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Biobuumia ja ketjuhuumaa

Juuri tätä kirjoittaessani koitti aika, jolloin Suomessakin alkoi saada 
etanolilla terästettyä bensiiniä normaalijakelusta. Asia liikuttaa vie-
lä aika harvaa, mutta jossain vaiheessa alkavat epätietoiset ja -luu-
loiset autoilijat pohtia meilläkin onko biopolttoaine hyvästä vai pa-
hasta, vaatiiko se muutoksia autoon, vaikuttaako se moottorin kes-
tävyyteen, heikkeneekö talvikäynnistyvyys jne. 

No, näihin asioihin saavat suomalaisautoilijatkin varmasti ajan myö-
tä vastaukset, mutta naapurissa ollaan jo pitemmällä: käydessäni 
huhtikuussa Tukholmassa autonäyttelyssä en voinut kuin ihmetellä 
biopolttoaineiden ympärillä käytyä hulinaa! Päätellen siitä, kuinka 
paljon autonvalmistajat ja -maahantuojat siellä satsaavat biomallis-
toihin, on Ruotsissa käynnissä jo suorastaan biobuumi. 

Mietitytti vain, kuinka paljon yhteiskunnalle ja/tai öljy-yhtiöille mak-
saa perustaa riittävä jakeluverkosto ympäri maata ja saada asemille 
riittävästi myyntiä, jotta se peittäisi kustannukset edes kohtuullisel-
la aikajaksolla. Eli tässäkin asiassa tarvitaan mielestäni jonkin verran 
malttia, ettei meille syntyisi toista petrooli-Saab-kantaa tänne Suo-
menniemelle.

Toinen autoalan ja tämän ajan suuri trendi on varaosaliikkeiden 
ja -tukkujen suuri aktiivisuus ketjuuntumisessa ja kumppanuuksi-
en julistamisessa. Tätä menoa lähes kaikki varaosaliikkeet kuuluvat 
pian vähintään yhteen ketjuun ja ovat kumppaneita vähintään kah-
delle tai kolmelle tukulle. Toivoa sopii, ettei tässä huumassa unoh-
du se tärkein asia, eli asiakkaan palveleminen. Metsää on joskus vai-
kea nähdä puilta...

Me täällä kehäkolmosen kupeessa pysymme kuitenkin perinteillem-
me uskollisesti riippumattomana ja koetamme jotenkin edelleen 
pärjätä kaikkien ketjujen ja kumppanien joukossa. 

Oikein kaupallista ja lämmintä kesää kaikille!

Jari Suhonen

P.S. Tässä lopuksi haluan vielä julkistaa 
Potterin lain: “Huhusta tulee uskottava 
vasta, kun se virallisesti kiistetään.”
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Taustalla TecDoc
Luettelon tiedot pohjautuvat yleiseuroop-
palaiseen TecDoc-tietokantaan. Alan arvos-
tetuin tuote- ja soveltuvuustietokanta ta-
kaa, että valmistajien tiedot ovat varmas-
ti oikein ja ajan tasalla. Suomalaiseen au-
tokantaan räätälöitynä Autoluettelo.fi  ky-
kenee palvelemaan asiakkaitamme luotet-
tavasti ja nopeasti. Se on kotimainen, tur-
vallinen varaosien ja varusteiden tuoteluet-
telo, ajantasalla oleva hinnasto sekä reaali-
aikainen saatavuuskysely – kaikkea yhdellä 
kertaa.

Monipuoliset haut
Tuotteita voi hakea luettelosta monipuoli-
sesti esimerkiksi tuotenumeron, valmistajan, 
OE-numeron tai automerkin, -mallin, vuosi-
mallin tai moottorityypin mukaan. Reaali-
aikaisia hakuja ja tilauksia voi tehdä myös 
suoraan asiakkaan järjestelmien (AutoFutur 

Autoluettelo.fi 
tuo Kahan tuotteet omalle koneellesi

Pro, Automaster jne.) kautta, sillä Autoluet-
telo.fi  on täysin integroitavissa olemassa 
oleviin järjestelmiin ohjelmistovalmistajien 
tarjoamien rajapintojen avulla.

Aina on-line
Kellon ja kalenterin ympäri käsillä oleva 
Autoluettelo.fi  tekee tuotteiden myymi-
sestä todella helppoa. Jälleenmyyjänämme 
saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joil-
la sisäänkirjautumalla näet tuotteiden sal-
dot ja ajantasalla olevan ostohintasi. Pystyt 
näin lupaamaan asiakkaallesi varmasti tuot-
teiden saatavuuden ja tarkan hinnan. Lisäk-
si voit helposti siirtää tilauksen omaan jär-
jestelmääsi tai lisätä tilattavat tuotteet suo-
raan Autoluettelo.fi :n ostoskoriin. Ostosko-
rissa olevat tilaukset lähetät napin painal-
luksella meille ja saat tavarat samana tai vii-
meistään seuraavana päivänä tilauksen saa-
pumisajankohdasta riippuen.

Kaikkia Kahan edustamia varaosia ja lisävarusteita voi pian etsiä, selailla ja myös 
tilata kätevästi omalta tietokoneelta osoitteesta www.autoluettelo.fi . 

Sähköinen, lähes 70 000 nimikkeen tuoteluettelo päivittyy reaaliajassa 
varastotasolta asti ja palvelee asiakkaitamme joka päivä kellon ympäri. 

Lisätietoja syksyllä starttaavasta 
Kahan sähköisestä tuoteluettelosta 
antaa Jouni Vainikka, 
puh. (09) 6156 8202 tai 
jouni.vainikka@kaha.fi 
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Kun otetaan 176 000 kg ja 161 km korkealaatuista paperia, jaetaan 
se 48-sivuisiksi luetteloiksi ja täytetään sivut upeilla kuvilla ja 
tarkoilla tiedoilla markkinoiden fi ksuimmista kuljetusratkaisuista, 
on syntynyt jättipainos Thulen uutta tuoteluetteloa. 
Tällä aukeamalla esitellään vain murto-osa katalogin sisällöstä, 
johon kuuluu mm. 15 hienoa uutuustuotetta. 
Tee luettelotilaus siis viipymättä, sillä kesäsesonki on jo alkanut!

Thulen nettisivut uudistuvat! Käy ja tutustu: www.thule.com

UUTUUS!

Tuoteluettelo täynnä 

Thule Ranger
Käytännöllinen ”Taita & talleta” -kuljetuslaatikko, jonka tilavuus 
on suurimmillaan jopa 340 litraa. Tyhjänä sen voi kuitenkin 
kääriä hetkessä pieneen kokoon ja 
sujauttaa mukana tulevaan säilytys-
kassiin odottamaan seuraavaa 
käyttökertaa.

EasyBase on joustava uusi telineratkaisu 
kaikenlaisille tavaroille. Järjestelmän ytimenä 
on takavaloilla ja kilpipaikalla varustettu 
perusosa, joka muuntuu neljän lisäosan 
avulla mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin 
soveltuvaksi tavaratelineeksi. 

Vankan perusosan patentoitu kiinnitys sopii kaikkiin 
vetokoukkuihin ilman säätämistä, ja käännettävän 
U-putken ansiosta teline on helppo säilyttää. 

Saatavana myös 13-napaisella 
pistokkeella.
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Thule-vuosi 

2006

- EasySnap-pikakiinnitys
- Saatavana musta-harmaana
- 110 x 80 x 40 cm
- 340 litraa

UUTUUS!

EasyBasket 
- Kiinnitys ilman työkaluja
- Sopii kuormalle kuin kuormalle
- 126 x 56 x 11 cm

• EasyBasket • EasyBike • BackUp • EasyBag

Thule EasyBase = Perusosa + neljä lisäosaa:
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järkeviä kuljetusratkaisuja

Thule FreeRide
Taakkatelineeseen lukittuva jämerä FreeRide 
korvaa 575-mallin.

- Pikalukot eri kokoisille rungoille
- Pikahihnat erikokoisille renkaille
- Asennus ilman irto-osia

5

Thule OutRide
OutRide on haarukkakiinnitykseen suunniteltu pyöräteline, 
joka korvaa vanhan VeloVise-sarjan.

- Pikakiinnike kaikille etuhaarukoille – myös levyjarrullisille pyörille
- Pikakiinnityshihna erikokoisille renkaille
- Integroitu sovitin pyörille, joissa on 20 mm:n akselit
- Kevyt ja kestävä alumiinirakenne

UUTUUS!

UUTUUS!

EasyBike
- Kiinnitys ilman työkaluja
- Sopii kaiken kokoisille pyörille
- Max 3 pyörää

EasyBag
- Kiinnitys hihnoilla ilman työkaluja
- Ihanteellinen esim. urheiluvaatteille 
  ja -välineille
- 110 x 55 x 53 cm

BackUp
- 420 litraa ylimääräistä tavaratilaa
- Suojaa kuormaa tehokkaasti
- Sopii myös EuroClassicPro- ja 
  BackPac-telineisiin
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VDO Dayton DTV 6500 on ajoneuvokäyt-
töön suunniteltu, maanpäällisille digilä-
hetyksille tarkoitettu tv-viritin. Kahden 
erillisen virittimen ja kahden tehokkaan 
aktiiviantennin ansiosta se kykenee tuotta-
maan virheetöntä digikuvaa myös liikku-
vassa autossa.

Monipuolisia 
multimediauutuuksia

Toisin kuin monessa pöytälaitteessa, siinä 
on sujuvasti toimiva DVB-tekstitys YLE:n ka-
naville sekä nopea teksti-tv ja EPG-ohjel-
maopas. DTV 6500 on ihanteellinen ratkai-
su esimerkiksi tilausbusseihin, joissa matkus-
tajien ei haluta joutuvan tinkimään tv-ku-
van laadusta ja muista ominaisuuksista tien 
päälläkään.

