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Vapaa-ajattelua Vantaalta

Innostus tarttuu

Juuri nyt meillä täällä Kahassa on suuren juhlan tuntua, sillä jälleen 
kerran olemme saattaneet kunniallisesti loppuun jokavuotisen kou-
lutuskiertueemme. Saimme taas tyytyväisyydellä todeta sen suuren 
ammatillisen innostuksen ja kiinnostuksen, mikä alallamme niin mo-
nien yrittäjien ja työtekijöiden keskuudessa vallitsee. 
Pitkälti toista tuhatta henkilöä osallistui koulutustilaisuuksiin, joi-
ta järjestettiin yhteensä 20 kpl 19:ssä eri kaupungissa. Omalla ajal-
laan tuotetuntemustaan syventävät ja tietojaan vaihtavat ammatti-
laiset valavat kummasti uskoa tämän yhteisen alamme tulevaisuu-
teen. SUURKIITOKSET kaikille mukana olleille!

Yllätyksistä oppii

Tässä samassa yhteydessä lienee paikallaan myöskin pyytää tavaran-
valmistajan puolesta anteeksi sitä viivästystä, jonka saimme kokea 
Defa Termini™ -uutuuslämmittimen kanssa. Yllätyksiltä ei aina voi 
välttyä, mutta onneksi talvi tuntui olevan juonessa mukana ja antoi 
tänä vuonna odottaa itseään. Tätä kirjoittaessani kaikki on jo kun-
nossa, säätkin kylmenneet ja kauppa käy!
Kuten tästä pienestä viivytyksestä opimme, on logistiikan toimivuu-
della kaupankäynnissä erityisen tärkeä asema. Sitä silmällä pitäen 
omistajamme on ollut kaukaa viisas, ja jo noin vuosi sitten ostanut 
omakseen kaikki toimitilamme täällä Vantaalla. Niinpä pystymme 
toimimaan ilman suurempaa tilanahtautta vielä useiden vuosien 
ajan, vaikka kasvua olisi enemmänkin.

Kummalla puolella tiskiä seisot?

Kulunutta vuotta voi huoletta kutsua tapahtumarikkaaksi. Uutta 
ketjua on taas pukannut, osa vanhoista on heikentynyt, osa vah-
vistunut. Mielenkiintoista jälkimarkkinoiden kehityksessä on se, 
että kasvuprosentti on vain 4–5 % (josta osa hinnannousua). Ei muu-
ten, mutta jos kaikkia kuulemiaan juttuja uskoisi, voisi luulla noista 
luvuista pudonneen nollan pois...
Jos tässä ketjuilussa eivät muut voita, niin ainakin mainosnikkarit 
ja media. Tuli nimittäin erästäkin televisiomainosta katsoessa mie-
tittyä, että kummalla puolella tiskiä sitä asiantuntemusta lopulta 
on fi ksumpaa olla? 
Onneksi osaavaa henkilökuntaa tarvitaan
oikeasti aina, ja siitä tuleekin vielä kova
kisa tulevaisuudessa. Siksi on viisainta 
panostaa myyjien tuotetietoon ja hyvään 
asiakaspalveluun jo nyt!

Pirteätä talvea!

Jari Suhonen
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• DEFA WarmUp -järjestelmän päälle- ja poiskytkennät
• Valinnaisia lämmitysohjelmia
• Kaksi käyttäjäprofi ilia
• Kertoo lämmitysjärjestelmän tilan
• Erillinen ohjelmointi polttoainekäyttöiselle 
 lämmittimelle
• Erilliset releliitännät moottori- ja sisätila-
 lämmittimelle
• Automaattinen näppäinlukko
• Valinnainen 5- tai 7-päiväinen viikkokalenteri

Termini™ – Pieni ja tehokas sisälämmitin
DEFA täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhla-
vuoden kunniaksi on lanseerattu kaksi  upe-
aa DEFA-tuotetta: hämmästyttävän pieniko-
koinen ja tehokas sisätilalämmitin Termini™ 
ja kauko-ohjattu SmartStart-ajastin. Vuosi-
kymmenien kokemuksen ja pitkän tuoteke-
hittelyn tuloksena syntyneet uutuudet te-
kevät talviautoilusta entistä mukavampaa, 
turvallisempaa ja vaivattomampaa.

Uuden teknologian Termini™
DEFA Termini™ on 1350-wattinen sisätila-
lämmitin, joka kompaktin kokonsa ja kau-
niin muotoilunsa ansiosta sopii autoon kuin 

DEFA on vuonna 1946 perustettu norjalai-
nen perheyritys jo kolmannessa polvessa. 
Yhtiön nimi on johdettu sen perustajan ni-
mestä ja norjan kielen tehdas-sanasta: Did-
rik Eidsvig’s FAbrikker.

Yritys valmisti aluksi erilaisia alumiiniosia 
autoteollisuudelle, mutta suunnitteli en-

autoon olematta tiellä ja viemättä 
jalkatilaa. Lämmitin on kooltaan 67 % 
perinteistä 1200-wattista lämmitintä 
pienempi. Silti se on tehokkaampi ja 
vakiovarustettu asennusjalalla, suoja-
tulla katkaisimella sekä 0-asennolla.

Osoitteessa www.uusidefa.com voi kek-
siä Terminille™ lempinimen ja osallistua 
kilpailuun, jonka pääpalkintona on 10 kuutiota 
halkoja tai 550 euroa riihikuivaa rahaa. Myös muut 
palkinnot ovat arvokkaita, ja lisäksi kaikkien osallistujien 
kesken arvotaan 60 kpl sekä DEFA Termini™- että Classic-
lämmittimiä. Pidä kiirettä, sillä aikaa on 30.11.2006 saakka!

simmäiset moottorilämmittimensä jo vuon-
na 1960. Kaha aloitti jaetun DEFA-maahan-
tuonnin 1963 ja jatkoi edustusta yksinoi-
keudella vuodesta 1995 alkaen.

Tänä päivänä DEFA-lämmitys- ja hälytinjär-
jestelmät tunnetaan kaikkialla Euroopassa. 
KAHA on iloinen voidessaan tarjota asiak-

kailleen korkealaatuisia, turvallisia ja tek-
nisesti edistyksellisiä DEFA-tuotteita ja on-
nittelee lämpimästi 60-vuotiasta päämies-
tään!

Vähemmän on 
enemmän

SmartStart – Ajastin täynnä toimintoja
DEFA SmartStart on molempiin suuntiin toi-
miva kauko-ohjattu ajastin, jonka kantosä-
de on jopa 1200 m. Helposti asennettavan 
laitteen kaikki kytkennät tehdään mootto-
ritilaan ilman johtojen vetoja auton sisälle. 
Näytöllä varustetulla avaimenperätyyppisel-
lä kauko-ohjaimella voi hallita niin sisä- kuin 
moottorilämmittimenkin toimintoja todella 
monipuolisesti.

• Päällekytkentä 
 valitulle päivälle
• Kalenterissa kesä- 
 ja talviaika
• Kielen valinta
• 12/24 tunnin näyttö
• Taustavalo
• Pieni virrankulutus
• Ohjaa myös Webasto-
 polttoainelämmittimiä

DEFA-KAHA-yhteistyöllä pitkät perinteet

Juhlavuoden uutuudet

178 m
m

138 mm

40 mm



4

Kaha on vahv
Autojen tekniikan ja 
elektroniikan jatkuvasti 
kehittyessä alkuperäis-
varaosavalmistajan merkki-
varaosa on useimmiten 
luotettavimmin toimiva 
ja testattu vaihtoehto. 
Autovalmistajien kanssa 
tiiviissä yhteistyössä toimi-
vat OE-valmistajat takaa-
vat korkean laadun ja aina 
kehityksen kärjessä olevat 
tuotteet. Tunnettu maa-
ilmanmerkki antaa tuot-
teilleen myös aina kunnon 
takuun ja ottaa osia suun-
nitellessaan huomioon 
turvallisuus- ja ympäristö-
näkökohdat.

Siksi Kaha luottaa varaosissa vain tun-
nettuihin ja arvostettuihin merkkituot-
teisiin. Varaosavalikoimamme on myös 
todella kattava uusimpiakin automal-
leja myöten, sillä valikoimaa laajenne-
taan ja päivitetään jatkuvasti. Moderni 
varastonhallinta ja tehokkaaksi hiottu 
logistiikka takaavat nopeat toimituk-
set. Kun saamme asiakkaaltamme ti-
lauksen, tavara on perillä haluttaessa 
jo seuraavana aamuna. 

Tällä aukeamalla esitellään vain pieni 
osa Kahan laajasta varaosavalikoi-
masta, johon kuuluu lisäksi suuri 
joukko muita tuotteita maailman-
kuuluilta laatuvalmistajilta. Luotetta-
vat menestystuotteet ja vahva tuote-
tuntemus ovat yhdistelmä, joka auttaa 
myös asiakkaitamme menestymään!

Alusta ja 
iskunvaimennus

Jarruosat

Pakoputkistot Suodattimet

Vuodenvaihteessa starttaavan 
autoluettelo.fi  -palvelun avulla löydät 
valikoimastamme oikeat tuotteet 
autoon kuin autoon.

4
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hva varaosatalo
Jäähdytys ja
ilmastointi

Korin osat

Sähköosat Voimansiirto Muut varaosat
ja voiteluaineet

Moottorin osat

5

Autoluettelo.fi 
Toiminnassa 

vuodenvaihteessa!
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Uudet VAG 504 00 ja 507 00 -hyväksynnät 
täyttävä öljy soveltuu käytettäväksi kaikis-
sa Audi-, VW-, Seat- ja Skoda-moottoreissa, 
lukuunottamatta R5-dieselmoottoreita (96 
kW, 120 kW, 128 kW Transporter- ja Toua-
reg-malleissa), V10 TDI -dieselmoottoreita 
(Touareg ja Phaeton) sekä VW 505.01 -luo-
kituksen vaatimissa pumppusuutindiesel-
moottoreissa ilman Longlife-järjestelmää.

Lisäksi Castrol EDGE 5W-30:lla on euroop-
palaisten autonvalmistajien ACEA A3/B3/B4-
luokitukset sekä BMW Longlife-04- ja Mer-
cedes-Benz 229.51 -luokitukset.

Laaja yhteensopivuus merkitsee, että Cast-
rol EDGE 5W-30 voi korvata kerralla mon-
ta vanhemman VW-luokituksen (503.00, 
506.00, 506.01) omaavaa öljylaatua hyllyssä 
soveltuen samalla useisiin ACEA-hyväksyn-
nän moottoriöljyä vaativiin autoihin.

Jokaisen 4 litran kannun mukana toimite-
taan jälleenmyyjälle ilmainen “The Fast and 
The Furious: Tokyo Drift”-elokuvan taustaa 
valottava vauhdikas DVD-dokumentti, jon-
ka loppuasiakas saa kaupan päälle. Kulut-
tajakampanja on voimassa vuoden loppuun 
asti tai niin kauan kuin DVD-levyjä riittää.

Kattava                 -uutuus
Jokaisen 4 litran Castrol EDGE -öljykannun ostaja 
saa kaupan päälle DVD:n, jolla drifting-mestari 
Keiichi Tsuchiya paljastaa salaiset kikkansa. 

Drifting on Japanissa alkunsa saanut autoharras-
tuksen muoto, jonka ideana on ajaa mahdolli-
simman kovaa jatkuvassa sivuluisussa.

