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Alussa oli asiakas

Vuosi 2005 on melkein eletty ja valtakunnassa kaikki hyvin. Vai onko?

Ainakin talvi on antanut odottaa itseään poikkeuksellisen pitkään. Tosin 
tätä lukiessanne sekin lienee jo saapunut, ja eräiden ennusteiden mukaan 
kylmempänä ja pitempänä kuin moneen vuoteen.

Me täällä Kahalla olemmekin kaikin mahdollisin tavoin valmistautuneet 
sesonkiin ja valmentaneet taas suuren joukon alan ihmisiä vuotuisella 
kokouskierroksellamme ja koulutuspäivillämme. Jälleen kerran täytyy 
nostaa hattu korkealle kaikille Defa-kokouskierrokselle ja Webasto-kou-
lutuksiin osallistuneille – Kiitos! Kaikki nämä ahkerat ihmiset käyttivät 
runsaasti omaa aikaansa prepatakseen tuote- ja asennustietojaan entistä-
kin korkeammalle tasolle. Tällainen aktiviteetti ei voi olla näkymättä ken-
tällä parantuneena palveluna ja myyntityönä. Katsaus koulutuskierrokseen 
löytyy tämän lehden sivuilta 4–5.  

Toisaalta alalla on tapahtumassa ristiriitaisiakin asioita. Kun autokauppa
kaikin puolin avautuu ja kehittää multitarjontaa kuluttajien suuntaan, 
pyrkii vapaa varaosakauppa samanaikaisesti yhä valikoidumpaan tava-
rantoimittaja- / yhteistyökumppanuuteen. Molemmat kasvusuunnat ovat 
mielenkiintoisia, mutta vain aika näyttää, kumpi kukka ehtii aueta ennen 
keväthallaa...

Yksi asia on jäänyt mieltäni askarruttamaan. Kun muutama päivä sitten 
keskustelin erään autoliikkeen edustajan kanssa, hän oli kovasti huolis-
saan mahdollisesta kilpailun lisääntymisestä. Sanottakoon se myös tässä:
reilua kilpailua ei pidä ainoastaan hyväksyä, vaan suorastaan toivoa. 
Se pakottaa meidät katsomaan peiliin ja viilaamaan luutuneita toiminta-
mallejamme ajanmukaisen palveluhakuisiksi. 

On hyvä muistaa, että esimerkiksi 25 vuotta liikkeessämme asioinut kanta-
asiakas todennäköisesti antaa meille mahdollisuuden vastata muuttunee-
seen kilpailutilanteeseen. Mutta senkään varaan ei kannata laskea, vaan 
hoitaa asiat ja asenteet saman tien kuntoon läpi koko organisaation – joh-
tajasta juoksupoikaan. Sen verran meillä täytyy olla luottamusta omaan 
toimintaamme, että pelottavan peikon sijasta näemme kilpailun mahdolli-
suutena osoittaa, että tuolla 25 vuodella on ollut oikeasti merkitystä.

Olemassa olevista asiakkaista kannattaa pitää kiinni, sillä menetettyjen ta-
kaisin saaminen on erityisen kallista ja aikaa vievää puuhaa.
 
Oikein mukavaa ja kaupallista talvea kaikille!

Jari Suhonen

P.S. “Mikään ei ole mahdotonta sille, 
jonka ei tarvitse sitä tehdä.”



33

KahaWEB 2006
Kahan nettisivusto uudistuu

Tuotemaailma ja ajankohtaisuus etusivulle
Kahan nettisivusto uudistuu juuri tämän lehden ilmestymisen aikoihin. Lähtökohdaksi on nyt 
heti etusivulta alkaen otettu tuoteryhmät, mikä nopeuttaa ja helpottaa tuotetietojen löytymistä. 
Osoitteena säilyy luonnollisesti vanha tuttu www.kaha.fi . Tervetuloa tutustumaan uuteen, 
ajankohtaisempaan ja käyttäjäystävällisempään sivustoomme! 

Ajankohtaista-osiossa on alan 
yleisiä kuulumisia ja uutisia Ka-
han tuotteista ja tapahtumista. 

Vapaan haun voi nyt tehdä jo 
suoraan etusivulta.

Myös Extranet saa uuden ulko-
asun. Sisältö on tuttua vankkaa 
asiaa: tietoja ja asennusohjeita 
24 h / vuorokaudessa.

Tällä osiolla nostetaan esiin ajan-
kohtaisia tuotteita ja esimerkiksi 
niihin liittyviä kilpailuja.

Lähtökohtana ovat tuoteryhmät: 
Lisävarusteet, Varaosat, Ajoneu-
voteollisuus ja Venevarusteet.

Linkit emoyhtiön, yhteistyöket-
jun sekä tulevan suomalaisen 
sähköisen luettelon sivustoille...

Merkittävimpiin tuotteisiin pää-
see tutustumaan myös suoraan 
etusivulta linkkilogojen kautta.

Linkki  suositulle Defaniksi-
sivulle www.defaniksi.com, 
jolla on yli 200 kävijää päivittäin. 
Niksejä on jätetty tuhansia, ja 
lisää ehtii tehdä 30.3.2006 asti. 
Samalla voi osallistua upean 
mönkijän arvontaan – katso 
tämän Kahaviestin takasivulle!
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Kahan suosittu koulutuskierros 
järjestettiin tänä syksynä jo 22. 
kerran viikoilla 38–43. 
Alun alkujaan ennen kaikkea 
DEFA-koulutukseen ja -tuote-
tietoon keskittyneen kiertueen 
tarjonta on vuosien varrella 
laajentunut. Tänäkin vuonna 
mukana olivat mm. tuhdit 
Kamasa- Thule-, SONAX- ja 
VDO Dayton -tietopaketit. 
Kaikkiaan 20 paikkakunnalla 
vieraillut kiertue vietiin läpi 
tuttuun tapaan ripeässä aika-
taulussa. Tämän aukeaman 
kuvat ovat syyskuun lopulta 
Turusta. Kiitos kaikille koulutus-
tilaisuuksiin osallistuneille, 
tavataan taas ensi syksynä!

Jarkko Malm 
urakoi esittelemällä 

niin Kamasa- kuin 
Thule-uutuudetkin, 
joista tärkeimpänä 
tietysti uudistunut 

Atlantis-kuljetus-
laatikkoperhe. 

Myös uutuutena 
Kaha-valikoimaan 

tulevat König-lumi-
ketjut esiteltiin. 

Niistä lisää tämän 
lehden sivulla 24.

Håkan Westerlund 
kertoi Defa-lämmitti-
mien ja -hälyttimien 

ominaisuuksista sekä 
esitteli asennuksessa 

hyödyllisiä erikois-
työkaluja. Asiaa riitti 

myös valtakunnalli-
sesta Defa-kattomai-

nonnasta, jolla
tänäkin syksynä 

tuetaan voimakkaasti 
Kahan asiakkaiden 

myyntiponnisteluja.

Turun Hotelli Caribiaan saapui syyskuun 

lopussa noin 70 henkilöä kuulemaan 

uusinta tuote- ja asennustietoa Kahan 

edustamista lisävarusteista, varaosista 

ja työkaluista

2005 Kaha Team on the road: 19.09. Rovaniemi, Hotelli Sky Ounasvaara / 20.09. Oulu, Ramada / 21.09. Kuusamo, Sokos Kuusamo / 22.09. Kajaani, Sc
 29.09. Kokkola, Sokos Kaarle / 03.10. Lappeenranta, Scandic Patria / 04.10. Joensuu, Sokos Kimmel / 05.10. Kuopio, Sokos Puijonsarvi / 06.10. Mikk
12.10. Jyväskylä, Scandic Jyväskylä / 17.10. Vantaa, Cumulus Airport / 18.10. Lahti, Hotelli Salpaus / 19.10. Kouvola, Sokos Vaakuna / 24.10. Hanko, H

4
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Hotellin eteen oli ajettu 
SONAX- ja muilla viralli-

silla kiertuelogoilla 
koristeltu näyttävä ja 

näppärä Smart. 
Kahan SONAX-

tuotepäällikkö Kai 
Sihvosen asialistalla 
oli tietysti kisakun-
toon saatu SONAX-

valikoima sekä syksyn 
uutuudet, joista voi 

lukea tarkemmin 
sivulta 14.

VDO Daytonin 
uudet autoradiot 

sekä navigointi- 
ja multimedia-

järjestelmät esitteli 
Markku Ijäs. 

Lisää Kaha Car 
Systems -tuotelinjan 

monipuolisista 
laitteista kuten auto-

käyttöön suunnitel-
lusta digitaalisesta 

DVB-T-televisioviritti-
mestä sivuilla 12–13.

Tilaisuuden puolessa välissä pidettiin ruokailutauko, mikä tarjosi hyvän 
tilaisuuden vaihtaa ajatuksia tuttujen ja tuntemattomienkin saman 
alan ammattilaisten kanssa.

candic Kajanus / 26.09. Turku Caribia / 27.09. Pori, Sokos Vaakuna / 28.09. Seinäjoki, Sokos Lakeus /
keli, Sokos Vaakuna / 10.10. Hämeenlinna, Rantasipi Aulanko / 11.10. Tampere, Scandic Rosendahl / 
Hotelli Regatta / 26.10. Maarianhamina, Hotelli Arkipelag
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Monipuolista hyötyä

              Moottorilämmitin säästää 
                 luontoa, autoa ja 
                     polttoainetta 

           DEFA WarmUp -moottoriläm-
mittimellä esilämmitetty moot-

tori vähentää haitallisia häkä- ja hiili-
vetypäästöjä jopa 80 % ensimmäisten kilo-
metrien aikana verrattuna kylmäkäynnis-
tettyyn moottoriin. Lisäksi moottori kuluu 
huomattavasti vähemmän, sillä jokainen 
kylmäkäynnistys vastaa noin 500 kilometrin 
ajoa lämpimällä moottorilla. Esilämmitetty 
moottori kuluttaa myös polttoainetta sel-
västi kylmää moottoria vähemmän.