Mikään ei tietenkään estä asentamasta lai-
tetta taksiin tai tavalliseen henkilöautoon-
kaan. Jos autossa on jo navigointijärjestel-
mä muttei toista monitoria, voi kytkennän 
tehdä adapterilla navigointilaitteen näyt-
töön. Laitteen mukana toimitetaan kauko-
säädin sekä ikkunaan asennettavat aktiivi-
set antennit.

MM 5200 on todella kompakti 3,6” värinavigointimonitori, jonka 
pieni koko ja huipputerävä, ylösalaisin käännettävissä oleva kuva 
lisäävät näytön asennusmahdollisuuksia merkittävästi. 
Laitteen mukana toimitetaan 6 m kaapeli ja erilaisia 
kiinnikkeitä, joiden avulla monitorin 
voi asentaa kojetauluun, kattoon tai 
vaikkapa ohjauspyörään. Kun näyttöä 
ei tarvita, se on pienikokoisena help-
po sujauttaa taskuun tai laukkuun ja 
ottaa mukaan. MM 5200 on täysin 
yhteensopiva olemassaolevien taksi-
navigointijärjestelmien kanssa.

VDO Dayton MM 5200 -värimonitori

6

VDO Dayton
DTV 6500
Toimiva tekstitys, teksti-tv, EPG...

Huippuluokan digikuvaa liikkuvaan autoon
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Sarjan huippumalli soittaa 4 x 45 watin te-
holla CD-levyiltä MP3-tiedostojen lisäksi 
myös WMA-tiedostot. Nelikanavaisella vah-
vistinlähdöllä sekä handsfree- ja linjasisään-
tulolla varustetun laitteen käyttövalikot 
saa halutessaan näkyviin myös EDI-yhteen-
sopivien autojen ajotietokoneen näytöltä. 

Uudessa Smart Line 
-radiomallistossa on sopiva 
laite autoon kuin autoon 
ja lisävarusteita moneen 
eri käyttötarpeeseen. 

Ääntä eteen ja kuvaa taakse!
VDO Dayton DV 1805MP3 on korkealuok-
kainen RDS-autoradio ja monipuolinen 
DVD-soitin yksissä kuorissa. Sen erikoisuute-
na on Smart-toiminto, jonka ansiosta kuljet-
taja voi kuunnella radiota haluamallaan ää-
nenvoimakkuudella samalla kun takapenkil-
lä katsellaan elokuvaa kuulokkeet korvilla. 

Laitteen monikäyttöisyyttä lisäävät myös 
sen kyky toistaa MP3-tiedostot DVD-levyil-
tä, handsfree-sisäänmeno sekä helppo lii-
tettävyys esim. digivirittimeen tai pelikon-
soliin. Vaihdettavalla näppäinvärillä ja irro-
tettavalla etupaneelilla varustetun 4 x 55 W 
soittimen mukana tulee helppokäyttöinen 
DVD-tyyppinen kaukosäädin.

Uusi VDO Dayton Smart Line -autoradiosarja

VDO Dayton DV 1805MP3

Smart Line -malliston erikoisominaisuutena 
musiikkitiedostoja voi soittaa myös ulkoisil-
ta suurikapasiteettisilta USB-kovalevyiltä ja 
muistikorteilta UB2206/00-adapterin avulla 
tai IP2205/00-adapterilla iPod-soittimilta.

7

VDO Dayton
CD 4626X
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BrinkMatic Advance, BrinkMatic Mirage ja 
BrinkMatic Classic -vetokoukkuja ja niiden 
johtosarjoja käyttävät ensiasennusvarus-
teinaan mm. Volvo, Toyota/Lexus, Nissan, 
Huyndai ja moni muu merkittävä auton-
valmistaja. Siten Brink-johtosarjan mukana 
seuraavatkin lähes aina alkuperäiset auto-
kohtaiset pistokkeet, mikä tekee asentamis-
ta helppoa ja turvallista.

Laajassa valikoimassa on jokaiseen autoon 
sopiva vetokoukku, jolla asuntovaunu, pe-
räkärry tai traileri kulkee mukana haastavil-
lakin reiteillä vaivattomasti ja turvallisesti. 
Lisätietoja: www.brinkweb.com

Hollantilaisen Brinkin irrotettavat vetokoukut ovat 
tulleet Kahan valikoimaan. Vuonna 1903 perustettu 
Brink International BV on miljoonan kappaleen 
vuotuisella tuotannollaan Euroopan suurin 
vetokoukkujen valmistaja, jonka EC 94/20 
-turvanormin täyttävät tuotteet suun-
    nitellaan yhteistyössä autonvalmis-
        tajien kanssa. 

Brink – irrotettavien veto-
koukkujen ykkösluokka

Brink-vetokoukut 2006 -tehdasluettelon voi 
tilata Kahalta tilausnumerolla BRINK1.
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Lisäkauppaa lisävarusteasennuspisteille  
-kattoluukuilla

Webasto on alan johtava valmistaja maa-
ilmassa – se on suunnitellut ensiasennus-
kattoluukkuja yhteistyössä autonvalmis-
tajien kanssa jo yli 60 vuoden ajan. Pitkä 
kokemus OE-valmistajana takaa myös jäl-
kiasennusluukkujen täydellisen yhteenso-
pivuuden sekä kehittyneet ja turvalliset 
asennustekniikat, joilla asennuspiste saa 
alusta asti aikaan huippujälkeä ja tyyty-
väisiä asiakkaita.

Laajasta kattoluukkumallistosta on help-
po löytää asiakkaalle sopiva ratkaisu, jo-
ka tuo autoiluun korkeatasoista ajamisen 
nautintoa ja valoisaa viihtyvyyttä. TÜV-, 
UT- ja FMVSS-laatuluokitellut, murtovar-
mat, kestävät, pakkasensietävät ja veden-
pitävät Webasto Hollandia -kattoluukut 
ovat todellinen huipputuote, jonka myy-
minen ja asentaminen on monella tasolla 
palkitsevaa liiketoimintaa.

Hyödynnä kattoluukkuasennuksista koi-
tuva lisäkauppa ilmoittautumalla Webas-
to Hollandia -asennuskoulutukseen 
puh. (09) 6156 8363 tai 
jari.widerholm@kaha.fi 

Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä vielä 
kevään/alkukesän aikana järjestettävän 
asennuskoulutuksen merkeissä mahdolli-
simman pian. 

Kattoluukkujen jälkiasennus on Suomessa juuri tällä hetkellä voimakkaasti kasvava tuoteala. Valtuute-
tuksi Webasto Hollandian myynti- ja asennuspisteeksi pääsee osallistumalla Kahan järjestämään koulu-
tukseen, jossa hankitaan tehtaan laatustandardien mukainen ammattitaito kattoluukun asennukseen. 
Tarkoituksemme on laajentaa asennuspisteverkosto koko maan kattavaksi.

9
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Alkuperäistä vastaavaa laatua
Gomet-suojakumit vastaavat ominaisuuksil-
taan ja ulkonäöltään autotehtaiden käyttä-
miä ensiasennustuotteita. Raaka-aineina 
käytetään mm. Neopreneä, jolla on erin-
omaiset pakkasenkesto-ominaisuudet se-
kä Thermoplasticia, joka on useimpien en-
siasennussuojakumien valmistusmateriaali. 
Gomet on johtava Thermoplastic-suojaku-
mien valmistaja koko maailmassa.

Yli 500 sivun tuoteluettelo 
Gometin tuoteluettelo on ensimmäistä ker-
taa saatavilla nyt myös suomenkielisenä. Yli 
500-sivuisessa, 2–3 vuoden välein ilmestyväs-
sä luettelossa on tiedot maailman lähes ko-
ko autokantaan soveltuvista suojakumeista. 
Jokaisesta tuotteesta on lisäksi kuva ja tar-
kat mittatiedot. 

Vetoakselin ja hammastangon 
suojakumit 2006 -luettelon tilaus-
numero on GOMET1.

Gomet-suojakumit 
Kahan valikoimaan

Vetonivelien ja -akseleiden suojakumit
Vetonivelten ja -akseleiden toiminnan kan-
nalta on tärkeää varmistaa niiden riittä-
vä voitelu. Suojakumien tehtävänä on suo-
jata voitelumekanismeja hiekalta ja muilta 
ulkoisilta tekijöiltä, jotta vältyttäisiin osien 
ennenaikaiselta kulumiselta ja kalliimmilta 
korjauksilta. Kumisarjat sisältävät yhden ku-
min, asennusrasvan ja siteet.

Hammastangon suojakumit
Tietyissä automalleissa hammastangon suo-
jakumit joutuvat erityisen kovalle rasituksel-
le, joten ne on kulumien tai vuotojen esiin-
tyessä vaihdettava turvallisuussyistä ensi ti-
lassa. Näin pidennetään myös hammastan-
gon elinikää olennaisesti. Hammastangon 
suojakumit myydään 1 kpl sarjoina kiinni-
tyspantoineen.  

Iskunvaimentimien suojakumit
Iskunvaimentimen vaurioitumisen syynä on 
usein loppuunkulunut suojakumi. Asiakkaat 
eivät välttämättä asiaa tunne, joten osana 
hyvää palvelua heille on painotettava myös 
suojakumien vaihtamisen tärkeyttä. Hyvä-
kuntoisen ja hyvin suojatun iskunvaimenti-
men merkitystä ajo-ominaisuuksiin ja -tur-
vallisuuteenkaan ei voi korostaa liikaa. 