Maailman eniten myyty suodatinmerkki 
Fram on Kahan suodatinlinjan kivijalka nyt 
ja tulevaisuudessa. Peräti 125 johtavaa au-
ton- ja moottorinvalmistajaa käyttää Fram-
suodattimia ensiasennustuotteinaan. Kova
kysyntä vaatii valtavaa tuotantoa: Fram val-
mistaa vuosittain yhteensä yli 300 miljoonaa 
suodatinta OE- ja jälkimarkkinoille. Paran-
taaksemme palveluamme olemme laajenta-
neet valikoimaamme Knecht- ja Valeo-suo-
dattimilla, jotka monipuolistavat palettiam-
me entisestään.

Knecht on ensiasennuslaatua
Knecht-tuotemerkin takana on tunnettu 
autotarvikealan toimija Mahle GmpH. Sak-
salaisena valmistajana se kykenee vastaa-
maan nopeasti uusienkin saksalaisautomal-
lien suodatinkysyntään, ja Framin tavoin 
myös se toimittaa tuotteitaan ensiasennus-

Kahan suodatinlinja laajenee
Knecht ja Valeo tukemaan Fram-valikoimaa

osiksi lukuisille autonvalmistajille. Laadulli-
sesti Knecht on siis nappivalinta täydentä-
mään Kahan korkealuokkaista Fram-suoda-
tinvalikoimaa.

Valeo on maailmanmerkki
Taatakseen täydellisen toimitusvarmuuden 
Kaha on täydentänyt suodatinvalikoimaan-
sa lisäksi Valeon tuotteilla. Tämä maailman-
kuulu autovaraosien monialavalmistaja on 
synonyymi testatulle, varmatoimiselle ja 
korkealaatuiselle tuotteelle.

6

Castrol EDGE 5W-30 on uuden teknologian täyssynteettinen 
pitkän vaihtovälin moottoriöljy. 
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Osram Road Club on Osramin 
ja Kahan uusi kanta-asiakas-
järjestelmä, joka palkitsee 
menestyvän Osram-jälleen-
myyjän upeilla tuote- ja 
matkapalkinnoilla.

Klubin jäseneksi pääset rekisteröitymäl-
lä osoitteessa www.osram.fi /orc. Jäsenenä 
keräät itsellesi rahanarvoisia klubipisteitä 
myymällä asiakkaillesi Osramin laatutuot-
teita. Hankkimasi pisteet voit muuttaa kos-
ka tahansa palkintotavaroiksi tai antaa nii-
den kertyä ja pidentää tulevaa palkintomat-
kaasi, jonka virtuaalista etenemistä voit seu-
rata jo etukäteen Osram Road Club -sivus-
ton kartalla.

Tavarapalkintoina on mm. laatuvalmistajien 
taulutelevisioita, digivideokameroita ja kel-
loja; palkintomatkoja tehdään Roomaan, 
Müncheniin ja Riikaan. Pisteet ovat voimas-
sa 3 vuotta, joten voit suunnitella rauhassa, 
kuinka haluat ne käyttää.

Suomalaisittain todella mielenkiintoisen F1-
kauden 2007 käynnistyessä maaliskuussa al-
kaa lisäksi formulaveikkaus, jonka palkinnot 
ovat niin ikään huippuluokkaa.

Kaikki Osram-tuotteiden myyntityöhön osal-
listuvat saavat ansaitsemansa palkkion pon-
nisteluistaan, sillä Osram Road Clubin jäse-
neksi pääsevät niin omistajat, sisäänostajat 
kuin tiskimyyjätkin. Liity siis seuraan ja ota 
oma osasi menestyksestä rekisteröitymäl-
lä klubin jäseneksi. Osram Road Club tekee 
korkealaatuisten Osram-tuotteiden myymi-
sestä entistäkin palkitsevampaa!

Rekisteröidy jälleenmyyjien 
palkintoklubiin!

www.osram.fi /orc
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Herth + Buss GmbH on saksalainen, vuonna 1925 perustettu auton sähköosiin sekä myö-
hemmin erityisesti japanilaisten ja korealaisten autojen varaosiin erikoistunut valmistaja 
ja toimittaja. Yhtiö tunnetaan laatuvalmistajana, josta osoituksena on useita sertifi kaat-
teja, mm. ISO, Dekra ja European Quality Award (EQA) “Recognised for Excellence”. 

Herth+Buss täydentää Kahan linjoja mm. jakopään kiristimissä, vesipumpuissa, alustan-
osissa, kumi-metalliosissa sekä autosähköosissa.

Kytkinpaketti kiinteällä vauhtipyörällä

Kustannustehokas Valeo4 
korvaa kaksimassaratkaisut
Valeo4 on uusi kiinteällä vauhtipyörällä va-
rustettu kytkinpaketti, joka on tarkoitettu 
korvaamaan alkuperäisen kaksimassavauh-
tipyörään perustuvan ratkaisun.

Neliosaisessa Valeo4-kytkinpaketissa väri-
nänvaimenninjärjestelmä on sijoitettu kak-
simassavauhtipyörän sijasta kytkinlevyyn. 
WX-levyssä on tehokas, pitkäliikkeinen väri-
nänvaimennin, joka kestää ja kykenee välit-
tämään suuria vääntömomentteja.

Kompaktin Valeo4-kytkinpaketin vaihtokus-
tannukset ovat jopa 30 % kaksimassakyt-
kintä edullisemmat. Luotettavampi kiinteä 
vauhtipyörä ja suurempi kitka-alue merkit-
sevät lisäksi pidempää käyttöikää ja parem-
pia käyttöominaisuuksia.

Valeo4 on erinomainen valinta kaikkeen 
ajoon ja etenkin paljon kaupunkiajoa sisäl-
tävään käyttöön, jossa kytkin on usein tois-
tuvien liikkellelähtöjen vuoksi lujilla.

Valeo4 Seat Leon TDI 
-kilpurissa
Suomalainen Anssi Okkonen osallistui Liettuan Palangassa Horn 
GP 1003 km -kilpailuun viritetyllä Seat Leon TDI:llä. Alkujaan 90-
hevosvoimaisen vakioauton teho on pitkissä ratakisoissa tup-
lattu 180 hevosvoimaan (max. 210 hv) ja vääntö 380 Nm:iin 
(450 Nm). Autossa on lisäksi mm. kilpaturbo, -cooleri, ja -suutti-
met sekä Turbotecin ohjelma. 

Tuotenumero 
65-826317
Sopii mm. 
• Audi A3
• Seat Leon/Toledo
• Skoda Octavia
• VW Golf 1.8 T / 1.9 TDI 
   (1996–2002).

65-826551
Sopii mm. 
• VW Polo 1.9 D 
   (1994–2001)

65-835000
Sopii
• Ford Transit 2.4 TDdi 
   (6/2000->)

Suuri teho ja vääntö sekä pitkä kilpailu ovat yhdistelmä, joka 
asettaa kovat vaatimukset kytkimelle. Olkkosen Seatissa oli kak-
simassaisen vakiokytkimen tilalla Valeo4-kytkinpaketti, joka kes-
ti rankan kymmentuntisen kilpailun ilman pienimpääkään on-
gelmaa ja siivitti autokunnan 45 kilpailijan joukossa luokkavoit-
toon ja kokonaiskilpailun 7. sijalle.

Laadukkaat
Herth + Buss 

-varaosat 
Kahan 

valikoimaan
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Kaha ja A-Test & Consulting yhteistyöhön

Kaha Oy on tehnyt A-Test & Consulting Oy:n
kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukai-
sesti A-Test & Consulting voi suorittaa Ka-
han edustamien Wigam-merkkisten autoil-
mastoinnin huoltolaitteiden kalibroinnit, 
huollot ja korjaukset 7 eri paikkakunnalla 
Suomessa.

A-Test & Consulting Oy on uusi yhtiö, joka 
syntyi viime maaliskuussa, kun Pohjois-Eu-
roopan johtava katsastuskonserni A-Katsas-
tus osti autoalan testauksiin erikoistuneen 
Test Center Tiililä Oy:n ja yhdisti sen kahden 
tytäryhtiönsä, Autotohtori Consulting Oy:n 
ja Test World Oy:n kanssa. Yhdistymisen tu-
loksena syntynyt A-Test & Consulting Oy on 
Suomen johtava autoalan laadun kehittämi-
seen, korjaamolaitepalveluihin, testaukseen 
ja konsultointiin erikoistunut yhtiö.

Nyt solmitulla sopimuksella Kaha
varmistaa asiakaspalvelun toimi-
vuuden maanlaajuisesti laajenta-
malla merkittävästi Wigam-täyttö-
laitteiden huoltoverkostoa: Van-
taalla sijaitsevan nykyisen huol-
topisteen, Vistema Oy:n, seurak-
si saadaan sopimuksen myötä yh-
teensä 11 uutta valtuutettua Wi-
gam-pistettä Helsingissä, Tampe-
reella, Turussa, Oulussa, Jyväskyläs-
sä, Kotkassa ja Kauhavalla.

Lisätietoja asiasta antavat:

Jari Nieminen, A-Test & 
Consulting Oy puh. 045 632 2058
Tomi Toivonen, Kaha Oy 
puh. (09) 6156 8382

Varaosat vapaalle kaupalle
Kaha kykenee tarjoamaan asiakkaalleen 
kirjaimellisesti alkuperäislaatua, sillä ilmas-
toinnin varaosavalikoiman kivijalkana ovat 
markkinajohtaja Behr Hella Servicen OE-
tuotteet. BHS-kirjainyhdistelmä takaa, että 
asiakkaasi auton ilmastointijärjestelmä tu-
lee huollettua ja kuntoon taatusti alkupe-
räisillä ja yhteensopivilla osilla.

Täysi BHS-kattaus
Tilaamalla tuotteet Kahalta myös vapaa va-
raosakauppa voi autoilmastoinnin erikois-
liikkeiden tapaan tarjota omille asiakkail-
leen maailmankuulun alkuperäisvalmista-

Vain alkuperäinen on 
kyllin hyvää
Ilmastointilaite on nykyään 
käytännössä vakiovaruste 
uusissa autoissa myös Suo-
messa. Siten myös ilmastoin-
tijärjestelmien varaosien 
kysyntä on kasvanut, ja yhä 
useammin ainoa sopiva ja 
hyväksyttävä toimittaja kysei-
sille tuotteille on alkuperäis-
valmistaja.

jan kompressoreita, kuivaimia, höyrystimiä, 
venttiileitä,  puhaltimia ja lauhduttimia. Ka-
han BHS-valikoimaan kuuluvat myös kaikki 
asennusosat ja valmiit korjaussarjat.

Tuotteet Autoluettelossa!
Helpoin ja paras väline ilmastointi- ja jääh-
dytysjärjestelmien varaosien löytämiseksi
on vuodenvaiheessa starttaava www.auto-
luettelo.fi . Siellä on esillä koko valikoi-
mamme käsittäen mm. Behr Hella Service-,
Behr-Thermotronik- ja Valeo-tuotemerkit. 
BHS-tuotteista on lisäksi saatavana CD-tuo-
teluettelo, jonka voit tilata myynnistämme 
tuotenumerolla BEHR2.
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Tekniikan Maailma vertaili numerossaan 
16/06 kahdeksaa erimerkkistä jarrupalaa. 
Testin voittajaksi selviytyi Jurid viidellä täh-
dellä ja täydellisyyttä hipovalla arvosanalla 
9,8 pistettä!

Tekniikan Maailma 19/2006 testasi seitse-
män akkuvaraajaa haluten selvittää, onko 
CTEK:n muita kalliimmalle hinnalle katet-
ta. Jokainen päätelköön itse oheisista TM-
sitaateista:

”Vertailumme lopputuloksena voidaan to-
deta CTEK:n olevan harvinaisen ylivoimai-
nen voittaja. Varaajan mainostetaan olevan 
maailman älykkäin, ja ainakin tässä luokas-
sa se on selvästi priimus ansaiten stipendin. 
Stipendi myönnetään tällä kertaa tähtien 
muodossa, ja CTEK kerää niitä täydet viisi.”