Sisälämmitin lisää mukavuutta 
ja turvallisuutta
DEFA WarmUp -sisäläm-
mitin on paljon enem-
män kuin vain kuljet-
tajan ja matkustajien 
mukavuutta lisäävä va-
ruste. Paitsi oma, myös mui-
den tiellä liikkujien turvallisuus 
paranee, kun matkaan voi lähteä kirk-
kain ikkunoin ja kiireettömästi. Autoa ei 
myöskään tarvitse tyhjäkäyttää parkkipai-
kalla tuulettimet huutaen ja tupruttaa pak-
sua savua pakkasaamuun vain sisätilojen 
lämmittämiseksi.  

Ajastinkello helpottaa käyttöä 
ja säästää sähköä 
DEFA WarmUp -ajastinkelloon voi ohjelmoi-
da kaksi toisistaan riippumatonta noutoai-
kaa. Ne saa halutessaan toistumaan vuoro-
kausittain, mistä on hyötyä esimerkiksi päi-
vittäiset työmatkat omalla autollaan teke-
välle käyttäjälle. Myös aika, jonka lämmitys-
järjestelmä on päälle kytkettynä ennen nou-
toaikaa on helposti valittavissa. 

Manuaalisen 1–3 tunnin kytkentäajan lisäksi 
voi antaa järjestelmän valita optimaalisim-
man ajan automaattisesti. Ulkolämpötilan 
mukaan säätyvä automaattinen kytkentäai-
ka säästää sähköä ja on käyttäjälle siksi ta-
loudellisin. Tarpeen vaatiessa lämmityksen 
voi luonnollisesti kytkeä päälle ja pois mil-
loin tahansa myös välittömästi.

Ajastinkello näyttää ulkolämpötilan, akku-/
latausjännitteen sekä sisäänrakennetun nol-
lakelivaroittimen viestin. Näyttöruudussa on 

taustavalo, joka palaa auton käydessä tai 
jos näppäimiä painetaan. 

DEFA WarmUp -ajastin-
                                 kellon voi liittää DEFA 
                                AutoSecurity -hälytin-
                                järjestelmään.
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Keveyttä ja kestävyyttä
Kevyen alumiinin edut iskunvaimentimien valmistusmate-
riaalina ovat ilmeiset: painonsäästö merkitsee alhaisempaa 
polttoaineenkulutusta sekä parempia ja turvallisempia ajo-
ominaisuuksia. Toisaalta alumiini paitsi mahdollistaa, myös 
vaatii perinteisiä iskunvaimentimia kehittyneemmät ra-
kenteet ja valmistustekniikat. Ei siis ihme, että ensimmäi-
senä modernit alumiini-iskunvaimentimet toi kuluttaja-
markkinoille juuri innovatiivisuudestaan tunnettu Sachs.

Ympäristötietoista teknologiaa
Alumiini-iskunvaimentimien tekniikka on kehittyneem-
pää kuin perinteisissä vaimentimissa, ja ajan henkeen 
sopivasti myös niiden valmistusprosessi ja uudelleen-
hyödynnettävyys ovat ekologisesta näkökulmasta kor-
keammalla tasolla. Alumiinirakenne ja ontto männän-
varsi säästävät jo sinänsä materiaalia tavallisiin iskun-
vaimentimiin verrattuna; lisäksi alumiini on terästä 
huomattavasti tehokkaammin kierrätettävissä. 

SACHS Alumiini-iskunvaimentimet

Myös kytkinpuolella Sachs on vastannut monista 
teknisistä oivalluksista: Saxomat-automaattikytki-
men ja käytännöllisen Kit+ -kytkinpaketin lisäksi 
itsesäätyvä Xtend-paineasetelma on tunnettu 
sekä teknisesti edistyksellisenä että erittäin kestä-
vänä kytkinratkaisuna. Xtend huomioi automaat-
tisesti kitkapintojen kulumisen ja lisää käyttömu-
kavuutta pienentämällä tarvittavaa poljinvoi-
maa. Järjestelmä vähentää myös merkittävästi 
kulumista ja parantaa kytkimen kestävyyttä. Esi-
merkiksi Citroen Sensodrive ja Opel Easydrive 
-automaattikytkimet tarvitsevat Xtend-paine-
asetelman toimiakseen luotettavasti.

   
  

Kahan Sachs-tuoteohjelma sai vuosi sitten kytkimien rinnalle huippulaadukkaat 

Sachs-iskunvaimentimet. Sachsin iskunvaimentimissa ja kytkimissä on monia 

kekseliäitä ratkaisuja kuten urheilullinen, prosessoriohjattu CDC-vaimennus-

järjestelmä ja vaihteiston vääntövärinän poistava kaksimassavauhtipyörä. 

Yksilöllistä edistyksellisyyttä edustavat myös alumiini-iskunvaimentimet, 

joita Sachs tarjoaa ainoana valmistajana maailmassa, sekä kitka-

pintojen kulumisen huomioiva itsesäätyvä Xtend-kytkin.

Ensiasennustekniikkaa
Sachsin alumiini-iskunvaimentimet otettiin 
ensimmäisenä käyttöön BMW 500 -sarjassa.

Itsesäätyvä Xtend-kytkin

Xtend on ensiasennuskytkin mm. seuraavissa automalleissa:
Audi A4 Diesel 00– / BMW 3 E46 / BMW 5 E39 97– / 
Ford Mondeo 2.0D 00– / MB A-sarja / MB  C-sarja 00– / MB Sprinter / 
Renault Laguna 1.9DCI 01– / Volvo S70/V70 Turbo / Opel Corsa Easytronic-vaihteisto
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  Osallist u 

       lu
kija-

           
  kilpailuun!

– iskunkestävää erikoisosaamista

Nyrkkeilijä Eva Wahlström ja Sachs 
ovat tehneet Kahan kautta markki-
nointiyhteistyötä jo jonkin aikaa. 
Evan sporttinen ja eteenpäin pyr-
kivä olemus sopiikin edustamaan 
urheilullista Sachs-tuotemerkkiä pa-
remmin kuin hyvin. Valtakunnalli-
set mainoskampanjat tulevat tuke-
maan Sachs-diilerien myyntiponnis-
teluja myös jatkossa.

Mutta nyt Eva tarvitsee apua: haja-
mielinen kehäavustaja unohti hä-
nen nyrkkeilyhanskansa Kahavies-
tin sivuille. Jos löydät ne, lähetä sen 
sivun numero, jolla hanskat mieles-
täsi luuraavat, sähköpostiosoittee-
seen kilpailu@kaha.fi  
15.1.2006 mennessä.

Kaikkien oikein vastan-
neiden kesken arvotaan 
5 kpl laadukkaita Sachs-
Lemförder -fl eeceliivejä. 
Laita viestiin myös täy-
delliset yhteystietosi 
(nimi, osoite ja puhelin-
numero) sekä kokosi 
(S/M/L/XL). Palkinto-
liivit lähetetään voit-
tajille viikolla 3/06. 
Onnea kisaan!

Auta Evaa 
löytämään 
kadonneet 
nyrkkeilyhanskat!
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Uusi jännittävästi muotoiltu 
Thule Atlantis tarjoaa paljon 
tavaratilaa ja monia käyt-
töä helpottavia toimintoja. 
Power-Grip-, Dual-Side- ja 
Dual-Force-järjestelmien 
sekä keskuslukituksen 
ansiosta Atlantis asentuu 
hetkessä ja on vaivaton ja 
turvallinen käyttää. 

8

Thule Atlantis – runsaast

Thule Atlantis -kuljetuslaatikkoa on saata-
vana neljässä koossa, jotka kaikki tarjoavat 
runsaasti kuormauskapasiteettia eri käyttö-
tarkoituksille: murtomaahiihtoa harrasta-
va valitsee pidemmän mallin, kuljetuslaati-
kon vieressä polkupyörää kuljettava kape-
amman. 

Kiiltävän hopean värisestä, tilavasta ja käy-
tännöllisestä Thule Atlantis -kuljetuslaatik-
koperheestä on moneen menoon!

Thule Atlantis 200
175x82x45

Thule Atlantis 600
190x63x41

Keskuslukitusjärjestelmä
Patentoidut turvalukot napsahtavat kaikki kerralla auki ja kiinni 
yhdellä avaimella, jonka voi poistaa vasta kun kaikki lukituspisteet 
ovat varmasti sulkeutuneet.

