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Kevään säveliä Vantaalta

Ylämäki alamäki

Elämme eriskummallista aikaa tänä herran vuonna 2008. Ainakin neljän 
ensimmäisen kuukauden aikana olo on välillä ollut kuin vuoristoradan jar-
rumiehellä! Odotukset automyynnin ja sitä kautta lisävarusteiden menekin 
suhteen hilautuivat ensin hitaasti korkeammalle ja korkeammalle... kunnes 
niitä äkkiä saikin jo himmailla hiki päässä.

Mikä mahtaa olla in?

Silti yllättävintä automyynnissä on ainakin minulle ollut dieselautojen suuri 
suosio myös vähän ajavien keskuudessa. Ovatkohan kuluttajat varmasti 
ottaneet kustannuksissa huomioon paitsi käyttövoimaveron, myös diesel-
polttoaineen hinnan huiman nousun? Entä onko lehdistömme vertaillut 
objektiivisesti nykydieselin ja -bensiinimoottorin todellisia kokonaispääs-
töjä ja niiden vaikutuksia ympäristöömme? Dieselin ei ainakaan bensiiniko-
neen kustannuksella soisi saavan ”ekomoottorin” sädekehää, sillä tosiasi-
assa kaikki uudet moottorit polttoaineesta riippumatta ovat vanhoihin ver-
rattuna hyvin luontoystävällisiä.

Ei pohjan poikia palele

Mutta tottakai me huomioimme ne uudet markkinat, jotka näiden pienten 
nykydieselien ongelmalliset talviominaisuudet luovat. Vähän lämpöä tuot-
tavien moottorien suosio näillä leveysasteilla nimittäin merkitsee sitä, että 
lisälämmitykselle on vuoren varmasti markkinoita myös tulevaisuudessa. 
Seuraamme suurella mielenkiinnolla pitääkö dieselien markkinaosuus pin-
tansa ja täyttyykö maahantuojien 151 000 uuden auton myyntitavoite lop-
puvuonna 2008!

Vain elämää

Lievästi provosoivan ”Talvi takaisin”-kampanjamme innoittamana haluan 
todeta seuraavaa: jos joku oikeasti uskoo kunnon talvien olevan jo histo-
riaa ja ilmaston todella lämpenevän 2–4 asteen vuosivauhtia, kannattaa 
omaisuus realisoida heti ja siirtyä saman tien vaikka viihteelle! Maapallo ei 
nimittäin kestä niin suurta lämpötilan muutosta kuin muutaman vuoden. 
Tosiasiassa suuressa osassa maailmaa vuosi 2007 oli ennätyskylmä. Luonnon 
puolesta kannattaa silti toimia – ei tuomiopäivän pasuunaa soitellen, vaan 
pieniä tekoja tehden. Esimerkiksi esilämmittämällä auton moottorin ennen 
käynnistystä alle 5°C lämpötilassa.

Oikein kaupallista kesää kaikille!

Jari Suhonen

P.S. Kun erään tunnetun valtiomiehenkin mukaan erityisesti tulevaisuu-
den ennustaminen on vaikeaa, on helppo ymmärtää, miksi menneisyyden 
ennustamisesta on viime aikoina tullut niin suosittua...

Vantaalla 
7.5.2008
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DEFA Tracking on paikannus-
palvelu, jonka avulla voidaan 
selvittää ajoneuvon reaaliaikai-
nen sijainti koko Euroopan alu-
eella. Järjestelmän ytimenä on 
ajoneuvoon asennettava pie-
nikokoinen GSM-jäljitin DEFA 
DT20, joka tarkkailee niin koh-
teen sijaintia kuin nopeuttakin 
ja välittää ne DEFA-hälytyskes-
kukselle tai suoraan liittymän 
haltijalle. DEFA Tracking sisäl-
tää GSM-yksikön, liittymän ja 
valmiiksi asennetun SIM-kortin 
sekä palvelupaketin, josta on 
tarjolla kaksi tasoa.

DEFA Tracking 
jäljittää ajoneuvon 
kaikkialla 
Euroopassa

DEFA Tracking BASIC
BASIC-pakettiin kuuluu DEFA-hälytyskes-
kuspalvelu, joka vartioi ajoneuvoa ympä-
ri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. 
Jos kohdetta siirretään sytytysvirran ollessa 
sammutettuna, hälytyskeskus vastaanottaa 
siitä viestin automaattisesti ja ilmoittaa asi-
asta liittymän haltijalle ja tarvittaessa myös 
poliisille. 