Kaha on juuri näistä syistä tehnyt iskunvai-
mentien suojakumien tarjoamisen mahdol-
lisimman helpoksi laittamalla ne samaan  
luetteloon kuin iskunvaimentimetkin. Huo-
mattavan laajaan valikoimaan kuuluu sekä 
Sachs- että Gomet-suojakumeja, jotka myy-
dään pohjaanlyöntikumin ja kiinnitystarvik-
keet sisältävinä 2 kpl sarjoina.

Kaha aloitti italialaisen Gometin tuotteiden maahantuon-
nin viime tammikuussa. Varastosta löytyy jo noin 800 kes-
keisimmän tuotteen valikoima, johon kuuluu alustan 
kumi-metalliosia sekä kaikkia tärkeimpiä henkilöautoissa 
käytettäviä suojakumeja.

Henkilöautojen 
suojakumit Kahalla
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Pääosassa Lemförder
Selkeä luettelo sisältää tuotekuvien li-
säksi tarkat tuotesoveltuvuudet, OE-nu-
merot sekä hyödyllistä lisätietoa. Pää-
osan valikoimasta muodostavat saksa-
laisen Lemförderin tuotteet, joihin kuu-
luvat mm. pallo-, aksiaali- ja ohjausnive-
let, raidetangon päät, tukivarret, vakaa-
jatangot sekä kumi-metalliosat niin hen-
kilö- kuin pakettiautoihinkin.

Uusia Sachs-
luetteloita

Ohjauksen osat ja 
alustan kumi-metalli-
osat samaan tuote-
linjaan
Kahan ohjauksen osien valikoima yhdis-
tyy alustan kumi-metalliosavalikoiman 
kanssa yhdeksi suureksi kokonaisuu-
deksi. Alustan ja ohjauksen osat 
-tuotelinja kattaa noin 4 000 
nimikettä, jotka on kerätty 
lähes 400-sivuiseen luetteloon.

RTS ja Gomet täydentävät
Laajaa Lemförder-valikoimaa on täy-
dennetty mm. RTS:n ohjauksen osilla 
ja Gometin kumi-metalliosilla. Espanja-
lainen RTS on edullinen vaihtoehto hie-
man iäkkäämpiin autoihin ja täydentää 
italialaisen Gometin ohella japanilaisau-
toihin sopivien osien valikoimaa.

Alustan ja ohjauksen osat 
2006 -luettelon voi tilata 
numerolla LEMFORDER1.

Sachs-kilpailun 
voittajat selville

Viime Kahaviestin sivulle 26 piilotetut 
Eva Wahlströmin nyrkkeilyhanskat oli 
löytänyt yllättävän moni lukijoistam-
me, vaikka tehtävä oli laadittu haas-
tavaksi. Suurkiitos kaikille vastanneil-
le ja paljon onnea seuraaville tarkka-
näköisille, joille arvottiin tyylikkäät 
Sachs-Lemförder-fl eeceliivit:

Teemu Lyytikäinen, Muurame
Jukka Hännikäinen, Pieksämäki
Sakari Piik, Joensuu
Juha Mellin, Tampere
Matti Murtomäki, Kurikka

Uudessa iskunvaimenti-
met 2006 -luettelossa on 
jokaisen iskunvaimenti-
men kohdalla mainittu 
vaimentimeen sopivat 
suojakumit. Sachsin 
omaa suojakumivali-
koimaa on täyden-
netty sopivin osin 
Gometin tuotteilla. 
Tilausnumero 
SACHS21.

Kytkinosat 2006 -luette-
lossa on markkinoiden 
laajin valikoima Sachsin 
ja Valeon alkuperäis-
kytkimiä sekä kytkin-
paketteja. Tilaus-
numero KYTKIN1.
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SONAX Xtreme                   
Valtakunnallinen mainoskampanja antaa vauhtia myynnille

Monipuolinen mediasuunnitelma
Naonoteknologiaan perustuva, Carnauba-
vahaa sisältävä SONAX Xtreme NanoPro 
-autonhoitosarja on saanut markkinoilla 
erinomaisen vastaanoton. Toimivuus ja tes-
timenestykset ovat vakuuttaneet niin jäl-
leenmyyjät kuin kuluttajatkin tuotteen kor-
keasta laadusta, ja se on ottanut lyhyessä 
ajassa jo tukevan paikan markkinoilta.

Vielä parempaa on kuitenkin luvassa, sillä 
Xtreme NanoPro -tuotteita tullaan markki-
noimaan kevään ja kesän aikana laajasti ja 
monipuolisesti. Kampanjan kärkenä ovat 
näyttävät lehti-ilmoitukset alan kärkimedi-
oissa (TM, Tuulilasi, AutoBild, Moottori, VM, 
Turbo, GTi ja V8). Printtimainontaa tuetaan 
TV-spoteilla Formula 1 -lähetyksissä ja Mo-
tor Forumissa sekä radiomainoksilla Sävel-
radiossa. 

Sonax Xtreme 
Liquid Wax 1

UUSILLE MAALI-
PINNOILLE

Sonax Xtreme 
Polish+Wax 2

KIILTOAAN HIEMAN 
MENETTÄNEILLE 
MAALIPINNOILLE

Sonax Xtreme 
Cleaner+Wax 3

HIMMENTYNEILLE JA 
SÄÄN VAURIOITTAMILLE 

MAALIPINNOILLE

SONAX Xtreme NanoPro on nanoteknologiaan pohjautuva maalipintojen hoito-
sarja, joka sopii sekä perinteisille että uusille naarmuuntumattomille maalipin-
noille. Sarjaan kuuluu 3 tuotetta, jotka antavat auton maalipinnalle loistavan 
syväkiillon ja pitkäkestoisen vahasuojan riippumatta pinnan iästä ja kunnosta.
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näkyy ja kuuluu!

Profi le 300 tekee kerralla valmista
Faréclan Marine Profi le System -venetuoteper-
heen uusin tulokas on muottien ja Gelcoat-pin-
tojen kiillotukseen ja viimeistelyyn tarkoitettu 
Profi le 300 Rapid Cut. Karkean Profi le 200 -hio-
matahnan ja keskikarkean Profi le 400 -hioma-
nesteen väliin asettuva uutuustuote poistaa 
P1000–P1200-tasoiset hiomajäljet tehokkasti ja 
pysyvästi. Sekä käsi- että konetyöstöön sovel-
tuva Profi le 300 säästää aikaa ja rahaa, sillä sen 
avulla saavutetaan valmis pinta nopeasti vain 
yhdellä käsittelyllä.

SONAX Xtreme NanoPro -vahan nanohiukkaset 
täyttävät sekä tavallisen että kovapintamaalin 
mikroskooppisenkin pienet huokoset ja naarmut 
antaen pinnalle syvän ja tasaisen kiillon.

Näkyvyys kasvattaa kysyntää
Vahva kattomainonta lisää tunnettuutta 
ja kasvattaa takuuvarmasti kysyntää, jos-
ta kannattaa ottaa täysi hyöty laittamalla 
NanoPro- ja muut SONAX-tuotteet näkyväs-
ti esille myymälään. 

Tätä tarkoitusta varten Kahalta voi tila-
ta käytännöllisiä ja tyylikkäitä F1-henkisiä 
myyntitelineitä, jotka korostavat SONAXin 
urheilullista imagoa ja asemaa McLaren-tal-
lin virallisena tuotetoimittajana.

Nanoteknologian edut: Vaha-
hiukkaset mukautuvat täydelli-
sesti maalipinnan rakenteisiin, 
jolloin vahaa ei tarvitse hangata 
voimakkasti pinnan huokosiin. 
Tämä merkitsee pienempää 
mekaanista kulumista ja jopa 
40 % ajansäästöä tavalliseen 
vahaukseen verrattuna.

Näin toimii nanovaha: 

Perinteisten autovahojen isojen vahahiukkasten 
tunkeutuminen maalihuokosiin niin tavallisissa 
kuin naarnuuntumattomissa kovapintamaaleissa-
kin on rajoitteista.

Kaksipuoleinen kiillotustyyny 
Profi le 300:n konetyöstöön sopii hyvin Faréclan 
uusi kaksipuoleinen kiillotustyyny. Erikois- tai 
lampaanvillaisena saatavan tyynyn molemmat 
puolet voidaan hyödyntää hylsyn puolta vaih-
tamalla, mikä tuplaa tyynyn käyttöiän tai mah-
dollistaa kahden karkeusasteeltaan erilaisen 
hionta-/kiillotusaineen samanaikaisen käytön. 
Kun tyyny on kulunut vaihtokuntoon, 
paljastuvat villan alta punaiset kuidut 
merkkinä vaihtotarpeesta.

Nanoteknologian edut: Vaha-
hiukkaset mukautuvat täydelli-
sesti maalipinnan rakenteisiin, 
jolloin vahaa ei tarvitse hangata 
voimakkasti pinnan huokosiin. 
Tämä merkitsee pienempää 
mekaanista kulumista ja jopa 
40 % ajansäästöä tavalliseen 
vahaukseen verrattuna.

Farécla Profi le 300 
nopeaan kiillotukseen 
ja viimeistelyyn

Faréclan venetuotesarja laajeni
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                 EDGE 
 Täyssynteettinen taidonnäyte
Uusi Castrol EDGE on vallan-
kumouksellinen täyssyn-
teettinen tuotesarja, joka 
on räätälöity nykyaikaisille 
autoille sekä intohimoisesti 
autoon ja autoiluun suhtautu-
valle asiakasryhmälle. Castrol 
EDGE -tuotteiden taustalla 
on Castrolin ennakkoluu-
lottomuus ja yli 100 vuoden 
kokemus huippuluokan voi-
teluaineiden kehittämisessä. 
Castrol EDGE -uutuustuotteet 
täyttävät tärkeimpien auto-
valmistajien moottoriöljyille 
asettamat viimeisimmät laatu-
vaatimukset.