Lyhyt kuljetuslaatikko 
on oikea valinta, kun 

auto on pieni.
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i ti laa ja tyyliä

Thule Atlantis 780
196x78x44

Thule Atlantis 900
235x90x46

Power-Grip-
kiinnitysjärjestelmä
Patentoitu Power-Grip-järjes-
telmä on asennettu valmiiksi 
kuljetuslaatikkoon. Kiinnikkeiden 
leuat voi kiristää yhdellä kädellä taakka-
telineen putkien ympärille laatikon sisällä 
olevan nupin avulla. Järjestelmä keskit-
tää itsensä putkeen automaattisesti, minkä 
ansiosta se on erittäin turvallinen ja vakaa.

Dual-Force-jousitusjärjestelmä
Patentoitu Dual-Force-erikoisjousitus mini-
moi kannen liikutteluun tarvittavan voi-
man. Sulavasti toimivan järjestelmän ansi-
osta kuljetuslaatikko on ylellisen kevyt 
avata ja sulkea.

Dual-Side-saranajärjestelmä
Dual-Side-järjestelmän ansiosta laatikko 
voidaan avata molemmilta puolilta. Meka-
nismi nopeuttaa asennusta ja helpottaa 
kuorman käsittelyä. 

Onni suosi suomalaista 
Thule-kilpailussa

Thule Xtra -lehden ja Thulen nettisivujen 
melonta-aiheiseen tieto- ja kirjoituskilpai-
luun tuli noin 500 vastausta. Pääpalkinnot 
menivät Saksaan ja Hollantiin, mutta 
upean Atlantis 780 -kuljetuslaatikon voi 
autonsa katolleen nostaa muiden muassa 
helsinkiläinen Pekka Vartiainen. 
Paljon onnea!
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Ergonomisilla kumikahvoilla 
varustettuihin uutuuspihteihin kuuluu 

kattava valikoima erilaisia leikkureita ja 
kiinnipitäviä pihtejä. 

Kuvassa K 1120 sivuleikkurit, 
K 1123 päätyleikkurit, 

K 1125 yhdistelmäpihdit sekä 
K 1130 kärkipihdit.

Kuvan K 1139 on yksi esimerkki 
laajasta lukkorengaspihti-
valikoimasta.

Hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset Kamasa-pihdit toimitetaan 
ripustuspakkauksissa. Kuvassa itselukittuvat K 1152 kaarilukko-
pihdit profi ilien ja kulmien pitelyyn. Ensi kertaa Kamasan 
valikoimaan tulleisiin kromattuihin lukkopihteihin 
kuuluvat myös haara- ja 
levylukkopihdit sekä 
pitkäleukaiset 
lukkopihdit.

Ammattikäyttäjien kehittämää laatua
Kamasan uudistuneet pihdit on suunniteltu 
yhteistyössä ammattimekaanikkojen kans-
sa. Kamasan DEV-kehitystiimiin kuuluvien 
160 mekaanikon kokemusten pohjalta selvi-
tettiin ensin ominaisuudet, jotka todellisissa 
huippupihdeissä tulee olla. Kun ne siirrettiin 
tuotantoon, oli tuloksena Kamasan uusi 38-
osainen pihtivalikoima, joka tarjoaa huip-
puluokan kestävyyttä ja käytettävyyttä vaa-
tivimpaankin ammattikäyttöön.

Induktiokarkaistua kovuutta
Kun työkaluteräksen karkaisu suoritetaan 
sähköllä, lämpö leviää kohteeseen tasai-
sesti eikä materiaalissa tapahdu sen raken-
netta heikentäviä muutoksia. Siksi Kamasan 
katkaisuterällä varustetut pihdit on karkais-
tu tällä ns. induktiomenetelmällä, jonka an-
siosta niiden terä kestää kovateräslangan-
kin katkaisun vioittumatta. ISO-sertifi oidus-
sa tuotantoympäristössä valmistetut pihdit 
täyttävät lisäksi tiukat ANSI-normien mukai-
set leikkuu- ja rasitusvaatimukset.

Toimivaa muotoilua
Suurin osa uusista pihdeistä on varustettu 
pitävän ja tarkan otteen tarjoavilla kumisil-
la, ergonomisesti muotoilluilla kädensijoilla. 
Vähemmän puristusvoimaa vaativien pih-
tien kädensijat on päällystetty helposti puh-
distettavalla mustalla muovilla, joka kumin 
lailla sietää kaikkia korjaamoissa normaa-
listi käytettäviä liuottimia ja muita nestei-
tä. Pelti- ja hitsaustöihin tarkoitettujen itse-
lukittuvien lukkopihtien kädensijat ovat tai-
vutettua ja kromattua terästä.

Erinomaista käytettävyyttä
Pihtien käyttömukavuutta, tarkkuutta ja 
turvallisuutta parantavat tarkoituksen-
mukaisen muotoilun ohella oikea 
välityssuhde ja teräkulma sekä 
sopivan vahvuinen ja kestävä 
palautusjousi. 

Juuri näiden tekijöiden kohdalleen saami-
sessa oli Kamasan DEV-kehitystiimillä suuri 
merkitys. Vain kokenut ammattilainen osaa 
vaatia pihdeiltä toimivuutta, joka ei rasita 
käsiä ja hartioita pitkänkään työrupeaman 
aikana. Yhä pienempien komponenttien 
ja ahtaampien kohteiden aikana 
Kamasan uutuuspihtien 
loppuun hiottu 
käytettävyys on 
arvossaan.

K 1120

 Kovuutta, tarkkuutta ja 
 turvallisuutta

Kamasan pihtivalikoima uudi
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Muista myös Kamasan 
pihtivalikoimaan kuuluvat 
hiljattain uusitut 
elektroniikka-
pihdit!

Vetovastuu Erkki Pulkkiselle

Kamasa jatkaa järein asein Kahalla
Kamasan hallinnollinen vetovastuu siirtyy 
Rolf Karlssonilta Erkki Pulkkiselle. 
Myös Kahan Thule- ja König-tuotepäällikkönä 
jatkava Erkki Pulkkinen ottaa Kamasa-tuote-
päällikkyyden vastaan 1.12.2005 alkaen. 

Kahalta 44 vuoden työrupeaman jälkeen ansai-
tuille eläkepäiville siirtyvä Rolf Karlsson kiittää 
kaikkia kuluneista vuosista ja toivottaa asiakkaat 
tervetulleiksi jatkamaan Kamasa-yhteistyötä 
Erkki Pulkkisen kanssa: –”Eki pitää huolen siitä, 
         että Kamasa jatkaa järein asein Kahalla!”

       Kaha kiittää ja toivottaa mukavia eläke-
    päiviä! “Rofan” perintö Kahalle on Kamasa-
asioissakin niin vahva, että hänen luomiaan 
suuntalinjoja on nuorempien helppo jatkaa.

Erkki Pulkkinen, 42, on toiminut vuodesta -83 alkaen vapaaehtoi-
sessa tiepalvelussa, jossa työkalut eri tilanteisiin ovat tulleet hyvin-
kin tutuiksi. Aiemmin hän on työskennellyt autojen lisävarusteiden 
asentajana, jossa niin ikään tarvitaan usein erikoistyökaluja. Näiden 
käytännön kokemusten pohjalta Erkin on siis hyvin luontevaa ryh-
tyä hoitamaan Kamasa-asioita Kahalla. 

Kun Kamasaa päämiehen puolellakin hoitavat uudet kasvot, on 
tarkoituksena ottaa raikas startti ja lähteä kehittämään valikoimaa 
kattavammaksi ja tarjota tulevaisuudessa myös erilaisia erikoistyö-
kaluja. –”Tällä kohdin kokemukseni erilaisten työkalujen käytössä 
on varmasti eduksi, koska pystyn keskustelemaan asioista niiden 
oikeilla nimillä ja tekemään esityksiä valikoiman laajentamiseksi”, 
Erkki Pulkkinen toteaa. 

Reilut 20 vuotta autojen parissa tien päällä ovat myös opettaneet, 
ettei mikä tahansa työkalu kestä: –”Jos haluaa hoitaa työt varmasti 
ja turvallisesti loppuun saakka, on tukeuduttava laatumerkkeihin”, 
hän jatkaa. 

Ekin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi kissaa.

11
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Markkinoiden nopeimmalla DVD-keskusyksiköllä 
varustetun järjestelmän mukana toimitetaan koko 
Euroopan karttalevy rajattomalla käyttöoikeudel-
la. Suomenkieliset valikot sekä puheella, kartalla 
ja nuolella tapahtuva reittiopastus tekevät laitteen 
käytöstä todella helppoa. Kokonaisuuden kruunaa 
upea 7” värilaajakuvanäyttö.

Havainnollisen kolmiulotteisen karttanäkymän li-
säksi valittavana on perinteinen kaksiulotteinen nä-
kymä. Split Screen -toiminnon ansiosta kuvaruudun 
voi myös jakaa 2D-/3D-näkymän ja nuoli-/ajotieto-
konenäytön yhdistelmäksi. Näppäiltävän osoitteen 

Autoradioon integroitua 
navigointijärjestelmää 
suosiville VDO Daytonilla on 
tarjota uutuusmalli MS 4400.

lisäksi kohteen voi määrittää myös suoraan entistä 
tarkemmalta 50–1000 km mittakaavaiselta kartta-
pohjalta. Järjestelmän muistissa olevaan osoitekir-
jaan voi tallettaa 200 kohdetta.

