loppupuolen auto-
kantaan sopivilla 
pakoputkilla. 
Metpelasta kertoo
enemmän Juha Pehula
puh. (09) 6156 8201.

Hajuntappaja
SONAX Hajuntappaja ei vain peitä, 
vaan POISTAA auton tekstiileistä 
tehokkaasti juhlijoiden, ruoantäh-
teiden, lemmikkieläinten, tupa-
kansavun ym. jättämät hajut. 
Hajuntappajaa sumutetaan kan-
kaalle, annetaan kuivua – ja 
haju on poissa. Riittoisan 500 ml 
Hajuntappajan tilausnumero on SO 292 241.

Valeo-sulilla pyyhkii hyvin. Uusissa 05-tuo-
teluetteloissa on paljon uusia tuotenume-
roita, mm. BMW 1-sarja, Ford Focus C-MAX, 
Opel Astra H, Peugeot 407, VW Caddy,      
VW Golf V ja VW Transporter. Uutuusluet-
teloiden tilausnumerot ovat VALEO11 (alku-
peräistä vastaavat sulat) ja VALEO13 (alku-
peräisen korvaavat X•TRM täyskumisulat).

Valeo Silencio -pyyhkijänsulille on saatavana 
käteviä lappuja, jotka laitetaan myyntiteli-
neeseen ennen sulkia. Kun jokin sulka lop-
puu, jää jäljelle vain ko. sulan tuotenume-
rolla varustettu lappu. Sen avulla on helppo 
tilata Kahalta siltä istumalta lisää laadukkai-
ta Valeo-sulkia. Silencio-lappunipun saa Ka-
halta numerolla VALEO NARIKKA.

Metpela-pakoputket vanhempiin autoihin

Uusia 
Valeo-pyyhkijänsulka-
luetteloita

Valeo 
Silencio -sulkien 
“narikkalaput”
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Nimitykset

AJONEUVOTEOLLISUUS

 Lappi Tero
 Ilmastointi, jäähdytys
 (09) 6156 8277
 tero.lappi@kaha.fi 

 Rajamäki Kari  
 SWF-tuotteet
 (09) 6156 8233 
 kari.rajamaki@kaha.fi 

ATK-OSASTO

 Kainulainen Sanna 
 IT-asiantuntija
 (09) 6156 8259 
 sanna.kainulainen@kaha.fi 

LISÄVARUSTEET

 Piuhola Timo  
 Deta, CTEK, Dräger
 (09) 6156 8215 
 timo.piuhola@kaha.fi 

NOUTOMYYNTI

 Isaksson Pipsa
 (09) 6156 8384 
 pipsa.isaksson@kaha.fi  

 Lauronen Juha
 (09) 6156 8287
 juha.lauronen@kaha.fi  

OSTORYHMÄ

 Vasiljev Anu 
 Ostotiimin tukitoiminnot
 (09) 6156 8293 
 anu.vasiljev@kaha.fi  

PALKANLASKENTA

 Laulajainen-Niemi Varpu 
 Palkanlaskenta / kassa
 (09) 6156 8216 
 varpu.laulajainen-  
 niemi@kaha.fi  

POSTITUS

 Rantapuu Kirsi
 (09) 6156 8242 
 kirsi.rantapuu@kaha.fi  

PUHELINMYYNTI

 Frondén Tommi
 (09) 6156 8271 
 tommi.fronden@kaha.fi  

VARAOSAT

 Salo Seppo  
 Sachs, Lesjöfors, K&F
 (09) 6156 8326 
 seppo.salo@kaha.fi 
 

 
 Sihvonen Kai  
 Sonax
 (09) 6156 8315 
 kai.sihvonen@kaha.fi 

VARASTO

 Nieminen Toni  
 Varastopäällikkö
 (09) 6156 8281 
 toni.nieminen@kaha.fi 



28

JOUKKOKIRJE