EDGE-tuotteiden jälleen-
myyjien työtä tuetaan laajalla ja 
näyttävällä valtakunnallisella mainoskampanjalla 
sekä kattavalla myyntimateriaalipaketilla, johon 
kuuluu mm. julisteita, rahanvaihtoalustoja, esitteitä, 
hyllypuhujia, tuoteinfovihkoja ja tarroja. 
Lisätietoja Castrol EDGE-tuotteista saa osoitteesta 
www.castrol.com/edge

Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 5W-30 sopii nykyaikaisiin vä-
häpäästöisiin dieselautoihin. Se vähentää 
haitallisia pakokaasupäästöjä ja antaa erin-
omaisen suojan kulumista vastaan. Se on oi-
kea öljy erityisesti joustavan huoltovälin Au-
di- ja VW-malleihin ja täyttää Mercedeksen 
uusimmat vaatimukset. 
Hyväksynnät: VW 504.00 ja 507.00, MB 229.51. 
Pakkauskoot: 1, 4 ja 208 litraa.

Castrol EDGE Sport 10W-60
Castrol EDGE Sport 10W-60 on erittäin suo-
rituskykyinen moottoriöljy tehokkaille ja vi-
ritetyille moottoreille. Se mahdollistaa te-
hojen maksimoinnin ja suojaa moottoria 
suurilla kierroksilla. 
Hyväksynnät: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4. 
Pakkauskoot: 1, 4 ja 208 litraa.

EDGE-tuotteita kehitettäessä yksilöitiin seit-
semän kriittistä osa-aluetta, joilla on ratkai-
seva merkitys moottorin eliniän ja suoritus-
kyvyn kannalta. Castrol EDGE toimii erin-
omaisesti kaikilla näillä osa-alueilla:
1. Suoja kulumista vastaan
2. Öljyn pitkä käyttöikä
3. Suorituskyky äärimmäisissä olosuhteissa
4. Puhdas moottori
5. Moottorin suorituskyvyn ylläpito
6. Polttoainetalous
7. Öljyn terminen pysyvyys

Castrol EDGE Sport 0W-40
Castrol EDGE Sport 0W-40 on ainutlaatui-
nen yleismoottoriöljy tehokkaisiin nykyai-
kaisiin autoihin. Se suojaa moottoria kylmä-
käynnistyksessä ja estää moottorin kulumis-
ta ääriolosuhteissa. 
Hyväksynnät: API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3, 
MB 229.31, BMW Longlife-04, Porsche. 
Pakkauskoot: 1, 4 ja 208 litraa.
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Kamasa-uutuuksia 2006-
luettelossa

Korjaamovaunu K 6425
Keskuslukituksella ja tukevalla siirtokah-
valla varustetussa uutuusvaunussa on 7 laa-
tikkoa. Laatikot ovat täysin ulosvedettäviä, 
sillä liukukiskojen laakerit sallivat suuren-
kin kuorman. Ne on varustettu lisäksi avau-
tumisenestolla, jonka vapauttajana toimii 
avauskahva koko leveydeltään. Laatikot sul-
jettuina vaunua voi siten liikutella rennosti 
ja kevyesti. Suurista 125 mm kumipyöristä 
kahdessa on jarru. Pulverilakattu vaunu toi-
mitetaan kartonkiin pakattuna ja pyörät ja 
siirtokahva irrotettuina.

Yleisnivelet 1/4”, 3/8” ja 1/2”
Uudet mustaoksidoidut yleisnivelet on 
valmistettu kromimolybdeeni-
teräksestä ja varustettu kuula-
nivelellä. Toisin kuin perintei-
nen nivel, kuulanivel ei 
jumiudu nopeissakaan 
käännöissä. 

Voimahylsysarja K 8995
Uudessa Heavy-Duty-sarjassa on neljä 78 
mm pitkää 1/2”-liittimellä varustettua ohut-
seinämäistä voimahylsyä (avainvälit 17, 19, 
21 ja 22 mm), jotka soveltuvat nykyisiin vah-
voihin 1/2” pulttipistooleihin. Mustaoksidoi-
duissa, kromimolybdeeniteräksestä valmis-
tetuissa 6-kulmahylsyissä on vahva rakenne, 
joka mahdollistaa jopa 60 % suuremman 
väännön kuin tavallinen voimahylsy (esim. 
22-millisessä 1860 Nm). Peltilaatikossa toimi-
tettavan sarjan hylsyjä saa myös erikseen.

Momenttisauvasarja K 8993
Alumiinivanteet ovat yleistyneet merkittä-
västi. Jotta rengasasennuksissa ei vaurioitet-
taisi vanteita, on oikean kiristysmomentin 
käyttö ensiarvoisen tärkeää. Kamasan uusi 
sarja sisältää 7 kiinteällä hylsyllä ja 1/2”-liit-
timellä varustettua erikoisteräksestä val-
mistettua momenttisauvaa, jotka rajoitta-
vat vääntömomentin toivotulle tasolle käy-
tettäessä iskevää mutterinväännintä. Väri-
koodi ilmaisee hylsykoon ja sauvalle määri-
tellyn momentin. Sarja kattaa avainvälit 17, 
19 ja 21 mm ja vääntömomentit 75–135 Nm. 
HUOM! ei irrotukseen. Peltilaatikossa toimi-
tettavan sarjan sauvoja saa myös erikseen 
ripustinpakkauksessa.

Kamasan uudessa suomenkielisessä 2006-
luettelossa on jälleen paljon upeita uutuuksia. 
Niihin kaikkiin voi tutustua tilaamalla luettelon Kahalta tilaus-
numerolla KAM1 – tässä kuitenkin esimakua kevään Kamasa-oivalluksista.

Momenttiavaimet 3/8”, 1/2” ja 3/4”
Kamasan uudet muovikoteloon pakatut 
momenttiavaimet ovat entistä tarkempia: 
niiden ± 3 % mittatarkkuus täyttää ISO 6789 
-normin vaatimukset. Haluttu momentti voi-
daan asettaa niin kiinnitys- kuin avaussuun-
taankin, ja arvo näkyy ikkunassa sekä new-
tonmetreinä että jalkanauloina. Asetettu 

arvo säilyy asteikossa työskentelyn aikana 
ja saavutettu momenttiarvo ilmaistaan sel-
keällä naksahduksella. Sertifi oitujen avai-
mien mukana seuraa kalibrointitodistus. 
Momenttialueet 20–110 (3/8”), 30–210 ja 
50–350 (1/2”) sekä 50–700 Nm (3/4”).
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Kaha Boat Systems -tuote-
linja tarjoaa laajan valikoi-
man huippuluokan vene-
varusteita, -tarvikkeita ja 
-hoitotuotteita veistämöille 
ja jälleenmyyjille. Maailman-
kuulujen merkkituotteiden 
korkea laatu ja toimivuus 
tekevät niiden asennuksesta, 
käytöstä, myynnistä ja mark-
kinoinnista mielekästä ja 
palkitsevaa. Ja ennen kaik-
kea: testatut laatutuotteet 
merkitsevät viime kädessä 
loppuasiakkaalle huoletto-
mampaa ja turvallisempaa 
veneilyä.

Laiva 

MagCode, 
ProCar
Sähkötarvikkeet, LED-sisävalot, 
himmentimet, kaasuhälyttimet.

MagCode on uusi, innovatiivinen virta-
liitäntä, jonka voi vesitiiviinä asentaa myös 
avoimeen veneenohjaamoon. 

Tarkempi MagCode-esittely on 
tämän lehden sivulla 18.

VDO, VDO Dayton
Mittaristot, multimedia

Siemens VDO Marinen moottorin-
valvonta- ja merimittareiden maahan-
tuonti palaa tauon jälkeen Kahalle 
1.7.2006 alkaen. Venepuolen VDO-
valikoimaan kuuluvat myös mm. 
VDO Daytonin CD/DVD-radiot, 
digitelevisiovirittimet ja näytöt.

Webasto, Behr Hella Service, MCC, Kalori
Venelämmitys ja -ilmastointi, kiertovesi-
pumput, lämminvesivaraajat

Webaston venepuolen valikoimaan kuuluu 
termostaatilla ja automaattisella portaattomalla 
tehonsäädöllä varustettuja ilmalämmityslaitteita, 
joiden teholuokat kahdesta yli viiteen 
kilowattiin kattavat lämmityskohteet 
pienveneiden kajuutoista aina 
20-metristen pursien sisätiloihin.

DEFA BoatSecurity
Venehälyttimet

DEFA BoatSecurity tuo autopuolelta tutut turvallisuusratkaisut myös veneenomistajien 
käyttöön. Suurta kiinnostusta ja huomiota jo nyt herättäneen tuotteen kuluttajamarkki-
nointi on juuri käynnistymässä täydellä teholla, mikä merkitsee kasvavaa kysyntää jo tänä 
sesonkina. Valikoimaan kuuluvat hälytin GSM-ilmoituksella ja GPS-paikantimella sekä käyn-
nistyksen- ja ajonestojärjestelmät sisä- ja ulkolaitamoottoreille.

16

UUTUUS!

Air Top 2000 ST 
uudistui s. 27

UUTUUS!