Toisin kuin kannettavat navigointilaitteet MS 5700 
osaa hyödyntää GPS-signaalin lisäksi myös auton no-
peuspulssia. Tästä seuraa merkittäviä etuja: MS 5700 
toimii myös heikoissa vastaanotto-olosuhteissa (tun-
nelit/kaupungit/huono sää) ja autosymboli etenee 
karttapohjalla nykimättä. Laite on myös aina välit-
tömästi käyttövalmis, eikä kentän haku aiheuta on-
gelmia. Sisäänrakennettu TMC-liikennetiedoteviritin 
tuo jo osassa Suomeakin ruudulle varoitukset ruuh-
kista, onnettomuuksista ja huonoista sääolosuhteis-
ta sekä antaa järjestelmän laskea vaihtoehtoisen 
kiertoreitin. TMC-signaalin vastaanottoon tarvitta-
va antenni toimitetaan järjestelmän mukana.

Järjestelmän voi asentaa kaikkiin autoihin ja keskus-
yksikön sijoittaa DIN-paikan sijasta minne tahansa 
muuallekin autoon, vaaka- tai pystysuoraan. Näytön 
saa toimimaan myös peruutuskameran, DVD-soitti-
men, TV-virittimen, hands free -puhelimen tai muun 
kuvalähteen monitorina.

Navigointijärjestelmien 
uusi sukupolvi MS 5700 XL

Järjestelmää on saatavana 
eri monitorivaihtoehdoilla sekä myös CD-keskus-
yksiköllä, jolloin mukana seuraa Pohjoismaiden karttalevy.

12
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Dietz 1490 on varta vasten autoihin suun-
niteltu TV-viritin maanpäällisille digilähe-
tyksille. Digisignaali on tähän asti osoittau-
tunut autovastaanotossa ongelmalliseksi 
suuntaherkkyytensä vuoksi, mutta Dietz 
1490 ratkaisee asian kahdella erillisellä virit-
timellä ja kahdella antennilla, jotka asenne-
taan esimerkiksi auton vastakkaisiin päihin 
tai eri sivuille. 

Laitteen True Diversity -piiri tarkkailee koko 
ajan kummankin antennin ja virittimen vas-
taanottamaa signaalia ja valitsee niistä len-
nossa paremman. Prosessi tapahtuu huo-
maamatta taustalla ja vaihdot niin salaman-
nopeasti, että katsoja voi rauhassa nauttia 
aina parhaasta mahdollisesta kuvasta.

Audiovox AV DVD1627 on DVD- ja CD/MP3-
soittimen sekä radion sisältävä monipuo-
linen laite yksissä DIN-kokoisissa kuorissa. 
Jämäkkä kauko-ohjain, erillinen IR-silmä, 
irrotettava etupaneeli, 4x40 W teho sekä 
monipuoliset liitännät tekevät siitä erin-
omaisen valinnan auton multimediakeskus-
yksiköksi.

Ellei autossa ole jo valmiiksi esimerkiksi VDO 
Daytonin navigointinäyttöä, sopii A-luokan 
näyttölaitteeksi Audiovoxin 7-tuumainen 
AV LCD7169 -värilaajakuvanäyttö, jossa on 
kaksi kuulokeliitäntää sekä todella kirkas ja 
värikylläinen kuva.

Automultimedian moniosaaja Audiovoxilta

Digi-TV autoihin!

Dietz DVB-T -tupladigiviritin
PAL- ja NTSC-
yhteensopivan laitteen 
mukana toimitetaan 
kaukosäädin. Kytkemällä 
järjestelmään lisävarusteena saatavan 
IMU 1450 -multimediayksikön, digi-
viritintä voi ohjata myös jälkiasennetun 
navigointijärjestelmän tai DVD-soittimen 
säätimillä. Sopivan johtosarjan avulla sama 
onnistuu myös joidenkin tehdasasennettu-
jen navigointijärjestelmien kohdalla 
(MB/Audi/VW).

13

Kaha Car Systems -ohjelman 
Audio/Navigointi/Multimedia/Peruutuskamerat 
kaikki tuotteet on koottu samaan hinnastoon, 

jonka tilausnumero on DAYTON2.
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Kahan SONAX-valikoima huippukunnossa kevättä varten

Muovinkirkaste 
ulkopinnoille 
1000 ml, 
tilausnumero 
SO 210 300

Testimenestyksiä ja uutuuksia

SONAX valmiina läpimurtoon
Kahan koko SONAX-valikoima on varustet-
tu suomenkielisillä etiketeillä ja viimeisten 
säännösten mukaisilla käyttöturvallisuustie-
dotteilla. Kaikki merkit viittaavat siihen, et-
tä ensi keväästä tulee todellinen läpimurto-
kausi autonhoitotuotteiden alalla Suomes-
sa. Laadukkailla ja testimenenestyksiä ke-
ränneillä SONAX-tuotteilla on hyvä ottaa 
oma osansa kasvavasta kysynnästä!

SONAX herättää mielenkiintoa
Viime Kahaviestissä esitelty nanoteknolo-
giaan pohjautuva SONAX Xtreme NanoPro 
-autonhoitosarja on saanut runsaasti huo-
miota ja sen laaja mainoskampanja osoit-
tautunut hyvin tehokkaaksi. Kaha tulee 
jatkamaan niin NanoPro- kuin muidenkin 
SONAX-tuotteiden aktiivista ja näkyvää 
markkinointia paitsi valtakunnallisissa me-
dioissa, myös Helsinki Motor Showssa vie-
lä tämän vuoden puolella sekä muilla alan 
messuilla ensi keväänä.

Testimenestys huippulaadun merkkinä
SONAX-tuotteet tunnetaan ympäri maail-
man korkeasta laadustaan, mistä ovat osoi-
tuksena lukuisat menestykset puolueetto-
missa vertailutesteissä. SONAX-tuotteiden 
huippulaadun ovat saaneet tuta mm. sellai-
set tunnetut autolehdet kuin Auto Express, 
Auto Bild, Auto Motor und Sport, Auto Zei-
tung, Gute Fahrt ja Bilsport sekä monet 
muut eurooppalaiset alan julkaisut. Tarkat 
testitulokset voi käydä lukemassa osoittees-
ta www.sonax.com kohdasta Media World > 
Press Releases > Test results.

UUTUUS! 
Muovinkirkasteet ammattikäyttöön
Kahan laajenevan SONAX-valikoiman tuo-
rein tuoteuutuus ovat ammattikäyttöön tar-
koitetut silikonittomat muovinkirkasteet. 

Geelimäinen Muovinkirkaste ulkopinnoil-
le palauttaa tehokkaasti värinsä menettä-
neiden ja vaalentuneiden muoviosien alku-
peräisen kiillon ja värin. Käsittely tekee pin-
nan tiiviiksi ja suojaa sitä pitkään. Väritön, 
erittäin tehokas aine soveltuu mm. pusku-
reiden, koristelistojen, ovenkahvojen ja ku-
miosien hoitoon. 

Muovinkirkaste sisäpinnoille antaa puh-
taan, täysin matan ja siistin pinnan, joka ei 
aiheuta heijastumia tuulilasiin. Se muodos-
taa antistaattisen, pölyä hylkivän ja raik-
kaalta tuoksuvan pinnan.

Muovinkirkaste 
sisäpinnoille 
1000 ml, 
tilausnumero 
SO 286 300

14



15

Nykyaikaiset suorasuihkutus-
dieselmoottorit kehittävät 
niin vähän hukkalämpöä, 
että auto on vaikea pitää 
riittävän lämpimänä etenkin 
Suomen kovissa pakkasissa. 
Siksi niissä on usein jo teh-
dasasennettuna Webaston 
valmistama Thermo Top Z 
-lisälämmitin, joka käynnistyy 
automaattisesti auton moot-
torin käynnistyessä.

Tällainen lisälämmitin toimii kuitenkin vain 
ajettaessa, joten se ei tarjoa jälkiasennettu-
jen Webasto Thermo Top C- ja E-mallien ta-
paan esilämmityksen tuomaa mukavuutta. 

Esilämmitys dieseleihin Webasto C-Kit -täydennyssarjalla

C-kit tuo monipuolista käytettävyyttä
Tehdasasennettu Thermo Top Z voidaan kui-
tenkin muuntaa C-kit -lisäsarjalla toimimaan 
C- ja E-mallien tavoin niin, että erillisellä di-
gitaaliajastimella voidaan ohjelmoida kol-
me eri esilämmitysaikaa tai käynnistää läm-
mitin tarvittaessa myös ajon aikana. 

Webasto C-kit sisältää johtosarjan, digitaa-
liajastimen ja kiertovesipumpun, jotka kyt-
ketään toimimaan autossa ensiasenteise-
na olevan automaattisen lisälämmittimen 
kanssa.

C-kit-täydennyssarjan asentamisen jälkeen 
järjestelmään voidaan liittää haluttaessa 
vielä radioaalloilla toimiva Telestart-kauko-
säädin ja/tai GSM-verkkoa hyödyntävä Web-
control-kauko-ohjainlaite.

Suorasuihkutusdieselin omistava kuluttaja
tietää yllättävän harvoin ajokissaan olevan
tehdasasennetun Webasto-lisälämmittimen.
Siten hänelle kannattaa kertoa mahdolli-
suudesta esilämmityksen tarjoamaan lisä-
mukavuuteen.