Liittymän haltija voi seurata ajoneuvon si-
jaintia itsekin lähettämällä jäljittimelle teks-
tiviestin. Vastausviestissä on kohteen nopeus 
sekä sijainti leveys- ja pituusasteina. Lukujen 
avulla paikan voi DEFAn kotisivuilla nähdä 
sekä kartalla että satelliittikuvana. Jos ajo-
neuvo varastetaan käyttämällä virta-avain-
ta tai kytkemällä sytytysvirta jollain muulla 
tavalla, on asiakkaan aktivoitava paikallis-
taminen itse joko tekstiviestillä tai ottamal-
la yhteyttä DEFA-hälytyskeskukseen.

DEFA Tracking BASIC LIGHT
BASIC LIGHT -palvelussa vain liittymän hal-
tija saa tiedon ajoneuvon siirtämisestä syty-

tysvirran ollessa sammutettuna. Hälytysteks-
tiviestistä selviää ajoneuvon viimeisin sijain-
ti, jonka voi nähdä kartalla ja satellittikuva-
na DEFAn kotisivuilla. Jatkotoimenpiteistä 
vastaa asiakas itse.

Monipuolinen asennettavuus
Sekä kooltaan että virrankulutukseltaan pie-
nen DEFA DT20 -jäljitinyksikön voi asentaa 
autoon, työkoneeseen, moottoripyörään ja 
veneeseen – jopa perämoottorin kopan si-
sään. DT20 rekisteröi sijaintinsa aina kun 
moottori sammutetaan ja lähettää paikka-
koordinaatit automaattisesti, jos kohdetta 
siirretään ilman sytytysvirtaa.

Laitteessa on sisäänrakennettu sisään- ja 
ulostulo, mikä mahdollistaa kytkemisen esi-
merkiksi ulkoiseen hälyttimeen tai mootto-
rilämmittimen kauko-ohjaukseen. DT20 toi-
mitetaan valmiiksi asennetulla SIM-kortilla 
ja yksikköön asennettu ohjelmisto päivite-
tään automaattisesti DEFAn toimesta.
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Ikkunantiivisteistä iskunvaimentimiin
Kun August Bilstein perusti vuonna 1873 
ikkunantiivisteitä valmistavan yrityksen, 
hän ei mitenkään voinut tietää luoneensa 
samalla perustaa yhdelle autoalan tunne-
tuimmista tuotemerkeistä. Ensimmäisen as-
keleen kohti ajoneuvotekniikkaa nimittäin 
teki yhtiön johtoon siirtynyt Hans Bilstein 
vasta vuonna 1927. Tuolloin alkanut yhteis-
työ berliiniläisen nosturiyrityksen kanssa 
johti vuotta myöhemmin pumppukärryjen 
valmistuksen aloittamiseen. Siitä ei enää ol-
lut pitkä matka iskunvaimennintekniikkaan, 
jonka kehittämiseen voimavarat päätettiin 
lopulta keskittää vuonna 1954.

Ensiasennuslaatua alusta asti
Vain kolme vuotta myöhemmin Bilstein ke-
hitti maailman ensimmäisen sarjavalmistei-
seen autoon suunnitellun yksiputkisen kaa-
suiskunvaimentimen. Asiakas oli Mercedes 
Benz, jonka kanssa Bilstein tekee edelleen 

Vauhdikas Bilstein  
hedelmällistä yhteistyötä kehittääkseen en-
tistä tehokkaampia, turvallisempia ja kestä-
vämpiä iskunvaimentimia. Bilstein on alku-
peräisosien toimittaja myös monille muille
maailmankuuluille merkeille kuten Porsche, 
BMW, Audi, Ferrari, Jaguar ja Bugatti.

Urheilullisuus suunnannäyttäjänä 
Bilsteinin tinkimättömän laadun takeena on 
innovatiivinen kehitystyö sekä tuotteiden 
huolellinen testaaminen äärimmäisissä olo-
suhteissa mm. Mercedes-Benzin Papenbur-
gin testiradalla sekä maailman pisimmällä 
ja vaativimmalla kilparadalla, legendaarisel-
la Nürburgring-Nordschleifella. Yhtiön vah-
va sitoutuminen autourheiluun (mm. DTM 
ja Nürburgring 24 h) merkitsee alan edis-
tyksellisimpien ratkaisujen päätymistä niin 
OE-kuin jälkimarkkinoillekin. Jatkossa tästä 
hyötyvät siis myös Kahan asiakkaat.