17

on lastattu laatutuotteilla!
Ongaro Marine
Sähkötorvet, pyyhinlaitteet

Ongaro-sähkötorvien kaikki metalliosat on val-
mistettu ruostumattomasta (304) teräksestä. 
Niin ikään ruostumaton ääniyksikkö tuottaa 
erittäin kovan, jopa 124 dB äänen. Patentoitu 
rakenne takaa helpon asennettavuuden ja viiden 
vuoden takuu huolettoman käytön. Made in USA.

Gebo
Luukut, ovet, ikkunat, lasit

Hollantilainen Gebo on maailman 
kolmanneksi suurin veneiden kansi-
luukkujen, runkoikkunoiden, tuuli-
lasien sekä ovi- ja ikkunajärjestel-
mien valmistaja.

Farecla, 
Sonax, Teroson
Veneenhoitotuotteet, kemikaalit

Fareclan laajaan valikoimaan kuuluvassa 
Profi le-veneenhoitosarjassa on tuotteet niin 
hiomapaperijälkien poistoon kuin Gelcoat- 
ja muovipinnoille upean syväkiillon ja likaa 
hylkivän suojan antavaan viimeistelyynkin. 

Sarjan uutuustuote Profi le 300 esitel-
lään tarkemmin sivulla 13.

Varta, Optima, CTEK
Akut, akkulaturit

Ruotsalaisen CTEK:n älykkäissä 
12 ja 24 V akkulatureissa on 
lataustehon automaattisesti 
sopivaksi säätävä pulssiylläpito-
toiminto. Roiskevesitiiviit laturit 
on suojattu väärinkytkennöiltä eivätkä ne 
aiheuta kytkennän yhteydessä kipinöintiä.

Castrol, Fram, Gates, ABA
Öljyt, suodattimet, huolto-osat

Castrolin pelkästään venekäyttöön suunni-
tellusta moottori- ja vaihteistoöljysarjasta 
on helppo valita sopiva tuote niin ulko- 
ja sisälaita- kuin bensiini- ja 
dieselmerimootto-
reihinkin.

Tulossa: Kaha Boat Systems -tuotekansiot!
Kaha Boat Systems -tuotelinjan kaikki tuotteet tullaan lähi-

aikoina keräämään 2–3 kansioon. Tuoteryhmittäin jaotellut 

kansiot helpottavat tilausten tekemistä ja auttavat asiakkai-

tamme hahmottamaan Kahan venepuolen koko laajan tuote-

tarjonnan. 
Kansiotilaukset ja kaikki Kaha Boat Systems -kyselyt voi suun-

nata Jukka Kermiselle puh. (09) 6156 8296 tai
jukka.kerminen@kaha.fi 
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Helppo asentaa
Laitteen kantaosa PowerPort yhdistetään 
ajoneuvon virtajohtoihin (olemassaolevaan 
tupakansytytinliitännän tilalle tai muual-
le) ja liitinosa PowerClip virtaa tarvitsevaan 
laitteeseen (suoraan tai välijohdon kaut-
ta). Tämän jälkeen liitäntöihin voi huoletta 
vaikka koskea, sillä virtaa niissä ei kulje en-
nen kuin liitinosa on sulkeutunut magneet-
tisesti kantaosaan.

MagCode on Maybachin valinta
Loistoauto Maybachin virtaliitännäksi valit-
tiin MagCode. Se kertoo kaiken niin laitteen 
mekaanisesta laadusta kuin sen toimintape-
riaatteen ainutlaatuisuudestakin. Hyvä uu-

Vedenpitävä 
virran ulosotto

Autoihin, veneisiin, 

työkoneisiin...

MagCode on uusi, innovatiivinen virtaliitäntä, jonka voi 
asentaa mihin tahansa ajoneuvoon. Turvallisen magneet-
tisen kytkentätekniikan ansiosta se ei voi oikosulkeutua tai 
kipinöidä, ja immuunina kosteudelle sen voi asentaa esim. 
avoimeen veneenohjaamoon, moottoripyörään, asuntovau-
nun kylkeen tai auton puskuriin.

tinen on se, että sama ratkaisu on jokaisen 
tavallisenkin palkansaajan ulottuvilla, sil-
lä MagCode ei ole kallis – ainoastaan nero-
kas!

Yksinoikeudella Kahalla 
Markkinoilla ei ole muita vastaavia liitäntä-
ratkaisuja, mutta Kaha myy MagCodea on-
neksi kaikille halukkaille. Saatavana on pe-
rusmallin lisäksi Pro-malli, joka lukittuu pai-
kalleen magneettikiinnityksen lisäksi me-
kaanisella kiertoliikkeellä (esim. kovalle tä-
rinälle altistuviin kohteisiin). Kumpaakin on 
saatavana sekä 12 että 24 V versioina. Lisä-
tietoja: www.kaha.fi  ja www.magcode.de

+ =
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Kaha AC Service -tuotteet ja -palvelut on alkavan 
sesongin alla viritetty erittäin kilpailukykyisiksi 
niin hinnan kuin laadunkin suhteen. Laajalla 
ajoneuvoilmastoinnin huoltolaite-, työkalu- 
ja varaosavalikoimalla sekä vankalla asian-
tuntemuksella Kaha pystyy vastaamaan 
tehokkaasti kaikkiin tuoteryhmän huolto- 
ja korjaustoiminnan vaatimuksiin. 

Kahalta kaikki ilmastointiinSesonki 

alkaa!

Behr Hella -luettelot:

Til.nro Nimike
BEHR6 Henkilöautojen jäähdyttimet 
BEHR7 Henkilöautojen AC-varaosat 
BEHR8 Kuorma-autojen 2006 varaosat
BEHR11 (Juliste) Kuorma-autojen kylmäaine-öljy-täyttömäärät       
BEHR12 (Taulukko) Kuorma-autojen kylmäaine-öljy-täyttömäärät

Uusia Kaha AC Service 
-erillisluetteloita!

Niin BHS-varaosista kuin muistakin 
Kahan AC-puolen tuotteista tehdään 
entiseen tapaan myös erillisiä paperi-
luetteloita. Tässä uutta 2006-satoa:

Tilausnumero
BEHR2

Behr Hella Service – yhdellä CD:llä!
Behrin ja Hellan yhdistettyä ilmastoinnin 
varaosatoimintonsa syntyi yksi alan suurim-
mista toimijoista, jonka lämmitys-, jäähdy-
tys- ja ilmastointijärjestelmien komponent-
teja käyttävät lähes kaikki merkittävät 
euroopalaiset autovalmistajat. Ensiasennus-
laatu varmistaa varaosien täydellisen sopi-
vuuden eri automalleihin. 

Nyt kaikki BHS:n Thermo Managament 
-varaosat, kuten jäähdyttimet, viskotuulet-
timet, lauhduttimet, kompressorit, termos-
taatit, puhaltimet, ilmastointilaitteet jne. 
on koottu yhdelle CD-levylle. Noin 5 000 

nimikettä sisältävän erikois-
liikkeille ja autokorjaamoille suunnatun 
CD-luettelon voi tilata Kahalta tilausnume-
rolla BEHR2. Jokainen levyn tuote on val-
miiksi perustettuna tietokannassamme, jo-
ten Kaha voi tarjota hintatiedon ja toimitus-
ajan uusille ja vanhoille asiakkailleen heti.

Valikot ja nimikkeet suomeksi
TecDoc-tietokantaan perustuvan CD:n käyt-
tökieleksi voi valita suomen, jolloin myös 
tuotenimikkeet ovat selvää suomea. Behr-

nimikkeillä on fuusion yhteydessä uusitut 
tuotenumerot, mutta Kahan kanssa asioi-
dessa myös vanhat Behrin tuotenumerot 
toimivat entiseen tapaan, sillä käännöt hoi-
detaan automaattisesti uusille numeroille. 
Lisäksi Behr Thermotronic -termostaatit ja 
-lämpökytkimet säilyvät edelleen Kahan 
valikoimissa omina tuotenumeroinaan ja 
ovat tilattavissa vanhoilla numeroillamme. 
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Kahan asiakasesittelyssä

Kahan toimittamat MCC-lämmi-
tyslaitteen säätimet, Merit-vir-
talukko, VDO-mittaristo sekä 
SWF-katkaisimet Wille 655C:n 
ohjaamossa. 655C on Wille-sar-
jan suosituimpia malleja, jonka 
tehokkaalla kuormaajalla onnis-
tuvat raskaammatkin kuormaus-
työt. Siirtoajot taittuvat nopeasti 
korkean matkanopeuden ansiosta 
ja ergonominen ohjaamo ja hyvä 
näkyvyys helpottavat kuljettajan 
työskentelyä.

SWF 533 -sarjan keinukatkaisi-
mien etulevyyn on laserleikattu 
toimintoja kuvaavat symbolit, 
joita valaistaan takaa värillisellä 
ledillä. Kestävään ja jämäkästi 
toimivaan katkaisimeen saa jopa 
kolme erilaista symbolikuvaa.