Tavalliset laturit lataavat aina täysteholla,
mikä aikaansaa räjähdysalttiin vetykaasun 
muodostumista. Ilman onnettomuuttakin 
ylijännite kuivattaa akun pilalle, jos latu-
ri unohtuu päälle pitemmäksi ajaksi. CTEK-
akkuvaraajassa sitä vastoin on älykäs pulssi-
ylläpitotoiminto, joka säätää lataustehon 
aina tilanteeseen sopivaksi. Tämän totesi 
mittauksissaan myös TM-testiryhmä:

Kaha osaa akkuasiat

CTEK ylivoimainen voittaja TM-testissä!
”CTEK:n mittauskäyrät ovat juuri sitä, mitä
hyvin toimivan akkuvaraajan käyrien pitää-
kin olla. Kun jännite nousee arvoon 14,4 V,
varaus lopetetaan, jolloin vetykaasua ei 
pääse muodostumaan.”

Ruotsalaisvalmisteinen, täysautomaattinen 
ja kompaktin kokoinen CTEK suorittaa va-
raamisen siis turvallisesti ja akkua säästä-
en. CTEK-varaajat on lisäksi suojattu väärin-
kytkennöiltä eivätkä ne aiheuta kipinöintiä. 
Kaikkien CTEK-latureiden mukana toimite-
taan käyttöohje sekä ammattitasoinen la-
tausopas.

Saamamme palautteen ja TM-
testimenestyksen perusteella 
CTEK on vakiinnuttanut paik-
kansa markkinoiden ylivoi-
maisena ykkösvaraajana! 

Pidä akkuvarastosi Kahassa
Lukemattomissa testeissä tehonsa osoitta-
neet turvalliset Varta- ja Optima-akut tar-
joavat varmaa virtaa ja jämäkkää käynnis-
tysvoimaa kovimmillakin pakkasillakin. Ka-
ha on varustautunut talveen varastoimalla 
täyden linjan näitä laadukkaita merkkituot-
teita omaan varastoonsa Vantaalla. Älä siis 
suotta paini painavien akkujen kanssa omis-
sa tiloissasi, vaan käytä Kahaa keskuvaras-
tonasi ja tilaa tuotteita tarpeen mukaan 
– tavara on perillä seuraavana 
työpäivänä.

Jurid ja Roadhouse – OE-laatua

Kahan edustamat jarrupalat 
testimenestykseen

Testi toteutettiin laboratoriossa järeällä dy-
namometrillä, jossa oli sähkömoottorin li-
säksi suuret vauhtipyörät. Testiin kuului ku-
lumiskoe sekä monivaiheinen AK-Master-
testi, jonka avulla selvitettiin jarrupalojen 
käyttäytymistä äärimmäisessä rasituksessa.

Kaikkien vertailukriteerien – nopeuskäyt-
täytymisen, lämpötilakäyttäytymisen, häi-
pymisen ja kulumisen – valossa kirkkaaseen 
testivoittoon selvisi testiauton (VW Golf) al-
kuperäisten jarrupalojen veroisena Jurid.

Kahan edustamien jarrupalojen menestyk-
seksi voidaan katsoa myös Remsa-merk-
kisten palojen viiden tähden suoritus, sillä 

Roadhouse-jarrupalat ovat peräisin samal-
ta valmistuslinjalta ja nimeä lukuun 

ottamatta täysin identtiset.
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Philips-uutuudet 
tarjoavat enemmän valoa pidempään

Philipsin syyskuussa 
esittelemät lamppu-uutudet 

parantavat turvallisuutta 
valaisemalla entistä

 tehokkaammin ja 
taloudellisemmin.

X-treme Power
Uudet Philips X-treme Power -halogeeni-
lamput H4- ja H7-ajovaloille ovat markki-
noiden kirkkaimmat ei-xenonlamput. Ne on 
suunniteltu vaativille autoilijoille, jotka ha-
luavat nauttia kilpatason valojen suoritus-
kyvystä tavallisessa perheautossakin.

X-treme Power -lamput heijastavat jopa 
80 % enemmän valoa tielle vakiolamppui-
hin verrattuna. Ne sopivat useimpiin ja myös 
uusiin, muodoiltaan monimutkaisiin etuva-
loyksiköihin ja antavat autolle katseet kään-
tävää dynaamista valotehoa myös päiväs-
aikaan.

Philipsin kehittämä 3-in-1 Safety -kolmi-
värijärjestelmä antaa kirkasta vaaleaa va-
loa eteenpäin, häikäisemätöntä kellertä-
vää valoa vasemmalle sekä liikennemerk-
kejä selkeyttävää sinertävää valoa oikeal-
le tienreunaan.

Uuden sukupolven 3-in-1 Safety -lamppu
NightGuide DoubleLife antaa jopa 50 % 
enemmän valoa ja 10–20 m pidemmän 

valokeilan kuin perinteiset lamput. Li-
säksi se kestää kaksi kertaa niin pitkään 
kuin Philipsin edellisen sukupolven kol-
mivärilamput. 

H1-, H4- ja H7-valikoimissa saatava Night-
Guide DoubleLife on helppo tapa lisätä 
niin autoilijan kuin muidenkin tienkäyt-
täjien turvallisuutta sekä parantaa ajo-
kokemuksen laatua.

NightGuide DoubleLife

Uutuushalogeenilamput 
on valmistettu ISO-
luokitelluissa tehtaissa 
(ISO9001, ISO4001 ja 
TS/16949) Philips UV -kvartsi-
lasista, joka tarjoaa maksimaalisen 
kestokyvyn tärinää ja korkeita lämpö-
tiloja vastaan. X-treme Power -lamput 
on pakattu ympäristöystävällisiin 
blister-pakkauksiin eivätkä ne 
sisällä lyijyä tai kadmiumia. 

Lisätietoja suomeksi: 
www.xp-lamp.com

11
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Tehokas tuulilasinpesuneste
Kahan SONAX-valikoimaan on sopivasti tal-
veksi saatu uusi, huipputehokas tuulilasin-
pesuneste, jota myydään sekä tiivisteenä 
että valmiina sekoituksena. Tiivisteen pak-
kauskoot ovat 1 ja 2,5 litraa sekä valmis-
sekoitteen 4 litraa. 

SONAX-tuulilasinpesunesteen puhdistus-
teho on vaikuttava. Aine poistaa tuulilasis-
ta pinttyneenkin ”liikennefi lmin” muuta-
malla pyyhkimen vedolla ja jättää jälkeen-
sä vain raikkaan sitruunantuoksun. Valmis-
sekoitteen pakkaskesto on -18 °C. Tiivisteen 
ja veden sekoitussuhteella 1:1 saavutetaan 

-30 °C kestävyys. Raakana tiiviste säilyy jää-
tymättä maassamme harvinaisilla sadan as-
teen pakkasillakin.

Tarpeellinen pikalukkosula
Toisin kuin usein kuvitellaan, lukkosula on 
tärkeä tarvike keskuslukituksenkin aikakau-
della. Tämän allekirjoittaa jokainen, jonka 
kaukosäädin ei syystä tai toisesta ole pakkas-
aamuna suostunut toimimaan: kiinnijääty-
neen lukon avaaminen voi olla mahdotonta 
– varsinkin ns. avaimettomien autojen hei-
veröisillä vara-avaimilla. Niin ikään kuljetus-
laatikoiden lukot saattavat jäätyessään heit-
täytyä todella hankaliksi.

Paitsi jos autossa on pullo SONAX-pikaluk-
kosulaa. Se sulattaa hetkessä jäätyneet lu-
kot, voitelee ja antaa pitkäaikaisen suojan 
sekä uudelleen jäätymistä että korroosiota 
vastaan. Viisas käyttää sitä ennaltaehkäise-
västi, oli autossa sitten tavallinen tai sähkö-
lukko. Pikalukkosulaa saa 36 x 50 ml myynti-
telineittäin tuotenumerolla SO 331 541.

Lisätietoja: Kai Sihvonen, 
puh. (09) 6156 8315 / kai.sihvonen@kaha.fi 

Kamasa Tool Development Team (DEV) 
on Kamasan tuotekehitysprojekti, jonka tar-
koituksena on kerätä ammattimekaanikko-
jen kokemuksia ja parannusehdotuksia työ-
kaluista ja siirtää niiden pohjalta syntyneet 
innovaatiot tuotantoon. DEV-projekti aloi-
tettiin v. 2004 Ruotsissa, ja se on myöhem-
min ulotettu Norjaan ja Tanskaan – tulevai-
suudessa ehkä myös Suomeen. Tällä hetkel-
lä tuotetestaus- ja kehitysryhmään kuuluu 
yli 150 mekaanikkoa, joista suurin osa toi-
mii autoalalla, mutta mukana on myös teol-
lisuuden asentajia ja huoltomekaanikoita.

Vuosi sitten lanseerattu Kamasan uusi 38-
osainen pihtivalikoima on hyvä esimerkki 
DEV-tiimin merkityksestä työkalun tuoteke-
hitykseen. Vain joka päivä työkaluja käyttä-
vä ammattilainen osaa vaatia pihdeiltä toi-
mivuutta, joka ei rasita käsiä ja hartioita pit-
känkään työrupeaman aikana. DEV-projek-
tiin osallistuvien mekaanikkojen kokemus-
ten avulla onnistuttiin uutuuspihtien muo-
toilu, välityssuhde, teräkulma ja palautus-
jousi suunnittelemaan käyttömukavuuden, 
tarkkuuden ja turvallisuuden kannalta op-
timaalisiksi.

Vaativimpaankin ammattikäyttöön soveltu-
vasta huippuluokan kestävyydestä ja käy-
tettävyydestä kertoo työkalussa oleva DEV-
logo. Pihtien lisäksi sen voi löytää Kamasa-
ruuvitaltoista, joiden erikoismuotoiltu ku-
mipäällysteinen kahva mahdollistaa helpon 
pikakierron. DEV-merkki merkitsee mekaa-
nikolle tietoa siitä, että työkalun kehityk-
seen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet oikeat 
ammattilaiset oikeissa töissä. Yhä pienem-
pien komponenttien ja ahtaampien kohtei-
den aikana Kamasan DEV-tuotteiden lop-
puun hiottu käytettävyys on arvossaan.

Kamasa DEV – Ammattikäyt
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Jos sinulla ei ole Kamasan 2006-luetteloa, tilaa se numerolla KAM1.
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Ammattituotteistaan kuulu Farécla on 
tulossa vahvasti nyt myös kuluttajapuolelle 

uudella Smart-autonhoitosarjallaan. Sarjaan kuuluu heti 
alkuvaiheessa toistakymmentä tuotetta, joiden käyttökohteet 

painottuvat Faréclan huippuosaamiseen, maalipinnankäsittelyyn.

Uutuussarjan tuotteilla tavallisen kuluttajankin on mahdollista korjata auton maalipinnan pienet 
vauriot ammattitason aineilla. Smart-valikoimassa on tuotteet niin naarmujen, kiveniskujen ja 
pyörteiden poistoon kuin maalipintojen elvytykseen ja viimeistelyynkin. Lisäksi sarjaan kuuluu 

uusinta nanoteknologiaa hyödyntäviä puhdistusaineita sekä erilaisia tarvikkeita.

Avainsana on helppous. Esimerkiksi naarmujen ja kiveniskujen 
poistoon tarkoitettu Scratch & Stone Chip Removal Kit on 
valmis setti, joka sisältää maalia lukuunottamatta kaikki 

tarvittavat aineet, levittimet ja ohjeet helppoon ja
 onnistuneeseen maalipinnan korjaukseen.