Merkkikohtaisia Webasto C-kit-asennussar-
joja on saatavana jo lukuisiin dieselautomal-
leihin kuten mm. Ford Focus/Mondeo/Con-
nect, VW Transporter/Caddy/Touran/Passat/
Touareg, Peugeot 407/807, Citroen C5/C8, 
Mazda 6, Jaguar S Type ja Landrover Dis-
covery 3. Lisäksi moniin malleihin käy C-kit-
yleissarja (mm. Renault Laguna/Espace, MB 
Vito ym.) ja merkkikohtaisia uusia asennus-
sarjoja tulee koko ajan lisää, uusimpina mm. 
sarjat Volvon ja Skodan dieseleille.
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Road House -tuotemerkin 
takana on maailmanlaa-
juinen TRW Automotive 
-konserni, joka on Euroopan 
suurin jarrupalojen jälki-
markkinavalmistaja. Kahalla 
on omassa varastossaan 
lähes täydellinen Road House 
-valikoima, josta löytyy EU-
säädökset täyttävä palasarja 
käytännössä jokaiseen Suo-
messa myytävään henkilö- ja 
pakettiautoon.

Road House on ECE R90 -laatua
EU:n vuonna 2001 pakolliseksi säätämä jar-
rupalojen ECE R90 -laatuvaatimusstandar-
di takaa, että tuote on turvallisuus-, laatu- 
ja tuotetieto-ominaisuuksiltaan ensiasen-
nuspaloja vastaava. Moderneissa euroop-
palaisissa tuotantolaitoksissa valmistetta-
vat Road Housen jarrupalat täyttävät kaikki 
standardin vaatimukset, minkä merkkinä se-
kä itse paloisssa että niiden myyntipakkauk-
sissa on ECE R90 -hyväksyntämerkki.

Road House -pala on tarkkuustuote
Road Housen jarrupaloissa oleva SE 4.1 
-merkintä kertoo niiden läpikäyneen myös 
tehtaan oman Precision Product -valmis-
tusprosessin, jolla on onnistuttu lisäämään 
merkittävästi mm. palojen kulumiskestä-
vyyttä. SE 4.1 merkitsee myös jarrupalojen 

täydellistä raskasmetallittomuutta, mikä vä-
hentää omalta osaltaan luontoon kohdistu-
vaa kuormitusta.

Viimeisimmät valmistustekniikat ja 
-materiaalit
Road House -jarrupalojen runko on hiottu 
ja pulverimaalattu ruostumisen estämiseksi. 
Rungon ja jarrupalan välinen kumi-teräs-ku-
mi-komposiittilevy minimoi haitallisten väri-
nöiden kulkeutumista alustan ja jarrun osis-
ta jarrupalaan. Ennen kokoonpanoa jarru-
pala kuumennetaan hetkeksi vielä 650 °C 
lämpötilaan, mikä poistaa kitkamateriaalin 
kaasujäänteet ja nopeuttaa palojen sisään-
ajoaikaa.

Lisätietoja Road House -jarrupaloista löydät 
osoitteesta http://www.roadhouse.es

Road House -jarrupalat kok
autokantaan

Laatu kohtaa hinnan

Road House -jarrupalat kok
autokantaan

kirjaa
Rectangle
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UBD-jarrusatulat

Road Housen ohella tärkeä 
osa Kahan jarrulinjaa ovat 
ruotsalaisen UBD:n tehdas-
kunnostetut jarrusatulat.

UBD on toimittanut jarruosia autotehtail-
le jo vuodesta 1976 – ensin kotimarkkinoil-
leen Saabille ja Volvolle, ja myöhemmin 
myös muualle Eurooppaan. Se on merkit-
tävä jarruosavalmistaja sekä OE- että jälki-
markkinoilla. Yrityksellä on päämaja ja teh-
das Ruotsissa sekä kaksi tehdasta Puolassa ja 
varasto Saksassa.

OEM merkitsee laatua

UBD keskittyy kunnostamaan keskeisiä ja 
kalliita jarrujen, ohjauksen ja sähköjärjes-
telmän osia uutta vastaavaan kuntoon. Me-
nestyminen ja ensiasennusvalmistajan ase-
man saavuttamien Ruotsin turvallisuustie-
toisessa autoteollisuudessa kertoo kaiken 
olennaisen UBD:n kunnostamien osien laa-
dusta. UBD:n valmistusprosessi on ISO 14000 
ja QS 9000 -sertifi oitu. Lisätietoja osoittees-
ta www.ubd.se

2006-luettelo tulossa

Kahan kattavaan UBD-valikoimaan kuulu-
vat henkilöautojen jarrusatulat, joilla kai-
killa on kahden vuoden tehdastakuu. Uusi 
luettelo on luvassa heti vuoden 2006 alku-
puolella.

Kahan uudessa 
Jarruosat 2006 -luettelossa ovat jarrupalat, 
-kengät, -levyt ja -rummut sekä asennusosat. 
Luettelon tilausnumero on JARRU1.

ko Suomen ko Suomen 

17



18

Yhteisyritys vahvisti Kahan 
alkuperäisosavalikoimaa
Yhteisyritys vahvisti Kahan 
alkuperäisosavalikoimaa

Kummankin merkin vanhat tilaus-
numerot toimivat
Tilausnumerot tullaan jatkossa yhtenäistä-
mään, mutta tästä ei aiheudu mitään ongel-
mia asiakkaille. Kaikki Behrin ja Hellan van-
hat tuotenumerot toimivat entiseen tapaan, 
sillä käännöt hoidetaan automaattisesti uu-
sille numeroille. Kaikki Kahan vanhat Behr- 
ja uudet Hella-asiakkaat voivat siis tilata ta-
varaa vanhoilla tutuilla tuotenumeroilla ai-
van kuin tähänkin asti.

Yhteinen BHS-tehdasluettelo
Yhteenliittymän myötä Behr ja Hella yhdis-
tävät nimikkeensä samaan luetteloon. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa siirtymistä BHS-
tuotteissa tehtaan toimittamiin luetteloi-
hin.

Behr + Hella = Behr Hella Service

Kahan valikoimasta tuttu 
Behr yhdisti lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien 
osaamisensa Hellan ilmas-
tointipuolen asiantunte-
mukseen 1.11.2005. 

Alan suurimpien eurooppa-
laisten tuotemerkkien 
yhdistyminen merkitsee 
Kahan OEM-valikoiman 
vahvistumista entisestään.

Kaha on valmistautunut kas-
vavaan kysyntään perustamalla 
tietokantaan jokaiselle BHS-
tuotteelle valmiiksi nimikkeen hinta- 
ja toimitusaikatietoineen. Näin pysty-
tään vastaamaan niin vanhojen kuin 
uusienkin asiakkaiden tarpeisiin 
nopeasti ja kilpailukykyisillä hinnoilla.

Muut tuoteryhmän luettelot
Kahan omia suomenkielisiä lämmitys-, 
jäähdytys- ja ilmastointituoterymän 
luetteloita tullaan tekemään jat-
kossa kuten ennenkin. Uusim-
pana ilmestyneen Lämmitys-
laitteiden varaosat 2006 
-luettelon voi tilata 
numerolla TERMO2. 
Se sisältää päivitetyn ja 
laajennetun valikoiman 
lämmityslaitteiden kennoja ja 
puhallinmoottoreita. Kaikki 
tuoteryhmän luettelot päivit-
tyvät jatkuvasti, joten uusinta 
versiota kannattaa 
käydä aina etsimässä 
sähköisessä muodossa 
Kahan Extranetistä.

Huomio huoltopäälliköt!
Ilmastointihuollon laite-
hankinnat 2006-budjettiin 
järkevästi Kahalta

Nyt kannattaa viimeistään hoitaa vuo-
den 2006 ilmastointihuollon laitehankin-
nat kuntoon. Kahalla on tarjota markki-
noiden parhaat tuotteet, tarvikkeet ja 
koulutuspalvelut sopivaan hintaan käte-
västi ja keskitetysti yhdellä kertaa. 
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Soita tai meilaa Tomi Laiti-
lalle, puh. 040 511 7706 tai 
tomi.laitila@kaha.fi , ja saat 
taatusti kilpailukykyisen 
tarjouksen!

Kfi x on Kahan emoyhtiön KG Knutssonin oma tuote-
merkki, johon kuuluu laaja valikoima tuttujen toimit-
tajien laadukkaita pientarvikkeita (GHW, Pudenz, Merit, 
Alstermo, HellermannTyton jne.). Kahan ohjelmaan tulevat 
vuoden 2006 alusta Kfi x-korjaamolajitelmat sekä myymäläpakkaukset, 
jotka myydään kolmena moduulina telinejärjestelmineen. Jos myymälässä 
on jo valmiiksi sopiva järjestelmä, moduulien sisällön voi ostaa myös erikseen.