Wille 355B on malliston pienin ja uusin malli, jonka tehtävä-
kenttä on kattavan työlaitevalikoiman ansiosta laajempi kuin perin-

teisillä minitraktoreilla. Kompaktista koostaan huolimatta se on 
hämmästyttävän tehokas ja soveltuu erinomaisesti esim. 

kiinteistöhuoltoyhtiöiden ja seurakuntien monitoimi-
koneeksi sekä viheralueiden kunnossapitokoneeksi.
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Yli 50 vuotta työkoneosaamista
Vilakoneen taustalla on jo vuonna 1950 Loi-
maalla perustettu Lankisen Konepaja, jo-
ka aloitti traktorityölaitteiden valmistuksen 
vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 1968 
konepajasta eriytetty Vilakone loi mainet-
ta 70-luvulla Vilske- ja Valtra-työkoneillaan, 
mutta todellinen virstanpylväs saavutettiin 
vuonna 1980 ensimmäisen Wille-prototyy-
pin valmistuttua. Kuusi vuotta myöhemmin 
Lankisen Konepajan ja Vilakoneen omistus 
siirtyi Kalevi, Pentti ja Urpo Koivistolle, jois-
ta jälkimmäinen toimii yrityksen toimitus-
johtajana tänäkin päivänä. 
90-luvun puoleenväliin mennessä Vilako-
ne Oy:ksi fuusioitunut yritys oli valmistanut 
jo lähes 1500 Wille-työkonetta. 2000-luvul-
le tullessa Willen eri mallisarjat tunnettiin 
korkeasta laadustaan, kestävyydestään ja 
monipuolisuudestaan Suomen lisäksi myös 
Ruotsissa ja Norjassa. Kun Wihuri Oy osti Vi-
lakoneen osake-enemmistön vuonna 2003, 
oli Wille-koneita valmistettu noin 3000 kpl 
ja jo lähes puolet tuotannosta meni vientiin. 

Tänään yritys työllistää noin 100 metallialan 
ammattilaista, ja sen vuosituotanto on noin 
200 konetta + työlaitteet.

Asiakaslähtöistä erikoisosaamista
Vilakoneen tuotannon omavaraisuusaste 
on korkea, sillä yritys valmistaa itse mm. 
työkoneidensa rungot, sylinterit, ohjaamot 
ja kuormaajat. Koska tuotanto-ohjelmaan 
kuuluu myös laaja valikoima Vila-työlaittei-
ta, yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen 
hyvin yksilöllisiä ja tarkoituksenmukaisia 
kone-laite-kokonaisuuksia.

Olennainen osa sujuvasti toimivaa kokonai-
suutta ovat alihankkijoilta tilattavat kom-
ponentit, joiden laatuun ja sopivuuteen Vi-
lakone on aina kiinnittänyt suurta huomio-
ta. Varmasti juuri siksi monet sen käyttämis-
tä osista ovatkin Kahan edustamia maail-
manmerkkejä, joiden täydellisen yhteenso-
pivuuden takaa tuotteen korkean laadun li-
säksi Kahan vuosien kokemus laitekokonai-
suuksien toimittajana.

 Wille-monitoimikone

Kuvan Wille 455B -koneeseen kiinnitetyn ruohon-
leikkurin lisäksi Vilakoneen laajaan, omaa tuotan-
toa olevaan työlaitevalikoimaan kuuluu mm. kau-
hoja, kolia, nostimia, teriä, harjoja, hiekottimia, 
säiliöitä, pesureita, imureita, jne. Valikoimaa voi 
tarvittaessa täydentää myös muiden valmistajien 
työlaitteilla. Paljon lisätietoja Wille-työkoneista 
on saatavilla yrityksen kotisivuilla osoitteessa 
www.vilakone.fi 

 MCC Ilmastointilaitteet
 VDO Mittarit ja anturit, tuulilasin pesuripumppu
 MERIT Virtalukko, sulakerasia, päävirtakytkin
 KGK Viiverele
 SWF Keinukatkaisimet ja viiksikatkaisin
 WEHRLE Releet
 GROTE & Sähköliittimet 
 HARTMANN

Kaha-tuotteet 
Wille-työ-
koneissa:
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Loimaalainen Vilakone Oy 
tunnetaan ennen kaikkea 
itse suunnittelemistaan ja 
valmistamistaan Wille-moni-
toimikoneista. Korkean oma-
varaisuusasteen ansiosta yritys 
kykenee siirtämään uusia 
komponentteja ja ratkaisuja 
nopeasti tuotantoon, mikä 
vaatii nopeaa reagointikykyä 
ja joustavuutta myös alihank-
kijoilta. Vilakoneen ja Kahan 
sujuvasta yhteistyöstä todista-
vat lukuisat Kahan edustamat 
laatumerkit Wille-työkoneissa 
ja niiden ohjaamoissa.

Lisätietoja: 
www.kaha.fi 
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Pienille ja keskisuurille ajokalustoille 
Downloadkey
Pienet liikennöitsijät tai omistaja-kuljetta-
ja-yritykset hoitavat arkistointivelvoitteensa 
pelkästään lataamalla säännöllisesti tiedot 
piirturilta muistitikkutyyppiseen Siemens 
VDO Downloadkey -tiedonsiirtoavaimeen, 
joka toimii siis tässä tapauksessa ulkoisena 
tallennusmediana. 

Keskisuuret liikennöitsijät voivat siirtää 
muistitikun tiedot edelleen tietokoneen 
massamuistiin, sillä avaimessa on liitäntä se-
kä digitaaliseen piirturiin että pc:hen (USB 
2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistu-
neen tiedonkulun sekä tietoja piirturista 
avaimelle että avaimelta edelleen tietoko-
neelle siirrettäessä. 

Siemens VDO Downloadkey -tiedonsiirto-
avain on täydellinen ratkaisu niille pienille 
tai keskisuurille kuljetusliikkeille, jotka ha-
luavat hoitaa tallennusvelvoitteen mahdol-
lisimman yksinkertaisesti.

Ratkaisut lakisääteiseen 
arkistointivelvoitteeseen
Juuri voimaan tulleet säädökset määräävät, että kaikki uudet yli 3,5 tonnin kuorma-
autot sekä 9- tai useampipaikkaiset linja-autot on varustettava digitaalisella ajopiir-
turilla. Lisäksi piirturin sekä kuljettajakortin tiedot on ladattava säännöllisin väliajoin 
(piirturi väh. 2 kk ja kortti 21 vrk) ulkoiselle tallennusmedialle. Tämän arkistointi-
velvoitteen täyttämiseksi Kahalla on tarjota pätevät ja pykälien mukaiset menetelmät 
niin pienille kuin suurillekin ajokalustoille.

Siemens VDO Downloadkeyn 
tärkeimmät ominaisuudet:

• Soveltuu kaikkiin hyväksyttyi-
 hin digipiirtureihin

• Siirtää sekä ajopiirturin että   
 kuljettajakorttien tiedot helposti 
 piirturista avaimeen ja avaimesta  
 edelleen pc:lle

• Sopii sekä 12 V että 24 V 
 järjestelmiin

• Muistikapasiteetti noin 
 50 autoa / 2 kk

• Ei tarvitse paristoja toimiakseen

• Valmiiden toiminta-asetusten
 muuttaminen mahdollista   
 mukana toimitettavalla suomen-
 kielisellä ohjelmistolla

Suurille ajokalustoille 
TIS-Offi ce (+ Downloadkey)
Windows-pohjainen TIS-Offi ce on ihanteel-
linen arkistointiratkaisu suurille, keskitetys-
ti hallituille liikennöitsijöille, joilla on arkis-
toinnin lisäksi tarvetta ajoneuvokaluston 
monipuolisille hallinnointityökaluille. 

Kun kuljettajakorttien ajopiirturitiedot on 
siirretty pc:lle toimiston älykortinkortinluki-
jalla (tai  Downloadkeylla), voidaan TIS-Offi -
cen avulla tarkastella kuljettajien päivittäi-
siä toimia (ajo-/lepoajat, nopeudet jne.) sekä 
optimoida työnkulkua ja kaluston käyttöä.

Hajautetuille ajokalustoille 
TIS-Web (+ Downloadkey)
TIS-Offi cen on-line-versio TIS-Web sopii pie-
nille tai hajautetuille ajoneuvokalustoille, 
joiden tietoihin on tärkeää päästä käsiksi 
missä ja milloin tahansa suojatun internet-
yhteyden välityksellä. Tiedot arkistoidaan 
huipputurvallisesti ammattimaisessa tieto-
jenkäsittelykeskuksessa.

Lisätietoja: 
Kaj Tötterman

puh. (09) 6156 8268
tai kaj.totterman@kaha.fi 
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Katsastuksissa jo hylkäyksiä... NYT on aika toimia: 

Uusiin autoihin jo nyt
Nopeudenrajoittimen käyttöpakko laaje-
ni tämän vuoden alussa. Rajoitin on nyt pa-
kollinen kaikissa 1.1.2005 tai sen jälkeen re-
kisteröidyissä yli 3,5 tonnin kuorma-autoissa 
ja yhdeksän tai useamman matkustajapai-
kan busseissa. Viime vuonna rekisteröidyis-
sä ajoneuvoissa rajoitin on siis oltava asen-
nettuna JO NYT!

Vanhempiin tämän vuoden aikana
Vanhempiinkin 1.10.2001 tai sen jälkeen 
käyttöönotettuihin EURO 3 -dieselmootto-
rilla varustettuihin ajoneuvoihin rajoitin on 
asennettava 1.1.2007 mennessä – eli vielä 
tämän vuoden aikana.

Asennuskauppaa luvassa – ota osasi!
Tiedot kentältä kertovat, että rajoitinpakko 
on tullut ja tulee monelle yllätyksenä. Odo-
tettavissa on siis paljon asennuksia ja kaup-
paa, josta kannattaa ottaa hyöty hankki-
malla valtuutus luvanvaraiseen asennustoi-
mintaan.

VDO Pedal Interface II
– enemmän kuin 
nopeudenrajoitin
VDO Pedal Interface II -nopeudenrajoitti-
messa on myös vakionopeussäädin sekä Pre-
mium-mallissa lisäksi vielä työkierrossäädin. 
Järjestelmä on helposti asennettavissa mm. 
seuraaviin autoihin: Ford Transit, Fiat Duca-
to, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, VW Trans-
porter, MB Sprinter, Mitsubitshi Canter, Nis-
san Primastar, Opel Vivaro/Movano, Renault 
Master/Trafi c ym.