Farécla Smart tulee markkinoille keväällä 2007. 
Kaha myy kaikkia sarjan tuotteita erikseen tai 

valmiissa myyntitelineessä. 
Kysy lisää: Kai Sihvonen, 

puh. (09) 6156 8315 / kai.sihvonen@kaha.fi 

– ammattilaisten autonhoitosarja kuluttajille
Farécla Smart 

– ammattilaisten autonhoitosarja kuluttajille

y ttäjien kehittämää laatua

”DEV-merkki 
merkitsee mekaanikolle tietoa 

siitä, että työkalun kehitykseen 
ovat ratkaisevasti vaikuttaneet oikeat 

          ammattilaiset oikeissa töissä.”

13
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Järkevään tavaratilankäyttöön

Thule Load & Go™

Thule Load & Go™ -laukkusarja on toimiva ja 
tyylikäs ratkaisu auton tavaratilojen optimaaliseen 
hyödyntämiseen. Laukut on suunniteltu sopimaan 
Thule-kuljetuslaatikoihin, mutta ne käyvät yhtä 
hyvin myös tavaratilan tai kuormakorin järjes-
telemiseen. Mallisto tarjoaa selkeän ja 
tehokkaan tavan vaatteiden, leirintä-
varusteiden sekä muiden urheilu- 
ja retkeilytarvikkeiden 
lajitteluun ja kulje-
tukseen.

Go Pack Nose TH 8001
• Suunniteltu erityisesti kuljetus-
 laatikoiden etuosaan
• Maksimoi kuljetuslaatikon 
 kuormakapasiteetin
• Pehmustettu kantokahva 
 ja olkahihnat
• Vedenpitävä pohja
• 61 x 42 x 28 cm

Go Pack TH 8002
• Pehmustettu kanto-
 kahva ja olkahihnat
• Vedenpitävä pohja
• Nimikointilappu
• 61 x 33 x 30,5 cm

Go Pack Mesh TH 8003
• Hengittävä verkkokangas
• Sopii märkien tavaroiden 
 kuljetukseen
• Pehmustettu kantokahva 
 ja olkahihnat
• Nimikointilappu
• 61 x 33 x 30,5 cm

Go Box TH 8005
• Nerokkaan yksinkertainen 
 järjestelijä
• Taittuu kasaan 
 säilytyksen 
 ajaksi
• 61 x 35,5 
 x 30,5 cm

Go Box Express TH 8004
• Pyörät ja vetokahva
• Hengittävä verkkokangas
• Sopii märkien tavaroiden kuljetukseen
• Taittuu kasaan säilytyksen ajaksi
• 63,5 x 35,5 x 33 cm

Go Box Express 
8004

Go Box  8005
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Go Pack 4PK TH 8006
• 3 x Go Pack 8002 + 1 x Go Pack Nose 8001
• Täydellinen laukkusarja Thule-
 kuljetuslaatikoihin
• Kaikissa laukuissa vedenpitävä pohja
• Pehmustettu kantokahva ja olkahihnat
• Go pack -laukuissa nimikointilaput

Suomen freestyle-maajoukkue 
vierailulla Kahassa
Kun freestyle-maajoukkueemme on tien päällä harjoitusmatkoillaan, on myös Thule 
näkyvästi mukana kuvioissa. Autojen katolla on luonnollisesti tilava, turvallinen ja vir-
taviivainen kuljetuslaatikko, mutta Thule on paljon enemmän kuin pelkkä suksiboksi. 
Thulen monipuoliset kuljetusratkaisut ovat täydellinen ratkaisu erityisesti silloin, kun 
matkassa on tarvikkeita, jotka on pidettävä muista erillään esim. kosteuden tai likai-
suuden vuoksi. Juuri tämä on normitilanne Freestyle-joukkueen – tai minkä tahansa 
retkiseurueen – kohdalla.

Siksi Thule on luonnollinen yhteistyökumppani Freestyle-maajoukkueelle. Huippu-ur-
heilijat, huoltajat ja valmentajat vaativat käyttämiltään välineiltä kestävyyttä ja käy-
tännöllisyyttä – eikä tyylikkyydestä ole haittaa. Varsinkin tällä aukeamalla esitellyt uu-
det Load & Go™ -sarjan Go pack -laukut kiinnostivat maajoukkuetta heidän vierailles-
saan Kahan toimitiloissa Vantaan Ansatiellä lokakuussa. 
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Go Pack Nose  8001

Go Pack 8002

Go Pack Mesh  8003

Thulen lisäksi Kahan Jarkko 
Malm esitteli vieraille mui-
takin tuotteita Kahan moni-
puolisesta lisävarustevalikoi-
masta sekä vei joukkueen 
tutustumiskierrokselle Kahan 
tiloihin. 
Vierailun päätteeksi koettiin 
rallin todellista huippuvauh-
tia Sebastian Lindholmin 
kyydissä Inkoossa.
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Iskunkestävää 
Sachs-yhteistyötä

Nyrkkeilijä 
Eva Wahlström 
MM-mitali-
jahdissa

Valmistautuminen kohdallaan
Tämän lehden mennessä painoon naisten 
nyrkkeilyn MM-kisat New Delhissä, Intiassa 
olivat juuri alkamassa. Mukana maailman-
mestaruustaistelussa on myös Suomen Eva 
Wahlström, jonka valmistautuminen kisoi-
hin on onnistunut hyvin: –”Viime viikot ovat 
sujuneet erinomaisesti, mikä on ollut aivan 
ratkaisevan tärkeää vaivojen värittämän al-

kukauden jälkeen. Vihdoinkin olen saanut 
olla täysin terveenä, mikä näkyy myös tes-
tituloksissa. Suurkiitos kuuluu myös yhteis-
työkumppaneille, joita ilman tilanne ei oli-
si näin valoisa.”

Unelma: maailmanmestaruus
Vain täysin terveenä voikin menestyksestä 
New Delhissä edes unelmoida, sillä kisois-
ta tulee kaikkien aikojen korkeatasoisim-
mat. Siitä pitävät huolen ennätysmäärä kil-
pailijoita sekä aivan uudet osallistujamaat. –
”Ensimmäistä kertaa mukana on myös Kuu-
ba, josta ei taida muita kuin hyviä nyrkkeili-
jöitä tullakaan”, Eva muistuttaa. –”Realisti-
sesti mitali olisi huippusuoritus, mutta minä 
lähden periaatteessa jokaiseen kilpailuun 
vain voittamaan.” Tällä asenteella Eva on-
kin päässyt jo pitkälle, vaikka uran alku ei 
ollutkaan helppo.

Tienraivaaja Suomessa
Kun Eva Wahlström aloitti nyrkkeilyn vuon-
na 1995, oli naisnyrkkeilijä – suomalaisesta 
puhumattakaan – vielä perin harvinainen 
käsite. Esikuvien puute ja voimakkaat en-
nakkoluulot naisten nyrkkeilyä kohtaan ei-
vät kuitenkaan estäneet 15-vuotiasta lovii-
salaisnuorta kiinnostumasta lajista ja aloit-
tamaan harjoittelua. Alku ei ollut ruusui-
nen: –”Olin kyllä todella huono”, Eva nau-
raa. –”Toisaalta jatkoin lajia juuri siksi: aina 
piti tulla takaisin salille oppimaan lisää. Mie-
tin, että jos viiden vuoden sisällä olisin vii-
den kärjessä Suomessa, olisin tyytyväinen.” 
Tasan viisi vuotta myöhemmin Eva voitti en-
simmäisen SM-kultansa.

Nyrkkeilijä Eva Wahlström ja Sachs ovat tehneet 
Kahan kautta markkinointiyhteistyötä jo jonkin aikaa. 
Evan sporttinen ja eteenpäin pyrkivä olemus sopiikin 
edustamaan urheilullista Sachs-tuotemerkkiä erin-
omaisesti. Kaksinkertaisen EM-mitalistin motivaatio 
on kohdallaan ja katse tiukasti marraskuun 
MM-kisoissa.

Vaikka Suomessa on jo useita menestyneitä naisnyrkkeilijöitä, 
Eva Wahlström lienee ainoa, jonka alaa harrastamattomatkin tuntevat 
nimeltä. Helsinkiläistynyt Eva on koulutukseltaan liikunnan-/kuntosali-
ohjaaja. Läheisiin kuuluvat avomies, äiti ja kaksi isoveljeä. 

AIBA:n laatima virallinen naisten 
60 kg TOP-5 (28.4.2006)
1. Katie Taylor, Irlanti 
2. Gülsüm Tatar, Turkki 
3. Tatjana Chalaya, Venäjä 
4. Jana Zavjalova, Ukraina 
5. Eva Wahlström, Finland 
    (147 ottelua, 
    josta 120 
    voittoa)

EM-menestys herätti mediat
Loviisan Rientoa edustava Eva nousi suoma-
laisten tietoisuuteen lokakuussa 2004, kun 
hän voitti hopeamitalin alle 60-kiloisten sar-
jassa Italiassa pidetyissä naisten EM-kilpai-
luissa. Saavutus havahdutti suomalaismedi-
an ja kiinnostus Evaa kohtaan kasvoi ker-
taheitolla huippulukemiin. Kutsuja haas-
tatteluihin ja radio- ja tv-ohjelmiin satoi jo-
ka puolelta, mutta Eva ei antanut mylläkän 
häiritä keskittymistään. Mitalisarja saikin 
jatkoa jo vuoden päästä uudella EM-hope-
alla ja PM-kullalla. Menestysvuoden kruuna-
si kutsu Linnan juhliin.

Kulunut vuosi kaksijakoinen
Kausi 2006 alkoi huonosti: heti vuoden alus-
sa Evan nenä, olkapää ja alaselkä kipeytyi-
vät siinä määrin, että harjoittelu ja varsin-
kin kilpailu olivat yhtä tuskaa. Leikkauspöy-
tä, pakollinen tauko ja loma Thaimaassa te-
kivät hyvää, ja kesällä Eva pääsi vihdoin taas 
harjoittelemaan. Syksyn EM-kisoissa Puolas-
sa Eva ei toipilaana vielä menestynyt, ja var-
sinkin hajaäänitappio kotikehän Anna Kas-
parsakille antoi latausta: –”Toivon todella-
kin että puolalainen tulee vastaan MM-ki-
soissa. Siellä en ota mitään varman päälle. 
Se saa niin kyytiä!”

Vammoistaan huolimatta Eva taisteli kulu-
neella kaudella mm. SM-kultaa ja PM-hope-
aa. Tätä lukiessanne tiedätte jo, saiko mita-
liketju jatkoa MM-kisoissa...
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Maija Kovalainen, 25, on noussut 
nopeasti muutamassa vuodessa 
Suomen moniottelijoiden kärki-
kaartiin. Menestyksen takana on 
paitsi määrätietoista harjoittelua 
ja valmennusta, myös positiivi-
sen, nuoren urheilijan yhteydessä 
tuotemerkkinsä mielellään näkeviä 
yhteistyökumppaneita. Sellaisia 
kuin Kaha ja DEFA.