Myymäläpakkaukset
- Ruuvi- ja mutterimoduuli: Ruuvit, mutterit, aluslevyt, koritulpat, läpivienti-
 kumit, sulakkeet ja releet (91 tuotetta / 845 pakkausta)
- Sähköliitinmoduuli: Sähköliittimet, akkukengät ja kytkentätarvikkeet (90/845)
- Katkaisinmoduuli: Katkaisintuotteet, pistorasiat, johdinsiteet ja sähköjohdot  
 (61/332)

Korjaamolajitelmat
- 50 eri lajitelmaa vankoissa peltilaatikoissa, yhteensä noin 500 tuotetta.
- Samoja tuotteita kuin myymäläpakkauksissa, mutta korjaamokäyttöä varten 
 suuremmat/sopivammat erät
- Täydennyspussit, joissa lajitelmalaatikon lokeroon sopiva määrä
- Tyhjät lajitelmalaatikot omille kokoelmille sekä telineräkit laatikoille

Lisätietoja: Jyri Marttelin (09) 6156 8264 / jyri.marttelin@kaha.fi  
ja Timo Lopperi (09) 6156 8290 / timo.lopperi@kaha.fi 

Laadukkaat pientarvikkeet 
myymälään ja korjaamoon
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Kahan avain-

asiakasesittelyssä

               Maxpo 2005 -näyttelyssä 
ensiesitellyn Lännen 8600C -pyörä-
kuormainkaivurin ohjaamo herätti 
messuilla niin suurta mielenkiintoa,
että siihen ajoittain jopa jonotet-
tiin. Perustekniikaltaan koetellun 
ja luotettavan koneen näkyvin 
uutuus onkin juuri kuljettaja-
ystävällinen ohjaamo suurine 
ikkunoineen. Ergonomialtaan ja 
mukavuudeltaan korkealuokkaista 
työkoneohjaamoa luotaessa olivat 
tärkeässä roolissa Kahan edusta-
mat SWF-katkaisimet ja MCC-läm-
mitys-/ilmastointijärjestelmä.

Kaha-komponentit osana kokonaisuutta

Lännen 8600C -pyöräkuorm
huipputekniikkaa

Lännen maarakennuskoneet
Loimalla toimivan Lännen Tractors Oy:n asi-
akkaat ovat maa-, vesi- ja ympäristöraken-
tamisen ammattilaisia, joille se kehittää ja 
valmistaa maarakennus- ja ympäristökonei-
ta vaativiin olosuhteisiin. Yritys tunnetaan 
ennen kaikkea päätuotteestaan, pyöräoh-
jatusta Lännen 820C -kaivurikuormaimesta, 
jossa yhdistyvät suorituskyky, luotettavuus 
ja nykyaikaisen tekniikan tuoma käyttömu-
kavuus. Nämä samat ominaisuudet päätti 
Lännen Tractors Oy ottaa lähtökohdikseen 
silloinkin, kun se ryhtyi suunnittelemaan 
uutta 8600C-mallia.

Lännen 8600C – vahvaa tekniikkaa
Uutuuskoneen perustekniikka oli niin koe-
teltua ja varmatoimista, että siihen ei ollut 
tarpeen tehdä radikaaleja muutoksia. Mer-
kittäviä parannuksia silti tehtiin: mm. voi-
mansiirron ohjausjärjestelmään ja jäähdytti-
men siivikkoon tehdyillä pienillä muutoksil-

la onnistuttiin nopeuttamaan lämpenemis-
tä ja pienentämään polttoaineenkulutusta 
ja melua. Aivan erityistä huomiota kiinni-
tettiin kuitenkin koneen huollettavuutta ja 
käytettävyyttä parantaviin seikkoihin.

Avara ohjaamo
Näkyvimmät uudistukset löytyvät ohjaa-
mosta, johon haluttiin moderneinta tekniik-
kaa yhdistettynä parhaaseen mahdolliseen 
käytettävyyteen ja mukavuuteen. Kuljetta-
jan paikalta on esteetön näköala kaikkiin 
suuntiin. Kaarevat, suuret lasipinnat ulottu-
vat ylhäältä aina lattian tasoon asti antaen 
hyvän näkyvyyden tukijalkoihin ja pyöriin. 
Kaivuutyötä voidaan tehdä myös kun istuin 
on käännettynä 45º oikealle, mikä paran-
taa näkyvyyttä esimerkiksi kuormaustyössä. 
Ohjaamon säilytystilat ovat runsaat ja mo-
nimuotoiset, ja käytössä kestävät materiaa-
lit ja rakenneratkaisut helpottavat puhtaa-
napitoa. 
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ainkaivurin ohjaamossa 

SWF 533 -katkaisimet
Käytetyimmät hallintalaitteet ovat istuimen 
hallintavivuissa ja muut kytkimet on sijoitet-
tu yhtenäisiksi ryhmiksi ohjauspyörämoduu-
liin ja sivupaneeliin. Keinukatkaisimia vali-
tessaan Lännen Tractors tiesi kenen puoleen 
kääntyä: maailmankuulu ensiasennusmerk-
ki SWF kuuluu nimittäin loimaalaisyrityksel-
le laatukomponentteja jo vuosikausia toi-
mittaneen Kahan sähkötarvikeohjelmaan.

Viime Kahaviestissä esitellyn uuden SWF 533 
-sarjan keinukatkaisimet on suunniteltu so-
pimaan täydellisesti juuri Lännen 8600C:n 
ohjaamon kaltaisiin nykyaikaisiin, ergono-
misesti ja raikkaasti muotoiltuihin kabiinei-
hin. Kestävien ja selkeästi toimivien katkai-
simien etulevyyn on laserleikattu toimintoja 
kuvaavat symbolit, joita valaistaan takaa jo-
ko vihreän tai punaisen värisellä ledillä. Hel-
posti asennettavaan levyyn saa jopa kolme 
erilaista symbolia, jotka voidaan tarvittaes-
sa leikata asiakkaan omasta mallista.

Lisävarusteena saatavan MCC:n valmistaman 
EEC-automaatti-ilmastoinnin paneeli on helppo-
käyttöinen ja -lukuinen.

Ohjaava näyttö virtuaalimittaristoineen on korvannut uudessa ohjaamossa perinteiset mittarit ja 
merkkivalot. Tiedonsiirto moottorin, ohjausmoduulin ja ohjaavan näytön välillä hoidetaan 
CAN-väylällä. Oikealla sivupaneeli SWF 533 -katkaisimineen ja sen juuressa puoliautomaattisen 
MCC-lämmitys-/ilmastointijärjestelmän säätimet sekä Meritin virtalukko.

Ammattilaisten vastaanotto uudelle Lännen 8600 C 
-pyöräkuormainkaivurille on ollut innostunut. 

Erityisesti on kiitelty näkyvyyttä uudesta 
ohjaamosta sekä koneen tyylikästä ja 

ammattimaista ulkonäköä. 
Myös hiljaisuus ohjaamossa ja 

koneen ulkopuolella on 
yllättänyt testi-

koneeseen 
tutustuneet.

MCC-lämmitys-/ilmastointijärjestelmä
Raittiin ja puhtaan ilman vaihtuvuuden, te-
hokkaan lämmityksen ja ilmastoinnin hoitaa 
MCC:n valmistama ja Kahan toimittama lai-
tekokonaisuus, joka on sijoitettu ohjaamon 
oikealle sivulle perinteisen oven paikalle. 

Järjestelmässä on uuden tyyppinen mata-
lakierroksinen suurtehopuhallin, joka tuot-
taa tarvittaessa suuren ilmamäärän alhaisel-
la melutasolla. Vakioilmastointi on puoliau-
tomaattinen ja valinnaisvarusteena sen saa 
myös täysautomaattisena.

Lännen 8600 C -pyöräkuormainkaivurissa 
on Kahan tuotevalikoimasta lisäksi myös 
Pommierin ikkunasaranat, Wehrlen relei-
tä, VDO:n anturit sekä Meritin virtalukko ja 
TriMarkin ovenkahvat. TriMark on ottanut 
ovenkahvojensa lukoissa käyttöön saman-
laiset lukkopesät kuin Merit virtalukoissaan, 
joten nyt pienemmälläkin erikoisvalmista-
jalla on mahdollista saada työkoneisiinsa 
henkilöautopuolelta tuttu helppokäyttöi-
nen yksiavainjärjestelmä.

Lisätietoja Lännen 8600C -uutuuskonees-
ta sekä itse yrityksestä voi lukea osoitteesta 
www.lannentractors.fi 
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DTCO 1381 ominaisuuksia:

- Suomenkielinen käyttövalikko

- Näyttöväri valittavissa

- 2 Smart Card -paikkaa

- CAN-yhteensopiva

- K-linjadiagnostiikka

- Kierrosluku- ja nopeusprofi ilit

- Hyvä liitettävyys esim. 

  kannettavaan tietokoneeseen

- 2 sisääntuloa

- Linjaulosmeno

- DIN-koko

- 24 V / 12 V

DTCO 1381

Tulevaisuus on 
digipiirturin

Kuljetusliikkeet

- Ohjelmistot piir-
turin sekä ulkoisen
USB-muistin että 
kuljettajakortin tie-
tojen analysointia 
varten

Kuljettajat

- Yksilölliset rat-
kaisut kuljettaja-
koulutusta varten

Korjaamot

- Diagnoosilait-
teet ja tekninen 
dokumentointi

Viranomaiset

- Tarkat valvon-
tatyökalut ken-
tälle ja toimis-
toon tarkastajia 
ja valvontaviran-
omaisia varten

Ohjelmisto-
talot

- Monipuoli-
set rajapinnat 
asiakaskoh-
taiseen FMS-
integrointiin

Auton-
valmistajat

- Hyvä yhteenso-
pivuus ajoneuvo-
teollisuuden stan-
dardien kanssa

Siemens VDO DTCO 1381 
tuo ajotietojen tallennuksen 
modernille digitaaliselle 
aikakaudelle. Digitaalisen 
ajopiirturin ylivoimaisia etuja 
ovat tietoturvallisuus, suuri 
tallennuskapasiteetti sekä
tietojen monipuolinen 
jatkokäytettävyys. 
Suoraan ajoneuvoelek-
troniikkaan kytkettynä 
se kykenee tallentamaan 
mekaanista piirturia paljon 
enemmän ja tarkempaa 
tietoa. 