Järjestelmää on saatavana myös Standard-
versiona, joka on pelkkä Tempostat-vakio-
nopeussäädin.

Kahalta koulutus asennuksiin
Nopeudenrajoittimen asennus vaatii AKE:n
myöntämän laitekohtaisen asennusluvan. 
Alan markkinajohtajan VDO:n rajoittimen 
kohdalla lupa edellyttää Kahan tuote- ja 
asennuskoulutusta. Toimi siis heti ja ota yh-
teys Kahaan koulutuksen järjestämiseksi 
yrityksellesi: 

Tuotepäällikkö Pauli Louhimo 
puh. (09) 6156 8227 
pauli.louhimo@kaha.fi 

Tuotepäällikkö Timo Lopperi 
puh. (09) 6156 8290
timo.lopperi@kaha.fi 

Rajoitinpakko yllättänyt monet
– asennuspisteille luvassa paljon kauppaa!

ON JO
NOPEUDEN-

RAJOITIN

PAKOLLI-
NEN!
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Takuu 
Osram Light&Day
-ajovalolampuille

aan laatuun ja pitkään käyttöikään. Käytän-
tö on osoittanut niiden kestävän nykyauto-
jen koko pitkän huoltovälin; tavallisia lamp-
puja on samassa ajassa vaihdettava usein 
kaksikin kertaa.

Takuu edellyttää, että lamppujen vaihto on 
suoritettu ammattikorjaamolla ja auton säh-
köjärjestelmä toimii normaalisti. Jos lamp-
pu silti rikkoontuu normaalikäytössä ennen 
määräkilometrejä, vaihdetaan kuluttajalle 
uudet lamput veloituksetta. Vaihdon tekee 
alkuperäinen asennuskorjaamo takuutodis-
tuksen mukaisesti. Takuukampanja on voi-
massa vuoden 2006 loppuun asti.

Light&Day valaisee koko huoltovälin
Yhä useammassa maassa voimaan tullut 
ajovalojen päiväsaikainen käyttöpakko on 
lisännyt markkinoilta tulleita vaatimuk-
sia pitkäkestoisemmista ajovalolampuis-
ta. Osram vastasi haasteeseen kehittämällä 
Light&Day-tuoteperheen, joka täyttää ECE -
normin asettamat vaatimukset ja eroaa tek-
nisesti standardilampuista etenkin hehku-
langan ja täyttökaasun osalta. Kahan myön-
tämän takuun taustalla on luja luottamus 
Osram Light&Day -ajovalolamppujen korke-

Osram Light&Day 
H1 til.nro OS64150D, 
H4 OS64193D ja 
H7 OS64210D. 
Myyntierä 10 kpl pakkaus, 
takuutodistukset toimite-
taan tilausten mukana.

Kaha myöntää ensimmäisenä Suomessa 
20 000 km takuun Osram Light&Day 
H1-, H4- ja H7-ajovalolampuille.
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ISO-hyväksytty pyörätelineuutuus Thule Xpress 970

Suursuosion saaneeseen Valeon Beep&Park-peruutus-
tutkamallistoon kuuluu nyt viisi henkilöautoihin ja yksi 
kaikkiin pakettiautoihin soveltuvaa versiota. Kaikki sarjat 
ovat yhteensopivia niin CAN- kuin Multiplex-väyläisiinkin ajoneuvoihin.

Valeon Beep&Park-mallisto laajeni
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Audiovoxilta käytännöllinen 
välikoon MM 1021 
-kattonäyttö

Peruutuskamerajärjestelmien huippuosaaja 
MXN on laajentanut mallistoaan näppä-
rällä minikameralla.  Vesitiiviin kameran 
halkaisija on vain 19 mm ja syvyys 25 mm, 
joten se on helppo asentaa minne tahansa 
ajoneuvossa. Huomaamaton ja kestävä 
laite sopii erinomaisesti esim. ajoneuvon 
sisätilojen tai lähiympäristön valvontaka-
meraksi tai peruutuskameraksi, joka voi-
daan pinta-asentaa sisäpuolelle takaikku-
nan yläreunaan.

MXN-minikamera

Isompaa kuin 7” laajakuvamoni-
toria esim. pikkubussiin tai tila-
autoon kaivanneet ovat tähän asti 
joutuneet valitsemaan 15” näytön, joka 
kuitenkin on moniin kohteisiin ja käyttö-
tarkoituksiin jo liiankin iso. Audiovoxin uusi 
MM 1021 poistaa ongelman tarjoamalla 
kristallinkirkkaan ja terävän 10” laajakuvan, 
joka ei tuki eturivissä istuvien näkökenttää 
ja näkyy silti vaivatta toisellekin penkkiriville. 
Kattoasennettavassa monitorissa on huippu-
laadukas kuva, kaksi AV-sisäänmenoa sekä 
IR-kaukosäädin ja lähetin lisävarusteisille 
kuulokkeille.

OSRAM 100 vuotta
Siitä kun Deutsche Gasglühlicht AG rekis-
teröi OSRAM-nimen on kulunut 100 vuotta. Tuona aikana 
OSRAM on tuonut valoa taloihin ja valtateille ja kehittynyt 
yksinkertaisten hehkulamppujen tekijästä yhdeksi merkit-
tävimmistä modernien valo-optisten järjestelmien huippu-
osaajista maailmassa. OSRAM-historiaan voi merkkivuo-
den kunniaksi tutustua tarkemmin osoitteessa 
www.osram.com

Uusi 1–2 polkupyörälle tarkoitettu Thule 
Xpress on markkinoiden ainoa saksityyppi-
nen vetokoukkuun kiinnittyvä teline, jolla 
on ISO-hyväksyntä. Kummallekin pyörälle 
on omat kiinnikkeensä, joten ne eivät kol-
hi kuljetuksen aikana toisiaan. 
Uutuusteline sopii kaikenkokoi-
siin runkoihin ja se on helppo 
taittaa kokoon säilytystä varten. 
Saatavana myös lisävalopaneeli.
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Kun dieselmoottoreiden pitkiä hehkutulppia irro-
tetaan, ne rikkoontuvat yllättävän helposti kierteen 
juuresta aiheuttaen huomattavia korjauskustannuksia. 
Apuun tulee momenttivarrella ja väristysmekanismilla 
varustettu Vibropac M40, joka mahdollistaa myös voitelu- 
ja irrotusaineiden paremman tunkeutumisen tulpan kier-
teisiin. Paineilmalla toimivalla laitteella tehdyt testit osoit-
tavat, että sillä saadaan ongelmatulppa irti rikkoontumat-
tomana 99,9 % tapauksista. 

Vibropac M40 ei väännä, vaan väristää tulppaa samalla kun 
käyttäjä voi säännöstellä vääntövoimaa tarkasti moment-
tivarren asteikon avulla. Toimitetaan suojalaatikossa M10-
hylsyllä ja 170 mm värinävarrella. Lisävarusteena saatavana 
M10-ohuthylsy nivelellä, M12-hylsy sekä 30 ja 70 mm väri-
nävarret. Vibropac M40 on vain yksi esimerkki Kahan koko 
ajan laajenevasta erikoistyökaluvalikoimasta 
– kysy lisää Erkki Pulkkiselta puh. (09) 6156 8275 
tai erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Vibropac M40 -erikoistyökalu hehkutulppien irrotukseen
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Kiinnitä, klikkaa ja anna palaa! 
Osram Dot-It on uusi kolmella kirkkaalla LED-valolla varustettu johdoton 
valaisin, jonka voi kiinnittää lähes mihin tahansa. Valaisimen takana oleva 
erikoistarra kestää lukemattomia kiinnityksiä ja irrotuksia, ja kolme vaih-
dettavaa AAA-paristoa takaavat 100 tunnin käyttöiän uudelleen ja uudel-
leen. Valo syttyy ja sammuu kevyellä lasin painalluksella.

Iskunkestävälle Dot-It-valaisimelle on helppo keksiä käyttötarkoituksia 
niin autossa, asuntovaunussa, veneessä, kotona  tai kesämökilläkin. 
Se sopii yhtä hyvin paikkoihin, jossa valoa tarvitaan usein, mutta lyhyitä 
aikoja kerrallaan (esim. kaapit, lokerot jne.) kuin pitkään valaisevaksi 
tunnelmavaloksi erikoistilaisuuksiin tms. 

Kuudessa herkullisessa metallinhohtovärissä saatava edullinen Osram 
Dot-It on tuote, joka herättää helposti ostohalut. Demokappale ja 
myyntidisplay esim. kassan vieressä aikaansaavat yleensä paitsi 
jutun juurta myös mukavaa lisäkauppaa! 12 blisterin Dot-It-
displayn voi tilata Kahalta numerolla OS909664.

Tuhatkäyttöinen Osram Dot-It
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Philips virittää futistunnelmaan...

World Cup 2006 -kuluttajakilpailu!

Paketti- ja kuorma-autojen sekä pienten 
työkoneiden ohjaamojen ja alle 9 m venei-
den lämmitykseen tarkoitettu Webasto Air 
Top 2000 ST on saanut täysin uuden puhal-
linmoottorin myötä enemmän puhalluste-
hoa (70 -> 93 m3/h) . Silti siitä on samalla tul-
lut entistä hiljaisempi.

Lämmittimessä on nyt myös vakiona tuule-
tustoiminto sekä uudistunut automatiikka. 
Ohjausyksikkö säätää lämmitystehoa por-
taattomasti ja automaattisesti taaten tasai-
sen lämmön. Saatavana 12 tai 24 V diesel- 
sekä 12 V bensiinikäyttöinen malli.