Kansallinen menestys jo tuttua
Kalevan Kisoissa Maija on sijoittunut 7-ot-
telussa kolmanneksi vuonna 2003 ja toiseksi 
2005 (vaikka kaatui aidoissa!). Ensimmäisen 
aikuisten suomenmestaruutensa Joensuun 
Katajan kasvatti hankki kevään 2005 SM-
hallimoniotteluista Joensuussa, ja uusi sen 
vuonna 2006 Vaasassa. Kesällä 2006 Maija 
otteli 7-ottelun kolme kertaa, ja pystyi jo-
kaisessa ottelussa parantamaan ennätys-
tään. Kesäkuun alussa maaottelussa Viron 
Rakveressä hän jäi vaivaiset 2 pistettä Göte-
borgin EM-kisarajasta, mutta varmisti valin-
tansa heinäkuussa Ranskan Arlesissa. Jouk-
kueena suomalaisnaiset sijoittuivat tuolloin 
pidetyssä ottelulajien Eurooppa-cupisssa 
upeasti kolmanneksi.

Arvokisakaste Göteborgissa
Göteborgin EM-kisoissa Maija oli ensim-
mäistä kertaa kansainvälisissä arvokisoissa. 
Hänen lisäkseen naisten 7-otteluun oli sel-
vinnyt kaksi muutakin suomalaisottelijaa 
(Salla Rinne ja Niina Kelo), mikä on kaikki 
yleisurheilulajitkin huomioiden kunnioitet-
tava määrä. Mikä parasta, he kaikki tekivät 
arvokisassa otteluennätyksensä. – ”Vihdoin-
kin onnistuin kilpailemaan koko kesän nou-
sujohteisesti niin, että paras lataus ja tulos 
tuli kauden päätapahtumassa”, Maija iloit-
see. Suurkisojen ilmapiiri teki häneen vaiku-
tuksen: –” Vaikka kyseessä olivat ensimmäi-
set arvokisani, nautin olostani suunnatto-

masti! Nyt tiedän käytännössä sen, mitä val-
mentajani ja muutamat urheilijat ovat mi-
nulle kertoneet: arvokisailmapiiri innostaa 
ja siihen jää koukkuun,” Maija nauraa.

Suunta selkeytyi isoissa kisoissa
Ennen viimeistä lajia, 800 metriä, Maija oli 
kokonaispisteissä nuorelle ensikertalaiselle 
suorastaan erinomaisella 11. sijalla. Sitten 
tuli seinä vastaan: –”Huomasin konkreetti-
sesti karun tosiasian: kansainväliselle huip-
putasolle päästäkseni minun on kehityttävä 
kahdella ratakierroksella vähintään 10, mie-
lummin 15 sekuntia!” Eväät tarvittavaan tu-
losparannukseen ovat tiedossa: –”Kehityk-
sen avain on ennen kaikkea uskallus ottaa 
itsestään kaikki irti ja pitää rytmi päällä lop-
puun asti.” Päätöslajin vaikeuksista huoli-
matta Maija otteli kuitenkin upeat kisat ja 
sijoittui 18:nneksi ennätyspisteillään 5874. 
–”Kaudesta jäi kokonaisuudessaan erit-
täin positiivinen kuva, mikä innostaa en-
tistä enemmän kehittämään itseäni kan-
sainväliselle tasolle.”  

Tulevaisuus
Maija on vielä nuori lahjakas ottelija, jonka 
parhaat vuodet ovat vasta edessä. Seuraa-
vat suuret tavoitteet ovat MM-kisat 2007 
Osakassa ja Olympiakisat 2008 Pekingis-
sä. Niihin koitoksiin häntä valmistaa Ris-
to Koskinen, joka on urallaan valmenta-
nut mm. kaksi yli 6000 pisteen ottelijaa, 
Ragne Kytölän ja Tiia Hautalan. Tärkeä 
osa valmistautumista on myös taloudelli-
nen rauha. Kaha/DEFA-yhteistyöstä Mai-
ja on mielissään: –”Vaikka sanonta ’raha 
ei tee huippu-urheilijaa’ pitääkin paikkan-
sa, kuluu huipulle pyrkivällä yleisurheilijalla 
sitä yllättävän paljon mm. valmennukseen, 
leirimatkoihin, lihashuoltoon, välineisiin ja 
monipuoliseen ravintoon. Onneksi minulla 
on ilo omata hyviä yhteistyökumppaneita, 
joita voin vastavuoroisesti edustaa sopi-
vissa tilanteissa!”

DEFA-yhteistyö 
osa taustakuviota

Seitsenottelija 
Maija Kovalainen 
tähtää 
huipulle

Maijan piste-ennätys 7-ottelussa 
on toistaiseksi 5874 pistettä 

ja parhaat yksityislajitulokset 
pituudessa 625 cm, 

kuulassa 14,59 m, 
korkeudessa 175 cm, 

keihäässä 48,16 m, 
100 m aidoissa 13,93 s 

ja 200 m / 800 m sileällä 
25,37 s / 2.30,45 s.

Maija voi keskittyä 
urheiluun kokopäiväisesti, 
sillä hän on valmistunut joulukuussa
2005 diplomi-insinööriksi Lappeenrannan 
Teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden 
linjalta. Kunnianhimoinen, määrätietoinen ja 
välitön joensuulainen viettää urheilemiselta 
jäävän aikansa useimmiten leväten ja palautuen 
kotonaan koiriensa parissa.
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Nimi 
Storchenmühle 
ja tuotemerkki STM 
eivät kerro suomalaisille 
paljoakaan, mutta saksalai-
sille ne ovat olleet synonyymi 
markkinoiden parhaille lasten 
turvaistuimille jo yli 40 vuotta. 
Nyt STM on rantautunut meille-
kin, joten pian myös suomalais-
vanhemmat osaavat yhdistää 
turvallisuuden, laadun ja help-
pokäyttöisyyden noihin kol-
meen kirjaimeen. 

Pioneerin kokemus
Kirjainten STM takana on vuonna 1946 pe-
rustettu Storchenmühle, joka toi markki-
noille maailman ensimmäisen lasten turvais-
tuimen vuonna 1963. Ensimmäinen maail-
massa se oli myös vuonna 2001 kehittäes-
sään ISOFIX-kiinnitteisen turvakaukalon. 
Turvallisuusasioissa pitkästä kokemuksesta 
on valtava hyöty, ja STM hyödyntääkin kaik-
kea oppimaansa turvaistuimia suunnitelles-
saan. Tienraivaajan tietotaito on kilpailu-
etu, jota siltä ei voi ottaa pois.

Turvallisuus ennen kaikkea
Eurooppalaiset viranomaishyväksynnät sekä 
lukuisat testivoitot ja -menestykset  auto-,
perhe- ja kuluttajalehdissä kertovat kaik-
kein olennaisimman STM-istuimista: lasten 
turvallisuus on aina ykkössijalla. Kun istui-
met tämän lisäksi ovat tyylikkäitä, helppo-
käyttöisiä ja valmistettu laadukkaista kan-
kaista ja materiaaleista, puhutaan todelli-
sesta huipputuotteesta.

Mukautumiskykyä lapsen kasvaessa
Turvallisuuden lisäksi yksi STM-istuimien 
keskeisimpiä ominaisuuksia on niiden jous-
tava kyky kasvaa lasten mukana. Kätevä Iso-
fi x-Base tarjoaa tukevan alustan 0–4-vuoti-
aille sopiville istuimille ja Starlight SP -istui-
messa istuvat monipuolisten säätömahdolli-
suuksien ansiosta 9 kk – 12-vuotiaat lapset. 
Kahan selkeässä STM-valikoimassa on vii-
si istuinta kolmessa värissä: sininen, punai-
nen ja harmaa.

STM-istuimien myynnistä kiinnostuneet hy-
vin varustetut auto- ja autovaraosaliikkeet 
voivat ottaa yhteyttä Jari Widerholmiin, 
puh. (09) 6156 8363 / jari.widerholm@kaha.fi 

Saksan markkinajohtaja

Kahan 
valikoimaan

 ECE 0/0+ ECE I ECE II ECE III
 0–13 kg, n. 0–15 kk  9–18 kg, n. 9 kk–4 vuotta 15–25 kg, n. 3–7 vuotta 22–36 kg, n. 6–12 vuotta

 ”Twin 0+”

 ”Maximum SP”

  ”Twin one”

   ”Starlight SP”

    ”My-Seat SP”

Twin 0+ Maximum SP

Starlight SP

My-Seat SPTwin one

18
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Telestart T91 on Webasto-polttoainelämmittimien kau-
kosäätösarja, jonka avaimenperätyyppinen lähetinyksik-
kö on lajissaan maailman pienin. Lämmityksen tai tuule-
tuksen on/off-toiminnolla ja kaksisuuntaisella kuittaus-
toiminnolla varustetun laitteen kantosäde on jopa 1 km.

Telestart T91 voidaan asentaa helposti lähes kaikkiin 
Webasto-lisälämmittimiin. 
Uutuussarja on yhteensopiva 
edeltävän T80-mallin sekä 
näytöllä varustetun T100 HTM -mallin 
kanssa, jonka luomaa muotoilukieltä 
T91:kin noudattaa.

Euroopan suurin vetokoukkujen valmistaja 
Brink ensiesitteli syyskuussa Frankfurtin Au-
tomechanica-messuilla uuden kääntyvän ve-
tokoukun. Ensimmäiset mallit menevät au-
tonvalmistajille ensiasennukseen, jälkimark-
kinoiden vuoro on vuoden 2007 puolella. 
Suomessakin on kuitenkin mahdollista tu-
tustua uutuuskoukkuun vielä vuoden 2006 
puolella Helsinki Motor Showssa 30.11.–
3.12.2006 Kahan osastolla F6. Tervetuloa!

                    -uutuus 
Telestart T91

Uusi kääntyvä vetokoukku

-uutisia

Suomenkieliset nettisivut 
Brinkin internetsivuilla osoitteessa www.brinkweb.com 
on nyt mahdollista valita kieleksi myös suomi. Auton 
merkin ja mallin mukaan toimivan hakukoneen avulla 
on helppo löytää sopiva koukku ja johtosarja asennus-
ohjeineen. Brinkin alkuperäiset autokohtaiset pistok-
keet tekevät asentamista helppoa ja turvallista.
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Taskukokoinen uutuusnavigaattori 
VDO Dayton PN 2050

PN 2050 on VDO Daytonin uusi 
mobiili navigaattori, jonka pieniin 
kuoriin on integroitu kaikki sujuvaan 
GPS-navigointiin tarvittava tekniikka. 

Monipuoliset navigointiominaisuudet
Uutuuslaite tekee navigoinnista todella 
helppoa. Mukana toimitetaan Pohjoismai-
den tai Euroopan kartta valmiiksi SD-muisti-
kortille asennettuna ja käyttövalmiina. Suo-
menkielistä, selkeää käyttöliittymää ohja-
taan heijastamattomalta 3,5” kosketusnäy-
töltä ja kartta- sekä risteysopasteet saa ruu-
dulle samanaikaisesti 2- tai 3-ulotteisina. 
Myös ääniopastus on suomenkielinen. Har-
vinaisena, mutta monia miellyttävänä omi-
naisuutena reitin voi suunnitella ja myös 
käydä läpi ruudulla jo etukäteen – siis ilman 
aktiivista GPS-yhteyttä.

VDO Daytonin uudet, 
tyylikkään mustanpuhuvat 
uutuusradiot ovat laadukkaita 
ja helppokäytöisiä. CD 1327 
soittaa mp3-tiedostoja CD-
levyltä ja CD 1537X myös USB-
muistitikulta. Huippumalli CD 
1737X:n (kuvassa) erikoisuutena 
on lisäksi Bluetooth-valmius.

Viihdyttävää helppokäyttöisyyttä
Laaja 25 m – 1000 km mittakaava helpottaa 
navigointia merkittävästi. Halutessaan zoo-
mauksen voi jättää kokonaan laitteen huo-
leksi: mittakaava muutuu tällöin ajonopeu-
den mukaan. Myös näytön kirkkauden voi 
asettaa automaattiasennolle. Monipuolisen 
laitteen kruunaa laadukas stereokuulokelii-
täntä sekä mp3- ja jpeg-toisto SD-muistikor-
tilta.