Ajoneuvokohtainen data tallentuu laitteen 
sisäiselle massamuistille ja kuljettajakohtai-
set tiedot etupaneelin muistikorttipaikkaan 
työnnettävälle henkilökohtaiselle kuljettaja-
kortille. Kaiken piirturin tallentaman tiedon  
analysointiin on tarjolla monipuoliset ohjel-
mistot. Tien päällä suoritettavaa tiedonlu-
kua varten laitteessa on selkeä valaistu LCD-
näyttö sekä sisäänrakennettu tulostin.

Piirturin pariksi sopii täydellisesti USB 2.0 
-yhteensopiva Downloadkey -muistitikku, 
jolle on valmis sisäänmeno piirturin etule-
vyssä. Toimintamerkkivaloilla varustetun 
Downloadkeyn avulla on helppo ladata piir-
turista tietoja arkistoitavaksi tai käsiteltä-
väksi PC:ssä.

Lisätietoja DTCO 1381 
-digipiirturista ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista saat Kaj Töttermanilta 
puh. (02) 6156 8268 / kaj.totterman@kaha.fi  tai 

valmistajan nettisivuilta osoitteesta www.vdo.com/dtco

Esimerkkejä Siemens VDO DTCO 1381 -digipiirturin käyttöalueista:
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Nopeusrajoitin 
kuorma-autoihin ja 

pikkubusseihin

VDO Pedal Interface II

Nopeusrajoitinvaatimukset 
muuttuivat tämän vuoden 
alusta ja rajoitinpakko koskee 
nyt lähes kaikkia kuorma-
autoja sekä pikkubusseja. 
Sähköisellä kaasupoljinlait-
teistoilla varustettuihin ajo-
neuvoihin on tarjolla helposti 
asennettava ja säädökset 
täyttävä ratkaisu 
–  VDO Pedal Interface II.

Rajoitinasia ajankohtainen jo nyt
Rajoitinpakko koskee kaikkia yli 3,5 tonnin 
kuorma-autoja (ajoneuvoluokka M2) sekä 
yli 9 matkustajapaikan pikkubusseja (ajo-
neuvoluokka N2). Tämän vuoden aikana re-
kisteröityihin ajoneuvoihin rajoitin on olta-
va AKE:n myöntämän poikkeusluvan mu-
kaan asennettuna 1.1.2006 mennessä. Van-
hemmissa 1.10.2001 tai sen jälkeen käyt-
töönotettuissa EURO 3 -dieselmoottorilla 
varustetuissa ajoneuvoissa rajoitin on olta-
va 1.1.2007 mennessä.

Monipuoliset perus- ja lisätoiminnot
VDO Pedal Interface II asennetaan kaa-
supolkimen ja moottorielektroniikan vä-
liin. Eri automalleissa on varsin poikkeavia 
ratkaisuja ja yleismallista nopeusrajoitin-
ta ei ole mahdollista tehdä. Siksi Siemens
VDO on suunnitellut ohjelmoitavan laitteis-
ton, joka on sovellettavissa useimpiin au-
tohin. Järjestelmään on samassa yhteydes-
sä helppo asentaa myös vakionopeussäädin, 
sillä ohjelmoinnin lisäksi tarvitaan vain käyt-
tövipu. Samalla saadaan lisätoimintona sää-
dettävä aluenopeusrajoitus, josta on hyötyä 

erityisesti alhaisen nopeusrajoituksen alu-
eella usein liikkumaan joutuvissa ajoneu-
voissa.

Mallikohtaista soveltuvuutta
VDO-rajoitinjärjestelmiä on Suomessa asen-
nettu keväästä alkaen mm. Ford Transit,
Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Bo-
xer ja Volkswagen Transporter T5 -autoi-
hin. Valmiit asennusohjeet ovat saatavis-
sa mm. Opel Vivaro ja Movano, Nissan Pri-
mastar, Renault Master ja Traffi c, Mercedes 
Sprinter sekä Mitsubishi Canter -malleihin. 
Lisää ohjeita valmistuu tarpeen mukaan.

Kaha tarjoaa koulutusta
Kaha on antanut asennuskoulutusta jo mm. 
VDO-rajoitinpisteille, ja muutkin ovat terve-
tulleita asiantunteviin koulutustilaisuuksiin. 
Rajoitinpakon piiriin tulevien autojen mää-
rä on varmasti riittävä takaamaan koulutuk-
seen käytetyn ajan korvatuksi hyvin lyhyessä 
ajassa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

VDO Pedal Interface II -esitteen 

tilausnumero on VDO31 ja 

hinnaston VDO32.



Maailman johtaviin lumiketjuvalmistajiin 
kuuluvan italialaisen Königin siirryttyä osak-
si Thule-yhtiöitä, tulevat sen tuotteet luon-
tevasti myös Kahan edustukseen. Alan mer-
kittävimpiin yrityksiin lukeutuva König on 
kehittänyt monia ketjujen asennusta helpot-
tavia kiristysjärjestelmiä, jotka tekevät lumi-
ketjuista nopea- ja helppokäyttöisen turva-
varusteen kaikille vaikeissa olosuhteissa jos-
kus autoilemaan joutuville – myös mökki- ja 
metsäteitä käyttäville suomalaisille.

Kahan tulevaisuudessa laajenevaan König-
valikoimaan tulee aluksi ketjuja henkilö-, 
paketti- ja maastoautoihin. Ne ovat kaikki 
timanttikuvioituja, itsekiristyviä ja erikoiste-
räksestä valmistettuja ristikkäisketjuja, joi-
den muotoilu mahdollistaa ketjujen ikää 
pidentävän molemminpuolisen käytön. 
Königin uudella Supermagic-lukitusjärjes-
telmällä varustetut mallit sopivat vanteita 
naarmuttamattomina erityisesti kevytme-
tallivanteisille pyörille.

König-lumiketjuista kertoo mielellään lisää 
Erkki Pulkkinen, puh. (09) 6156 8275 tai 
erkki.pulkkinen@kaha.fi 

-lumiketjut
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Kaha kiersi parin viikon ajan asiakkaidensa luona esittelemässä 
Thule-kuljetuslaatikoita ja uutuutena valikoimaan tulleita 

König-lumiketjuja. Ajokkina oli viimeisen päälle karski 
Hummer, jolla kurvattiin aina päivän päätteeksi 
samaan aikaan käynnissä olleen Kahan kokous-

kierroksen paikoille. König-lumiketjut herättivät 
kaikkialla kiinnostusta laadukkuudellaan ja 

helpolla asennettavuudellaan.

Kuva: Erkki Pulkkinen

Tiesitkö? Suomessakin 
saa käyttää lumiketjuja
Tuulilasi-lehti kirjoitti verkkolehtensä Valokeila-
osastolla marraskuussa mm. seuraavaa:

“Mitä tehdä, kun aamuyöstä on satanut puoli 
metriä nuoskaa, eikä auto suostu liikkumaan 
kotikatua? Silloin tulee mieleen, että Keski-
Euroopassa käytetään lumiketjuja. Myös 
Suomessa niiden käyttö on sallittu, kunhan 
muistaa, että joulukuun ja helmikuun välisenä 
aikana alla on oltava aina myös talvirenkaat.

Lumiketju on tarkoitettu äärimmäisiin oloihin, 
joissa normaalilla talvirenkaalla (nastoilla tai ilman) 
ei pystytä etenemään. Sellainen olosuhde saattaa 
syntyä Suomessa vaikkapa mökkitiellä talvella. 
Pieni lapiotyö renkaan takaa mahdollistaa ketjun 
pujottamisen renkaalle autoa siirtämättä.

Lumiketjun käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään talveen. Monina kesinä leirintä-
alueiden nurmet eivät ole kestäneet, ja on tultu tilanteisiin, jossa matkailuvaunua 
ei yksinkertaisesti ole saatu vedettyä pois ilman lisäapua. Lumiketjut toimivat silloin 
erinomaisena apuna.”



SONAX-tuotekaappi on täydellinen setti, 
johon on koottu kaikki ammattimaisen 
automeikkarin työssään tarvitsemat Pro-
tuotteet ja -tarvikkeet kätevästi yhteen 
jämäkkään vaunukaappiin. Kysy lisää:
kai.sihvonen@kaha.fi  / (09) 6156 8315.

Gates uudisti moniurahihnalinjansa

Micro-V® XF tuo 
OE-tekniikan jälki-
markkinoille
Gates on tuonut markkinoille edistyksel-
lisen Micro-V® XF -moniurahihnalinjan, 
jonka avulla se tarjoaa jälkimarkkinoille 
sisäänpääsyn viimeisimpään OE-teknolo-
giaan. Micro-V® XF -hihnat on tehty samois-
ta korkealaatuisista materiaaleista kuin en-
siasennushihnat. Ne vastaavat täysin OE-
hihnoja myös rakenteeltaan ja mitoituk-
seltaan. Uutuushihnat on optimoitu toimi-
maan nykyautoissa, joissa yksi hihna pyörit-
tää useaa käyttöpyörää. 