Air Top 2000 ST 
uudistui

Philips on yksi pääsponsoreista ensi kesän 
tulevissa jalkapallon MM-kisoissa Saksassa. 
Tähän liittyen Philips Autolamput tarjoaa 
nyt internetissä kuluttajakilpailun. Kun vas-
taat oikein kolmeen kysymykseen Philips 
NightGuide -lampuista, pääset näyttämään 

taitosi maalintekijänä. Kun teet kolme maa-
lia, voit voittaa jalkapallon, pöytäjalkapal-
lopelin tai jonkun muista hienoista palkin-
noista. Kuluttajakilpailu käynnistyy 15. tou-
kokuuta ja siihen voi osallistua osoitteessa 
www.thegamefoot.com Varta- ja Optima-akut 

Kahan valikoimaan

Jokakeväinen katujen puhdistus nostaa il-
maan pölyä ja roskaa. Auton raitisilmasuo-
datin kannattaa siksi vaihtaa heti pölyn las-
keuduttua ja varmistaa raikkaan sisäilman 
saanti kesäkuumilla. Mukavuuden ja turval-
lisuudenkin kannalta tärkeä suodatin tulisi 
normaalisti vaihtaa n. 15 000 km välein.

Puolueettomissa testeissä menestynyt Fram 
on takuuvarma valinta raitisilmasuodatti-
meksi. Se on niin suodatuskyvyltään kuin 
asennettavuudeltaankin huippuluokkaa.
Merkkikohtainen soveltuvuustaulukko sekä 
numerovertailu löytyvät osoitteesta 
www.frameurope.se.

Raitisilmasuodatin kuntoon kesäksi

Vartan ja Optiman laadukkaat akut kuulu-
vat nyt niin Kahan auto- kuin venepuolen-
kin tuotevalikoimaan. Lukemattomissa tes-
teissä tehonsa osoittaneet turvalliset merk-
kiakut tarjoavat varmaa virtaa niin helteissä 
kuin pakkasillakin.
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Skiexpo 2005     4.–6.11.2005
Pohjoismaiden suurimmat talviurheilumessut aloittivat perinteiseen tapaan 
talvikauden. Kahan osasto oli toteutettu yhteistyössä Suomen Freestyle-

maajoukkueen kanssa, jonka Thule-varusteltu Audi oli Kahan osaston 
keskipiste. Myös Webasto- ja Defa-lämmittimet sekä König-lumiketjut saivat 
tärkeän osan huomiosta.

Levi Alpine Ski World Cup 2006     9.–11.3.2006
Naisten pujottelun kaksipäiväinen maailmancup Levillä oli Kahalle erin-
omainen tilaisuus esitellä niin vierainaan oleville automaahantuojille kuin 
kisayleisöllekin mm. Defa-, Thule- ja muuta huippulaadukasta lisävaruste-

valikoimaansa. Iltavalaistulla kisa-alueella tunnelmaa tarjosi Defa-kuumail-
mapallo; rinteessä katseet kääntyivät kisan voittajiin Janica Kosteliciin ja 
Anja Pärsoniin. Kaha kiittää kaikkia vieraitaan mukavasta ja urheilullisesta 
viikonlopusta!

Retki 06     3.–5.3.2006
Yhdessä Fillari ja Kunto 06 -messujen kanssa järjestetty Retki 06 aloitti 
kesäkauden. Kahan osastolla messuvieraat saivat tutustua mm. Thule-kul-
jetuslaatikkoihin ja -taakkatelineisiin, VDO Dayton -navigointilaitteisiin, 
Defa-lämmittimiin sekä älykkäisiin CTEK-akkulatureihin. 

Helsinki Motor Show 2005     2.–4.12.2005
Jo käsitteeksi muodostunut Helsinki Motor Show veti taas paikalle runsaasti 
yleisöä. Kahan osastolla esillä oli koko laaja lisävarustevalikoima terästetty-
nä näyttävällä ja Kaha-varustellulla Hummerilla. Paikalla oli myös Sachsille 
näkyvyyttä antanut nyrkkeilijä Eva Wahlström, joka jakoi nimikirjoituksia ja 
antoi koko messuhalliin välitetyn erikoishaastattelun.
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Caravan-messut ovat kasvattaneet merkitys-
tään lisävarusteiden ja tarvikkeiden esitte-
lyfoorumina. Kahan valikoimassa on paljon 
kohderyhmää kiinnostavia tuotteita, joista 
pienellä, mutta toimivalla osastolla esiteltiin 
tänä vuonna mm. Thule-kuljetusjärjestel-
miä, VDO Dayton -navigointilaitteita, MXN-

peruutuskamerajärjestelmiä sekä – joillekin 
ehkä yllättäen – König-lumiketjuja. Varsin-
kin etuvetoisella ajokilla liikkuvalle karavaa-
narille lumiketjut ovat kuitenkin kullanar-
voinen varuste: niiden avulla matka jatkuu 
ilman suurempaa tuskaa mutaiseltakin lei-
rintäalueelta!

Caravan 06     20.–22.1.2006
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Ajoneuvoteollisuus

 Wirtanen Joni
 Tekninen Myyjä
 (09) 6156 8255
 joni.wirtanen@kaha.fi 

Lisävarusteet

 Kerminen Jukka 
 Kenttäpäällikkö
 Venevarusteet
 (09) 6156 8296
 jukka.kerminen@kaha.fi 

 Laine Stig-Olof 
 Tekninen neuvoja
 Defa, VDO Tempostat
 (09) 6156 8293
 stig-olof.laine@kaha.fi 

Myynti

  Laitila Tomi
  Piiripäällikkö
  040 511 7706
  tomi.laitila@kaha.fi  
 

  Lehtinen Heikki
  Avainasiakaspäällikkö
  (09) 6156 8353
  heikki.lehtinen@kaha.fi 

  Leppänen Mauri  
  Asiakaspalvelupäällikkö
  (09) 6156 8292
  mauri.leppanen@kaha.fi 

  Redsven Marko 
  Erikois- ja autoliikkeet 
  Suur-Helsingin alue 
  0400 656 006 
  marko.redsven@kaha.fi 

  
  Österberg Kai
  Myyntipäällikkö
  040 538 6683
  kai.osterberg@kaha.fi 
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Suodattimet 
Til.nro FRAM1

Uusia 2006-luetteloita Kahalta

Kierrejouset
Til.nro JOUSI1

Pyöränlaakerisarjat 
Til.nro SNR1

Sytytysjohtosarjat ja sytytyspuolat 
Til.nro BOUGI1

Jakopäänosat
 Til.nro GATES1

Jarruosat 
Til.nro JARRU1
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Ostoryhmä

 Lyly Kirsti 
 Ostotoimintojen 
 koordinoija 
 (09) 6156 8265 
 kirsti.lyly@kaha.fi  

  Torni Kimmo
  Ostopäällikkö
  (09) 6156 8252
  kimmo.torni@kaha.fi 

Puhelinmyynti

 Varila Jani 
 (09) 6156 8310
 jani.varila@kaha.fi 

Talous 

 Kontiainen Päivi 
 Assistant Controller 
 (09) 6156 8327 
 paivi.kontiainen@kaha.fi 

Varaosat

 Piuhola Timo
  Kamasa-kenttämyynnin  
  tukitoiminnot 
  (09) 6156 235
  timo.piuhola@kaha.fi  

 Tammi Toni 
 Tuotepäällikkö
 Ilmastointi
 (09) 6156 8277
 toni.tammi@kaha.fi 

  Väänänen Ville
  Projektiteht., tukitoim.
  (09) 6156 8283
  ville.vaananen@kaha.fi 
Vienti

 Nissilä Irina
 Vientiassistentti 
 (09) 6156 8311
 irina.nissila@kaha.fi 
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www.kaha.fi  Ansatie 2, 01740 Vantaa Faksi (09) 615 68304 Toimitus ja taitto: Libenter Oy

Kahalla pitkän päivätyön tehnyt Martti 
”Mara” Lehtinen siirtyi eläkkeelle huolto-
neuvojan tehtävästä 31.3.2006. 

Maran VDO-ura alkoi jo vuonna 1964, ja 
vuosien varrella tutuiksi tulivat lähes kaik-
ki mahdolliset ajoneuvotuotteet kuten mit-
tarit, anturit, piirturit, varashälyttimet, va-
kionopeussäätimet, lämmittimet, ilmastoin-
tilaitteet sekä VDO:n valikoimassa aikanaan 
olleet pysäköintimittarit ja pysäköintitalo-
jen rahastuslaitteet.

Monitaitoisen miehen ammattitaitoa tar-
vittiin toisinaan myös laivoilla, joille hä-

Lehtisen Mara eläkkeelle 42 VDO-vuoden jälkeen
net lennätettiin helikopterilla auttamaan 
pulaan jääneitä laivaelektroniikan ongel-
missa. Jonkunhan ne laivatkin oli liikkeessä 
pidettävä...

Tyylikkäiden menopelien ystävänä Mara 
kaasuttelee eläkkeelle vuosimallin -67 Isuzu 
Belletillään. Mäntyharjun mökki, vaimo, las-
tenlapset ja kingcharlesinspanieli Mira pitä-
vät huolen siitä, ettei tarmokas mies ikävys-
ty eläkepäivilläänkään. 

Kaha ja asiakkaat kiittävät Maraa lämpimäs-
ti yhteisistä vuosista ja toivottavat antoisia 
eläkepäiviä!

Eläkkeelle 1.1.2006 siirtyneen varatoimitusjohtaja 
Rolf Karlssonin tehtävät on jaettu muille 
Oy Kaha Ab:n johtoryhmän 
jäsenille.
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