Hyvää laajennettavuutta
Uutuuslaitteen mukana toimitetaan verkko-
johto, tupakansytytinjohto sekä imukuppi-
kiinnike. Lisävarusteena on saatavana luot-
tokorttityyppinen tai ohjauspyörään asen-
nettava kaukosäädin, TMC-virittimellä tai 
TMC-virittimellä ja Bluetooth-vastaanotti-
mella varustettu jalka sekä ulkoinen GPS-
antenni.

20
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Ammattitason kiinteästi asennettava PC 
5200 toimii kannettavista navigointilaitteis-
ta poiketen myös heikoissa vastaanotto-olo-
suhteissa (tunnelit/kaupungit/huono sää) ja 
autosymboli etenee karttapohjalla nykimät-
tä, sillä se hyödyntää GPS-signaalin lisäksi
myös auton nopeuspulssia. Laite on myös 
aina välittömästi käyttövalmis, eikä kentän 
haku aiheuta ongelmia.

Markkinoiden nopeimmalla reittiprosesso-
rilla varustetun järjestelmän mukana toi-
mitetaan Euroopan kartta 2 Gt:n SD-kortil-
la. Laitteessa on paikka toisellekin SD-kortil-
le, jolle voi tallentaa valmiita omia reittejä. 

Kiinteä navigaattoriuutuus PC 5200

Audiovoxin motorisoidulla 7” laajakuvakosketusnäytöllä 
varustettu dvd/cd/mp3/jpeg-radiouutuus on pakattu 
täyteen ominaisuuksia. Kaikki osaavat arvostaa sen 
RDS Plus II -viritintä ja 4x40 W tehoa ja erityisesti 
iPod-käyttäjät jLINK-yhteensopivuutta, jonka 
ansiosta laitteen kosketusnäytöllä voi 
ohjata Shuffl ea lukuun ottamatta 
kaikkia iPod-malleja.

Suomenkieliset valikot, monipuoliset 
opastusgrafi ikkavaihtoehdot, TMC-
liikennetiedoteviritin sekä monet 
muut hienot ominaisuudet 
tekevät navigoinnista sujuvaa 
ja helppoa. 

Keskusyksikön voi sijoittaa
minne tahansa autoon, vaaka- 
tai pystysuoraan ja se välittää 
haluttaessa peruutuskameran, DVD-soittimen, 
TV-virittimen, hands free -puhelimen tai muun 
lähteen kuvan edelleen monitorille. Näyttövaihtoehtoja on 
useita aina 3,6” mininäytöstä suureen 7-tuumaiseen ja tausta-
peilinäyttöön asti.

Audiovox VME 9311
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Ajoneuvon tai veneen ilmastointika-
naviin, ohjaamoon tai matkustamoon 
voi joskus perinpohjaisen puhdista-
misen jälkeenkin jäädä tunkkainen 
tuoksu tai pinttynyt haju. Täysin uu-
si, otsonin kemiallisia ominaisuuk-
sia hyödyntävä Wigam Lovair Auto 
-ilmanraikastin on tällöin nopea ja 
helppo tapa päästä hajuista eroon. 

Wigam Lovair ei peitä, vaan POISTAA 
epämiellyttävät hajut kehittämällä otso-

nia, joka muuttaa hajumolekyylit happi-
molekyyleiksi. Lovair sijoitetaan ajoneuvon 
ilmastointilaitteen läheisyyteen, jonka an-
netaan käydä tilan koosta riippuen 15–60

                                Wigam Lovair Auto

”Raikasta kuin 
sateen jälkeen”

minuutin ajan täydellä teholla ovet suljet-
tuina. Tämän jälkeen ajoneuvo tuuletetaan 
hyvin. Tuloksena on raikas, hapekas ja haju-
ton ilma – aivan kuin sateen jälkeen! 

Ammattikäyttöön suunnitellun laitteen toi-
mintakapasiteetti on peräti 5000 käyttöker-
taa 30 min käsittelyajalla, jonka jälkeen tar-
vitsee vaihtaa vain ionisaattorilevyke.

Käyttökohteita:
- ajoneuvojen ilmastointilaitteet
- ajoneuvojen sisätilat
- työkoneiden ohjaamot
- asuntovaunut ja matkailuautot
- linja-autot, junanvaunut, veneet

22

Ilmanraikastin

Ulkomitat: 
50x70x45 mm.

Tilausnro LOVAIR

Lisätiedot: Tomi Toivonen, puh. (09) 6156 8382 / tomi.toivonen@kaha.fi 

Mitä otsoni on?
Otsoni on kolmesta happiatomista koostuva, epästabiili molekyyli (O3), joka törmätes-
sään hajumolekyyliin muuttuu takaisin kaksiatomiseksi hapeksi (O2). Ylimääräisen hap-
piatomin sitoutuessa hajumolekyyliin syntyy uusi, hajuton molekyyli sekä puhdas hap-
pimolekyyli. Otsoni voi hapettaa paitsi hajuja, myös mikro-organismeja kuten viruksia, 
sieniä ja bakteereita. Luonnossa otsonia syntyy mm. syntyy ukkosmyrskyissä ja vesipu-
touksissa. Yläilmakehässä on otsonikerros, joka suojaa maata haitalliselta UV-säteilyltä. 
Sana ”otsoni” on peräisin kreikankielen tuoksua tarkoittavasta sanasta.
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Ocean Line -venemittarisarja
VDO Ocean Line -venemittarisarja on mark-
kinoiden laajin moottorinvalvontaan ja na-
vigointiin suunniteltu yhtenäinen venemit-
tarisarja antureineen. Uppoasennettavissa, 
selkeissä analogiviisarinäytöissä on huur-
tumaton kaksoislasirakenne sekä helppo ja 
nopea kierrerengaskiinnitys. Vaihdettavien 
värikehysten ansiosta ne on helppo sovit-
taa eri kohteisiin. Ocean Line -mittarit ovat 
suurimpien valmistajien alkuperäisvaruste, 
mikä takaa yhteensopivuuden OE-järjestel-
mien kanssa.

Ocean Link -sarja CAN-sovelluksiin
VDO tarjoaa täydellisen, ilman lisäanturoin-
tia toteutettavan mittarisarjan moottorin-
valvontaan myös venekäytössä yleistyviin 
CAN-väylämoottoreihin. Varta vasten venei-
den CAN-sovelluksiin (SAE J1939) suunnitel-
lun sarjan sydän on monitoiminäytöllä va-
rustettu master-kierroslukumittari. Tärkeitä 
mittaustietoja voidaan korostaa analogisilla 
slave-lisämittareilla. 

VDO Marine -tuotteet 
Kahan valikomaan
Maailman tunnetuimman mittaristovalmis-
tajan Siemens VDO:n Marine-tuotteiden 
maahantuonti ja tukkumyynti siirtyi Kahal-
le 1.7.2006. Muutoksen myötä tuotteiden 
varastoitava mallisto Suomessa laajenee ja 
monipuolistuu. Kahan VDO Marine -tuot-

teisiin kuuluvat perinteisten mittareiden ja 
antureiden lisäksi mm. CAN-väylämittarit, 
ikkunoiden pesulaitteet sekä radiot (+ sää-
suojat), -multimedialaitteet ja -kaiuttimet. 
Muutoksen jälkeen Kahan varastossa on n. 
3000 Siemens VDO -tuotetta.

VDO Marine -yhteyshenkilöt Kahassa:

Jukka Kerminen puh. (09) 6156 8296 
jukka.kerminen@kaha.fi 
Timo Lopperi puh. (09) 6156 8290
timo.lopperi@kaha.fi 

Malliston lippulaiva Map 11csE on varustettu 
10,4” näytöllä, jossa on mahdollista esittää myös 
CAN-väylän moottoritiedot ja kahden kameran tai 
muun lähteen kuvaa.

Putkianturit 
ammattikäyttöön 
Erityisesti vaativissa ajoneuvoteollisuus- 
ja marinesovelluksissa käytetty VDO-

putkianturimallisto laajenee uu-
della yleismallisella anturisar-

jalla. Vakiomittaisten anturi-
en 24 tyypin sarja kattaa tank-
kisyvyydet 150–800 mm vakio-
porrastuksella 50 mm. Pituu-

det 150–400 mm ovat saatavana 
myös 10 mm:n porrastusvälein.

Vipuanturit 
polttoainesäiliöihin
Perinteisen 150–600 mm 
vipuanturin rinnalle tulee
ensi kaudeksi uusi Marine-
vipuanturi, joka kiinnityy 
145–400 mm tankkeihin 
5-pulttisella SAE-laipalla 
40/54 mm asennusreikään. 
Uutuusanturista on saatavana 
3 vastusarvoiltaan erilaista 
versiota (2xEUR ja 1xUSA),
kaikki myös hälytinkontaktilla. 

Marine audio
VDO Daytonin audio-
sarjaa täydentävät jat-
kuvaa kosteutta kestävällä 
kartiomateriaalilla toteutetut roiskesuoja-
tut kaiuttimet, radion sääsuojat ja kauko-
säätimet.

VDO Map -karttaplotterit
Helppokäyttöisten karttaplottereiden suuri kirkas värinäyttö on selkeä myös 
kirkkaassa auringonpaisteessa. Päivittäiset toiminnot ovat helposti käsillä ja 
näytöt/karttakuvat voi säätää tarpeiden mukaiseksi. Kaikissa Map-sarjan laitteissa 
on nopea RISC-prosessori ja kartta-aineistona C-Map MAX. 

Kokonsa puolesta hyvin 
pienveneisiin sopivassa Map 
7 V:ssä on 5,6” pystynäyttö, 
pikakiinnitysjalka ja integroitu 
12-kanavainen GPS. 

Map 7W / Wi -mallin 7” laajakuvanäyttö tuo 
navigointiin uuden ulottuvuuden. Kompakti 
rakenne ja Wi-mallissa kiinteä GPS-vas-
taanotin. 
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Kaha on sähkötarvikkeid

Joidenkin perinteisten toimijoiden luopu-
essa pyyhinlaitevalmistuksestaan alalle on 
syntynyt tarvetta löytää uusia laatutoimitta-
jia. Kaha tarjoaa ongelmaan ratkaisun otta-
malla edustukseensa italialaisen OSLV:n pyy-
hinlaitteet ja -järjestelmät. 

Ensiasennuslaatua
Nykyään Roseto degli Abruzzissa, Teramos-
sa sijaitseva OSLV (Offi cine Stampaggio La-
miere Villachiara) tunnetaan alalla huippu-
laadukkaiden pyyhinjärjestelmien OE-val-
mistajana. Tehdas toimittaa ensiasennus-
osia mm. Caterpillarille, New Hollandille, 
Case IH:lle, Astralle sekä Ferrarille ja Lam-
borghinille. Lisäksi se toimittaa sähkömoot-
toreita teollisuuskäyttöön ja mm. sairaala-
sänkyihin ja hoitotuoleihin. Yritys työllistää 
noin 115 henkilöä ja sen liikevaihto on yli 15 
miljoonaa euroa.

Räätälöityjä pyyhinjärjestelmiä
Kahan valikoimaan tulevat työkoneisiin tar-
koitetut pyyhinmoottorit, -varret ja -sulat 
sekä kokonaiset yksi- ja kaksivarsipyyhin-
järjestelmät. Tarvittaessa Kaha suunnitte-
lee työkonevalmistajalle VDO:n pesurilait-
teilla viimeistellyn täydellisen pyyhinjärjes-
telmän. 