Kasvanut valikoima – uusi numerointi
Laajentunut valikoima tarjoaa täydellisen 
kattavuuden autokantaan, ja entistä loogi-
semman, mittaan perustuvan numerointi-
järjestelmän käyttöönotto helpottaa oikean 
hihnan valintaa. Siirtyminen uusiin nume-
roihin tapahtuu luonnollisen varastokier-
ron myötä, siirtymäaikana asiakkaat voivat 
käyttää vanhoja tuotenumeroita aivan ku-
ten ennenkin.

Täydellinen yleiskatsaus Micro-V® XF 
-hihnalinjasta yhdessä huolto-
vinkkien ja vianetsintäoppaan 
kanssa löytyy sivulta 
www.gates.com/europe/XF

Myös PowerGrip® -jakopäänhihnalinja on 
kokenut uudistuksen. Uusi myyntipakkaus 
parantaa tuotteen käytettävyyttä ja suoje-
lee hihnaa ennen sen asennusta.

Kuumaliimattu pakkaus
Kaikki PowerGrip®-hihnat tullaan jatkossa 
myymään pahvipakkauksessa, jonka saumat 
on kuumaliimattu. Entistä tiiviimpi myynti-
pakkaus torjuu pölyn, auringonvalon ja mui-
den kumin ominaisuuksia heikentävien teki-
jöiden pääsyn kosketuksiin hihnan kanssa.

Mukana vaihtovälitarra
Kätevä uudistus on myös pakkauksen mu-
kana seuraava vaihtovälitarra, johon mer-

PowerGrip® -jakopäänhihnat 
uuteen käytännölliseen pakkaukseen

kitään kilometrilukema ja päivämäärä ja-
kopäänhihnan asennushetkellä. Esimerkik-
si moottoritilaan tai huoltokirjaan kiinni-
tettävässä tarrassa on valmiiksi merkittynä 
hihnan tuotenumero. Tarra muistuttaa niin 
omistajaa kuin autoa huoltavaa henkilöäkin 
jakopäänosien vaihtotarpeesta.

Selkeät tuotetiedot
Kierrätettävän pakkauksen kannessa on 
tuotenumero, yksityiskohtaiset tiedot hih-
nan sopivuudesta sekä selkeä kaavakuva, 
johon on merkitty oikea mittauskohta hih-
nan kiristykseen (STT-1). Oikein asennettuna 
OE-laadun PowerGrip® -hihna toimii luotet-
tavasti ja turvallisesti koko vaihtovälin ajan. 

Tuotekaappi 
ammattilaiselle
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Uuden Jakopään osat 
2006 -luettelon voi 
tilata Kahalta tilaus-
numerolla GATES1 ja 
hinnaston numerolla 
GATES2.
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Uutuushylsyt 
vioittuneiden 
pulttien avaamiseen
Kamasan uudet kartiomaiset voimahyl-
syt ovat oiva apu kiinnijuuttuneiden 
tai kuluneiden vanne- tai muiden 
pulttien avaamiseen. Sisältä kape-
nevissa hylsyissä on vasenkierteiset 
jengat, jotka pureutuvat pulttiin 
sitä avaamissuuntaan kierrettäessä. 
Puolituumaisella liittimellä varustet-
tuja hylsyjä on saatavana joko erik-
seen K 8360 – K 8367 (17 – 27,5 mm) tai 
sarjana K 8994, jossa on kaikki kahdeksan hylsyä.

Uutuuskaiutin, joka tekee 
ihmeitä äänentoistolle
Kustannustehokas tapa parantaa auton äänentois-
toa on korvata epäherkät alkuperäiskaiuttimet 
Boston Acousticsin S65-uutuuskaiuttimilla. Niiden 
92 dB herkkyys takaa, että musiikki toistuu kirk-
kaana ja dynaamisena pienemmälläkin vahvisti-
mella tai kuunteluvoimakkuudella. Helppo ja
nopea Drop-in-asennus tehdään 2,5” syvyyteen.

MXN 7000 on 7” värilaajakuvanäy-
töllä varustettu peruutuskamerasarja, 
johon voi kytkeä neljä kameraa ja 
katsella niiden välittämää kuvaa 
joko vuorotellen tai samaan aikaan 
jaetulla ruudulla. Kameroiden valinta 
tapahtuu kätevästi suoraan näytössä 
olevista painikkeista. Sarjan voi asentaa 
mihin tahansa 12–24 V ajoneuvoon, 
mukana seuraavat kaikki tarvittavat 
osat sekä kytkinkeskus kameroille. 
Saatavana on myös pienemmillä väri- 
ja mv-näytöillä varustettuja sarjoja, 
joilla voi välittää vuorotellen kahden 
kameran kuvaa.

MXN-peruutuskamerasarjoihin sopivat täri-
nän- ja säänkestävät peruutus-, puskuri- ja 
sivukamerat löytyvät niin ikään MXN:n vali-
koimasta. Ne välittävät kuvaa luonnollisesti 
myös esim. VDO Daytonin navigointinäyt-
töihin.

Pudenz ja Littelfuse 
yhdistyivät
Pudenz ja Littelfuse ovat molemmat mer-
kittäviä ajoneuvoteollisuuden sulaketoi-
mittajia – edellinen etenkin työkone- ja jäl-
kimmäinen vastaavasti henkilöautopuolel-
la. Kun Littelfuse hankki osake-enemmis-
tön Pudenzista, syntyi Euroopan markki-
noille todella vahva tekijä, jolla on tarjota 
laaja valikoima erilaisia sulakkeita ja sulake-
pesiä sekä ajoneuvoteollisuudelle että jälki-
markkinoille.

Pudenz säilyy yhdistymisen jälkeenkin tuo-
temerkkinä Kahan ohjelmassa – fuusion 
myötä valikoima vain on entistä kattavam-
pi. Uusi sulakeluettelo ilmestyy alkuvuon-
na 2006.

Skiexpo 4.-6.11.2005
Pohjoismaiden suurin talviurheilun messu-
tapahtuma Skiexpo, lautailun suurtapahtu-
ma BoardExpo sekä DigiExpo kokosivat Hel-
singin Messukeskukseen yli 47 000 kävijää. 
Kaha esitteli osastollaan uusien Thule Atlan-
tis ja Spirit -kuljetuslaatikkojen ohella mm. 
Webasto- ja DEFA-lämmittimiä.

Peruutuskamerasarja 
huippunäytöllä
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Nimitykset

AJONEUVOTEOLLISUUS

 Jääskeläinen Kirill
 Mainosassistentti
 (09) 6156 8325
 kirill.jaaskelainen@kaha.fi 

 Toivonen Tomi
 Kenttäpäällikkö
 (09) 6156 8382
 tomi.toivonen@kaha.fi 

LISÄVARUSTEET

 Hannonen Toni
 Malliasentaja 
 Webasto, Defa
 (09) 6156 8283
 toni.hannonen@kaha.fi 

OSTORYHMÄ

 Huusela Tuija
 Ostotoiminnot
 (09) 6156 8214
 tuija.huusela@kaha.fi 

 

PUHELINVAIHDE

 Seppälä Hanna
 Puhelinvaihde
 (09) 6156 800
 hanna.seppala@kaha.fi  

VARAOSAT

 Kinnunen Mikko
 Tuotepäällikkö 
 Valeo-sulat, Bougicord
 (09) 6156 8375
 mikko.kinnunen@kaha.fi 

 Pulkkinen Erkki
 Tuotepäällikkö
 Kamasa, König, Thule
 (09) 6156 8275
 erkki.pulkkinen@kaha.fi 

 Vainikka Jouni
 Tuoteryhmäpäällikkö
 (09) 6156 8202
 jouni.vainikka@kaha.fi 

Uusia luetteloita
Kahalta

Sytytysjohtosarjat & sytytyspuolat 2006 
-luettelossa on laaja valikoima Bougicordin 
huippulaadukkaita osia. Luettelon tilaus-
numero on BOUGI1 ja hinnaston BOUGI2.

Kierrejouset 2006 -luettelo pitää sisällään 
Lesjöforsin ja K+F:n jousia käytännössä ko-
ko Suomen henkilö- ja pakettiautokantaan. 
Luettelon tilausnumero JOUSI1 ja hinnaston 
JOUSI2.

Pyöränlaakerisarjat 2006 -luettelosta löyty-
vät ranskalaisen SNR:n OE-laatua olevat laa-
kerit. Luettelo lähtee Kahalta tilausnume-
rolla SNR1 ja hinnasto numerolla SNR2.
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Lämmin auto

Defa on paitsi Suomen suo-
situin autolämmitin, myös 
muutenkin oiva lämmönlähde 
luovissa käsissä. 

Osoitteessa www.defaniksi.com 
voit tutustua Defan loistaviin 
ominaisuuksiin autolämmitti-
menä sekä keksiä ja ehdottaa 
leikkimielisiä Defaniksejä 
– uusia nokkelia käyttötarkoi-
tuksia Defa-sisälämmittimelle. 
Parhaista nikseistä tehdään 
sivustolle mainosfi lmejä.

Samalla voit osallistua arvon-
taan, jossa voit voittaa Honda-
mönkijän (arvo 9650 euroa)!

Kilpailuaikaa on 30.3.2006 
saakka, ja palkintojen arvonta 
suoritetaan 1.4. 2006. Tarkat 
osallistumisohjeet ja säännöt 
löydät Defaniksi-sivustolta. 
Surffaa siis heti sinne ja 
anna mielikuvituksesi lentää!