OSLV-työkonepyyhinlaitteet 
Suomen markkinoille

OSLV:n laaja 
tuotevalikoima sekä 
Kahan hyvät yhteydet 
päämieheen takaavat, 
että jokaiseen työkone-
ohjaamoon löytyy toimiva 
ratkaisu riippumatta ruudun 
koosta, kaarevuudesta, 
pyyhintäalasta, -kulmasta, 
akselin pituudesta tai kiinnityskohtien 
sijainnista.

OSLV-pyyhinlaitteiden yleisluonteinen 
perusmalliluettelo on saatavissa 
Kahan Extranetistä. Tarkemmin 
yksilöidyistä pyyhinjärjestel-
mistä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Kari Raja-
mäkeen, puh. (09) 6156 8233 
tai kari.rajamaki@kaha.fi 

SWF-viiksikatkaisimet
Raskaista ajoneuvoista ja työkoneista tuttujen 
SWF:n keinukatkaisimien lisäksi Kahan SWF-
valikoimaan kuuluvat viiksikatkaisimet. 
Työkoneisiin suunnitelluilla kestävillä monitoimi-
viiksillä ohjataan vilkkuja, valonvaihtoa, pyyhkimiä, 
lasinpesuria sekä äänitorvea. Rattiakselin toiselle 
puolelle asennettavilla viiksillä hoidetaan ajosuuntaa 
ja vaihteiston nopeusalueita. 

Kahalla on tarjota monipuolinen valikoima sähkötarvikkeita ja kokonaisia 
järjestelmiä niin jälleenmyyjille kuin ajoneuvo- ja korinvalmistajillekin. 
Tällä aukeamalla esitellään vain pieni osa Kahan kattavasta sähkö-
puolen tarjonnasta. Lisätietoa Kahan koko tarjonnasta saa 
tuotepäällikkö Kari Rajamäeltä puh. (09) 6156 8233 tai 
kari.rajamaki@kaha.fi 
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Muut sähkö-
tarvikkeet
Kahan laajaan sähkötarvikevalikoimaan 
kuuluu heavy duty -komponentteja sekä en-
siasennukseen että lisävarusteluun ja huol-
toon. Edustamiamme alan tunnettuja huip-
pumerkkejä ovat mm. Alstermo-autosähkö-
johdot, Grote & Hartmann -sähköliittimet, 
Merit-kytkimet, -rasiat ja -virtalukot, Ecans-
päävirtakytkimet, Wehrle-ajoneuvoreleet ja 
-relekannat sekä HellermannTyton-sähkö-
teipit, -johdinsiteet, -kutistemuovit ja -johto-
suojat. 

iden spesialisti

TriMark / Pommier
Ajoneuvoteollisuuden lukkotuotteiden tarjoajana Kaha on vahvas-
sa asemassa TriMark-Pommier-yhdistelmällään. TriMarkin erikois-
osaamista edustavat ohjaamoteollisuudelle suunnitellut muovi- ja 
teräslaatuja taidokkaasti yhdistelevät lukkokahvat, -järjestelmät ja 
-tarvikkeet. Pommierilla puolestaan on iso valikoima huippulaaduk-
kaita lukkolaitteita kuormakoripuolelle. TriMark-Pommier-tuote-
yhdistelmällä Kaha kykenee palvelemaan jälkimarkkinoiden lisäksi 
laajaa skaalaa niin korien, työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja mat-
kailuvaunujen kuin veneidenkin valmistajia.

Littelfuse / Pudenz
Kun Littelfuse hankki Pudenzin osakkeet, syntyi Euroopan markkinoille todella vahva tekijä, 
jolla on tarjota laaja valikoima erilaisia sulakkeita ja sulakepesiä sekä ajoneuvoteollisuudelle 
että jälkimarkkinoille. Kaupan myötä myös telecom- ja viihde-elektroniikkapuolella toimiva 
Littelfuse on entistä merkittävämpi virtapiirien suojausteknologian valmistaja myös ajoneuvo-
teollisuudessa. Kahalla on siten erittäin laaja valikoima perus- ja automaattisulakkeita sekä 
muita alan tarvikkeita, joihin voi tutustua Extranetistä saatavan tehdasluettelon avulla.
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TIS-Offi cen on-line-versio 

Joustava TIS-Web
TIS-Offi cen on-line-versio TIS-Web sopii ajoneuvokalustoille, joiden tietoihin on tär-
keää päästä käsiksi missä ja milloin tahansa suojatun internet-yhteyden välityksel-
lä. Tiedot arkistoidaan huipputurvallisesti ammattimaisessa tietojenkäsittelykes-
kuksessa. 

Työkalut digitaalisten ajopiirturien 
• tallennukseen • arkistointiin • raportointiin

Digitaalisten ajopiirturien tallentamat kuljettaja- 

ja ajoneuvotiedot on lakisääteisesti arkistoi-

tava määräajoin ulkoiselle medialle. 

Kahalla on tarjota tämän velvoitteen täyttä-

miseksi pätevät ratkaisut kaiken kokoisille 

ajokalustoille ja yrityksille!

Keskisuurille ja suurille ajokalustoille 

Monipuolinen TIS-Offi ce
Suomenkielinen, Windows-pohjainen TIS-Offi ce on 
täydellinen ajo- ja kuljettajatietojen tallennus-, 
arkistointi- ja raportointijärjestelmä keskisuurille 
tai suurille liikennöitsijöille, joilla on arkistoinnin 
lisäksi tarvetta ajoneuvokaluston monipuolisille 
hallinnointi- ja analysointityökaluille. Tiedot tuodaan 
ohjelmaan kortinlukijasta, tiedonsiirtoavaimesta tai 
pc:lle jo aiemmin tallennetuista tiedostoista. TIS-Offi cen 
avulla voidaan tarkastella kuljettajien päivittäisiä toimia 
sekä optimoida työnkulkua ja kaluston käyttöä. Raportit voidaan 
siirtää toiseen järjestelmään, esimerkiksi palkkaohjelmistoihin. 
Ohjelmiston laajuuden ja toiminnot voi valita tarpeen mukaan.

Pienille ja keskisuurille ajokalustoille

Helppokäyttöinen 
tiedonsiirtoavain
Pienet liikennöitsijät tai omistaja-kuljettaja-yritykset hoitavat 
arkistointivelvoitteensa pelkästään lataamalla säännöllisesti tiedot piirturilta
Siemens VDO -tiedonsiirtoavaimeen, joka toimii siis tässä tapauksessa lain vaatimana
ulkoisena tallennusmediana. Tiedot voi siirtää myös tietokoneeseen, sillä avaimessa 
on liitäntä sekä piirturiin että pc:hen (USB 2.0). Avainta on kahta mallia:
Downloadkey: Perusmalli, jota voi käyttää ilman tietokonetta pelkkään 
kuljettajakortin ja piirturin tietojen lataamiseen ja arkistointiin.
TIS-Compact: Kuin Downloadkey, mutta lisäksi tietojen monipuolinen 
tarkastelu tietokoneella on mahdollista. Valmiiksi asennettu ohjelmisto 
käynnistyy ja toimii suoraan avaimelta. 

Latausterminaali
Kuljettajakortin lukijalaite tietojen lataukseen 
silloin, kun TIS-ohjelmaan tai tietokoneeseen 
ei ole suoraa yhteyttä. Kuljettajakortin tiedot 
voidaan ladata tilapäisesti tavalliselle USB-
muistitikulle ja siirtää jälkeenpäin TIS-Offi ce- 
tai TIS-Web-ohjelmaan. Voidaan myös liittää 
verkon kautta TIS-ohjelmiin.

Lisätiedot: Kaj Tötterman, puh. (09) 6156 8268 / kaj.totterman@kaha.fi  

UUTUUS!
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Ruotsista maailmalle
MCC Europe Ab aloitti 1970-luvun alussa 
tuotannon Ruotsin Rimbossa nimellä Klimat-
system Original Ab ja yritys siirtyi vuonna 
1998 kanadalaisen Mobile Climate Control 
Inc. omistukseen. Tämän seurauksena uusi, 
Norrtäljeen perustettu MCC Europe Ab ke-
hittyi nopeasti alan suurimmaksi valmista-
jaksi Pohjoismaissa. 

Vuonna 2004 MCC osti ruotsalaisen UWE 
Verket Ab:n, joka on Volvo- ja Scania-linja-
autojen lämmitys- ja ilmastointilaitteiden 
toimittaja. Työntekijöitä MCC Europe Ab:n 
palveluksessa on noin 45 ja koko MCC-kon-
sernissa Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruot-
sissa yhteensä yli 400. Uusin tehdas tullaan 
avaamaan vuonna 2007 Puolan Wroclawiin.

Yksilöllisiä erikoisratkaisuja
MCC-tuotteiden päämarkkinalueet ovat 
metsä- ja kaivoskone- sekä erikoisajoneu-
voteollisuus ja tärkeimmät tuotteet asiakas-
räätälöityjä lämmitys- ja ilmastointilaitteita.
Koska tuotteita viedään kaikkialle maail-
maan, näyttelee tuotekehityksessä tärkeää 
roolia huippumoderni säähuone, jossa kaik-
ki sarjatuotantolaitteet testataan niin poh-
joisen jääkylmiä kuin Afrikan tulikuumiakin 
oloja vastaavissa tilanteissa.

MCC Europe Ab + Kaha Oy 
= parempaa palvelua
Suomen MCC-edustus siirtyi Kahalle vuon-
na 1993, ja vuosien kuluessa MCC-tuotteet 
ovat nousseet maassamme työkoneilmas-
tointilaitteiden markkinajohtajaksi. Kaha 
tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten asi-
akkaidensa ja MCC Europen tuotekehityk-
sen kanssa varmistaakseen tuotteiden täy-
dellisen yhteensopivuuden.

MCC Europe Ab 
– Johtavaa työkone-
ilmastointia

Asiakkaan erityistarpeet huomioon otta-
va MCC-laitekokonaisuus on hyvä esimerkki 
Kahan ja päämiehensä kyvystä palvella yh-
dessä asiakkaitaan pelkkää erillislaitemyyn-
tiä kokonaisvaltaisemmin. Asiakaskohtainen 
MCC-paketti voi sisältää esimerkiksi ilmas-
tointilaitteen, lauhduttimen, ilmastointi-
putket, -suuttimet ja -suodattimet sekä 
kokonaisuutta ohjaavan automatiikan – 
kaikki tuotannosta asti yksilöllisesti räätälöi-
tynä ja Kahalla omalla tuotenumerolla val-
miiksi pakattuna.

Lisätietoa Mobile Climate Controlista ja 
sen tuotteista on konsernin internetsivuilla 
osoitteessa http://www.mccii.com.

MCC Europe Ab on Kanadassa sijaitsevan Mobile 
Climate Control Inc -emoyhtiönsä tapaan eri-
koistunut työkoneiden sekä muiden erikois-
ajoneuvojen lämmitys- ja ilmastointilaitteiden 
valmistukseen. Alan markkinajohtajan tuotteisiin 
luottaa myös Kaha, jonka yhteistyö päämiehensä 
kanssa on kehittynyt  asiakaskohtaisesti räätälöi-
tyjen laitekokonaisuuksien kehittämiseksi.

MCC Europe Ab:n toimitusjohtaja 
Stefan Spehar. 
Koko konsernin omistaja ja toimitusjohtaja 
Gunnar Mannerheim on muuten marsalkka 
CGE Mannerheimin jälkeläinen suoraan 
alenevassa polvessa!

Myyntipäällikkö Maria Mörnborg.

Asiakaspalvelusta vastaa Jonas Vesalainen.



2828

-autohifi laitteet 
Hinta-/laatusuhteeltaan erinomaisen Mac 
Audion valikoimissa on niin laadukkaita vo-
lyymituotteita kuin huipputason hifi laittei-
takin. Kahan tuotelinjassa on aluksi ainakin 
vahvistimia ja subwoofereita. Kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Markku Ijäkseen, 
puh. (09) 6156 8240 tai markku.ijas@kaha.fi 
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Bosch-lisävalot 
Kahan valikoimaan
Korkealaatuiset Bosch-lisävalot sekä -työva-
lot tulivat hiljattain Kahan tuoteohjelmaan. 
Liikenteen kasvu ja kehittyvä tekniikka niin 
henkilöauto- kuin työkonepuolellakin vaa-
tivat valoilta ja valaisinjärjestelmiltä yhä 
enemmän. Boschin lisä-, työ-, haku- ja varoi-
tusvalot  ovat useiden johtavien autonval-
mistajien ensiasennusvalinta. Uusinta tek-
niikkaa sisältävistä Compass 2000- ja Navi-
gator- sekä muista Bosch-lisävaloista kertoo 
lisää Jari Widerholm, puh. (09) 6156 8363 
tai jari.widerholm@kaha.fi 

Siemens VDO on maailman johtava auto-
elektroniikan ja -mekatroniikan valmista-
ja, jonka laajaan osaamisalueeseen kuuluu 
mm. alustan, voimansiirron, sisustuksen se-
kä autoinformaation ja -elektroniikan rat-
kaisuja. Kaha vahvistaa sähkölinjaansa Sie-
mens VDO Replacement parts -tuotevali-
koimalla, joka sisältää suuren joukon auto-
elektroniikka ja -sähköosia. Tuotteet ovat 
käytännössä samoja kuin Siemens VDO:n 
autoteollisuudelle ensiasennukseen valmis-
tamat tuotteet.

Kahan tuotevalikoimassa on mm. seuraavia 
Siemens VDO -tuotteita:
- Moottorinohjausyksiköt
- Polttoainepumput ja järjestelmän osat
- Sensorit ja anturit
- Puhaltimet
- Tuulilasinpesulaitteen pumput ja osat
- Keskuslukituksen osat

Tuotteiden soveltuvuustiedot löytyvät joko 
Kahalta saatavista tehdasluetteloista, Tec-
docista tai helpoimmin piakkoin avattavas-
ta sähköisestä Autoluettelo.fi  -palvelusta.

Fareclan esiinmarssi kuluttajapuolelle on toteutumassa myös 
venepuolella. Uuden Marine Range -veneenhoitosarjan tuot-
teet on jaettu kolmeen ryhmään: 

Pesuaineet: Veneen kovien pintojen sekä kumin puhdistuk-
seen tarkoitetut pesuaineet.

Hoitoaineet: Gelcoat-pintojen elvytykseen ja vahaukseen 
tarkoitetut hoitoaineet.

Erikoispesuaineet: Veneen puu-, metalli-, nahka- ja vinyyli-
pintojen puhdistukseen tarkoitetut pesuaineet.

Farecla Marine Range tulee markkinoille 
keväällä 2007. Kysy lisää: Kai Sihvonen, 
puh. (09) 6156 8315 / kai.sihvonen@kaha.fi 

Farecla Marine Range – ammattilaisten 
                       veneenhoitosarja kuluttajille

EPS-moottori-
elektroniikka
Kahan autoelektroniikan Siemens VDO -vali-
koimaa tukee EPS. Kirjainyhdistelmän taka-
na on Italialainen 1946 perustetty yritys, jo-
ka on erikoistunut suunnittelemaan, kehit-
tämään ja valmistamaan moottorinohjaus-,
elektroniikka-, sytytys- sekä lämmönohjaus-
osia jälkimarkkinoille. Yritys on sertifi oitu 
ISO- laaduntarkkailujärjestelmillä.

Kahan valikoimassa olevia EPS- tuotteita:
- Nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet
- Nakutustunnistimet
- Kaasuläppätunnistimet
- Ilmamassamittarit
- Öljynpaine ja lämpötunnistimet
- Happianturit
- Termostaatit ja lämpökatkaisimet

Replacement parts

Bosch-lisävalot tehdasluettelo
Tilausnumero BOSCH001
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Kahan ajoneuvoteollisuusosasto lisävarus-
teilla vahvistettuna oli mukana FinnMET-
KO 2006 -messuilla Jämsänkoskella, jossa 
kolmen päivän aikana vieraili ennätyksel-
liset 31 400 messukävijää. Kahan osastona 
oli edelliskerran tapaan näyttävä ja näkyvä 
Rautia-rekka, jonka sivuteltassa oli kattava 
teollisuustuote- ja lisävarustenäyttely, perä-
kärryn toimiessa VIP-vaununa. 

Kaha oli mukana jo kuudetta kertaa. Perin-
teeksi muodostuneen germaaniviritteisen 
kenttälounaan kävi nauttimassa suuri jouk-

FinnMETKO 28.–30.8. 2006

Syksyn suurten autonäyttelyjen ainoa suo-
malaisauto on ollut Helsingin ammattikor-
keakoulun, Stadian, CityCab-taksikonsepti. 
Taideteollisen korkeakoulun muotoilema ja 
Stadian valmistama tutkimusauto on suun-
niteltu yksinomaan taksikäyttöön. 

CityCab on täysin ajokelpoinen kulkuväline, 
jonka toimivuutta tullaan testaamaan ensi 
kesänä Espoon lähitaksissa kolmen kuukau-
den ajan. Sitä ennen autoa esitellään kan-
sainvälisissä autonäyttelyissä, joissa kerä-
tään systemaattisesti talteen asiakkaiden ja 
asiantuntijoiden arviot autosta. 

Innovatiivista, ihmisläheistä suunnittelua ja 
uusinta autotekniikkaa yhdistelevään City-
Cabiin on valittu vain markkinoiden parhai-
ta lisävarusteita. 

Niinpä konseptitaksissa näkyykin tuttu lo-
go monessa paikassa: autossa on VDO Day-
tonin PRO-navigointijärjestelmä yhdistetty-
nä Semelin ajovälitysjärjestelmään, digi-tv, 
dvd/mp3-soittimella varustettu 8” kattomo-
nitori sekä peruutuskamera.

VDO Dayton CityCab-konseptitaksissa

CityCabin tulevaisuus riippuu siitä, löytyykö 
sille valmistaja. Käsityönä tehty prototyyppi 
on vaatinut noin 30 000 työtuntia; erikois-
autona sitä voitaisiin tuottaa joitakin tuhan-
sia kappaleita, mutta henkilöautojen tapai-
seen suursarjatuotantoon se ei sovi. 

Paljon lisätietoa mielenkiintoisesta tutkiel-
masta on saatavana projektin kotisivuilta 
osoitteesta www.citycab.stadia.fi 

Lesjöfors-kaasujouset 
Kahan valikoimaan
Pohjoismaiden suurin autonjousien valmis-
taja Lesjöfors on ottanut valmistusohjel-
maansa henkilö- ja pakettiautojen taka-
luukku- ja konepeltimekanismien kaasujou-
set. Kierrejousien lisäksi Kahan Lesjöfors-
valikoimaan kuuluvat siten tästä lähtien 
myös automallikohtaiset kaasujouset.

Valikoima käsittää yli 750 nimikettä ohjel-
massa ja 500 varastossa. TÜV-hyväksytyt 
tuotteet ovat kierrejousipuolelta tuttua ISO 
9002 -sertifi oitua Lesjöfors-huippulaatua.

ko asiakkaitamme ja päämiehiämme mm. 
MCC:ltä, SiemensVDO:lta ja Webastolta –
monet useampaankin kertaan! Kiitos kaikil-
le hienossa ja mukavassa ammattitapahtu-
massa mukana olleille. Nähdään taas, kun 
metsä- ja työkonealan ykkösmessut järjeste-
tään seuraavan kerran vuonna 2008!
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Suomi ja Kaha Oy saivat tänä vuonna järjes-
tettäväksi ATR International AG:n osakkai-
den kansainvälisen vuosikokouksen. Kaha 
isännöi Helsingissä  25.–28.5.2006 järjestet-
tyä kokousta Hilton Helsinki Kalastajatorp-
pa -hotellissa. 23:sta Euroopan maasta saa-
puneen lähes 100 vieraan ohjelmaan kuu-
lui kokouksen lisäksi tutustumista Helsingin 
keskustan nähtävyyksiin sekä mm. Ainolaan 
& Hvitträskiin.

ATR-osakkaat koolla Helsingissä

Lähes 1500 kiinnostunutta ilmoittautui tänä 
vuonna Kahan perinteiselle koulutuskiertu-
eelle. Viikkojen 38–43 aikana pidettiin 20 ti-
laisuutta 19:llä paikkakunnalla etelän kau-
pungeista Oulun kautta aina Rovaniemelle 
asti. Lämmin kiitos kaikille osallistunelle ja 
tervetuloa jälleen ensi vuonna!

Koulutuskierros 2006
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Autoluettelo.fi 
Toiminnassa vuodenvaihteessa!

Verkkolaskutus toiminut Kahalla vuoden
Kaha halusi olla ensimmäisten mukana tarjoamassa asiakkailleen verkkolaskumahdollisuut-
ta. Noin vuosi sitten käynnistynyt järjestelmä on kasvattanut suosiotaan tasaisesti: tällä het-
kellä noin 10 % lähetetyistä laskuista on verkkolaskuja, tulevaisuudessa niiden osuuden us-
kotaan kasvavan selkeästi.

Verkkolasku on xml-muotoinen laskutiedosto, jonka mukana on myös pdf-muotoinen kuva 
laskusta. Se lähetetään Kahan operaattorin kautta asiakkaan operaattorille, josta asiakkaat 
voivat noutaa laskuaineiston omaan järjestelmäänsä.

Verkkolaskusta on vastaanottajalle useita hyötyjä:
- ei manuaalista laskunsyöttöä
- lisäarvopalveluiden tuottaminen (automaattikontrollit)
- nopea laskun kierrätys
- helpompi arkistointi
- vähemmän virheitä (tallennus- ja käsittelyvaiheessa)
- automatisoitu kirjanpito

Myös verkkolaskun lähettäjä hyötyy mm. pienempien materiaalikustannusten, nopeuden 
ja tarkkuuden ansiosta. Viime kädessä nämä hyödyt koituvat myös asiakkaiden eduksi pa-
rempana asiakaspalveluna. Verkkolaskutukseen siirtyminen käy helposti täyttämällä lomake 
Kahan Extranetissa www.kaha.fi /extranet kohdassa Yleistä. Extranet edellyttää rekisteröity-
mistä palveluun. Lisätietoa Kahan verkkolaskumahdollisuudesta saat alue-edustajalta tai 
Sanna Kainulaiselta, puh. (09) 6156 8259 tai sanna.kainulainen@kaha.fi . 
Verkkolaskutuksesta yleisesti löytyy lisätietoa osoitteesta www.tieke.fi 

Uusia 2007-luetteloita
Vesipumput
Tilausnumero GRAF1

Jarruosat
JARRU1

Vetonivelet ja vetoakselit
METELLI1

Osasto F6
Tervetuloa

30.11.–3.12.2006
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Kaha ja Osram
toivottavat asiakkailleen

Valoisaa Joulua ja
 Turvallista Uutta Vuotta!

20 000 km takuu Osram Light@Day H1,- H4-, ja H7-ajovalolampuille. 
Ensimmäisenä Suomessa. Kahalta. Kampanjasi alkaa osoitteessa 

www.osram.fi /orc