Bilstein-tuotteista kertoo enemmän tuote-
päällikkö Seppo Salo, puh. (09) 6156 8326 
tai seppo.salo@kaha.fi 

Kaha on iskunvaimennin-
talo markkinoiden laajim-
malla valikoimalla. Kattavaa 
Sachs-tarjontaa tulee nyt  
täydentämään perinteikäs 
ja arvostettu Bilstein urhei-
lullisilla sport-iskareillaan ja 
madallussarjoillaan.
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Kahan valikoimaan!
Bilstein B6 Sport
Erittäin suoritus-
kykyinen iskun-
vaimennin katu-
käyttöön.

Bilstein B8 Sprint
Erittäin suoritus-
kykyinen lyhen-
netty iskun-
vaimennin 
katukäyt-
töön.

Bilstein B12 
Tuning Kit
Sekä urheilulli-
suutta että 
mukavuutta 
tarjoava 
madallus-
sarja.

Bilstein B16 
PSS9/PSS10
Säädettävällä vai-
mennusvoimalla 
varustettu jou-
situsyhdis-
telmä.

Bilstein B6 
Off-Road
Erittäin suoritus-
kykyinen iskun-
vaimennin 
maastu-
reihin.

Bilstein B14 PSS
Korkeussäädöllä 
varustettu jousi-
tusyhdistelmä.

Bilstein B16 
ridecontrol
Korkeussäädöllä 
ja säätöpanee-
lilla varustettu 
jousitus-
yhdistelmä.

5
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Thule EuroClassic G5 
908/909
Malliston ylellisin teline uusiutui!
Thulen vetokoukkuun kiinnitettävien polku-
pyörätelineiden lippulaiva EuroClassic G5 
on uuden muotoilun ja mekanismin myö-
tä tullut entistä helpommaksi kiinnittää ja 
kuormata. Kiinnitys vetokoukkuun käy yh-
dellä ainoalla vivun liikkeellä ja älykkään 
kallistustoiminnon ansiosta auton tavarati-
laan pääsee käsiksi myös silloin, kun polku-
pyörät ovat paikoillaan. 

Runkopidin voidaan irrottaa telineestä, 
mikä tekee etenkin useamman pyörän kuor-
maamisesta todella helppoa. Pitimen voi 
tämän jälkeen kiinnittää pyöräkohtaisesti
sopivimpaan paikkaan. Teline asentuu vai-
vattomasti uusimpiinkin automalleihin ja 
siihen sopivat kaikki polkupyörät ja ren-
gaskoot. Sekä vetokoukkuun että polku-
pyörään lukittavissa oleva EuroClassic G5 on 
käytön jälkeen helppo taittaa kokoon, pa-
kata ja säilyttää. 

Telineeseen mahtuu kaksi (908) tai kolme 
(909) pyörää, lisätarvikesovittimella 9081 
vastaavasti kolme ja neljä. Sovitin 9042 mah-
dollistaa asennuksen autoihin, joissa on va-
rarengas takaovessa.

Uudistuneet polkupyörätelineet 
lainmukaisiin ja turvallisiin kulje

Kesän teemana 
oikeaoppinen 
pyöränkuljetus

Tieliikennelaki määrää, että 
auton rekisterikilpi, takavalot 
ja vilkut näkyvät taaksepäin 
myös pyöräteline kuormat-
tuna. Thulen telineissä on 
aina joko valot ja kilpipaikka 
valmiina tai ne voi varustaa 
erillisellä takavalopaneelilla. 

Kummassakin tapauksessa 
lopputuloksena on lain pykä-
lät täyttävä sekä sähkö- ja 
liikenneturvallinen kuljetus-
ratkaisu. Ylimääräistä rekis-
terikilpeä voi hakea sähköi-
sellä lomakkeella osoitteessa 
www.ake.fi /lomakkeet. 
Kilpi toimitetaan postitse 
noin kolmessa viikossa.

Thule RideOn 
9502/9503
Vankka luottoteline uudella takavalo-
paneelilla
Kestävä ja käytännöllinen Thule RideOn on 
saanut uuden takavalopaneelin, johon re-
kisterikilpi asentuu hetkessä kätevillä pika-
kiinnikkeillä. Irrotettavien ja siirrettävien 
runkopitimien ansiosta telineeseen sopivat 
kaikki pyörät lastenpyörät mukaan lukien ja 
ne pysyvät paikoillaan tukevasti kolmipiste-
kiinnitettyinä rungosta ja renkaista. 

Telinettä voidaan kallistaa pyörien ollessa 
paikoillaan, jolloin auton tavaratilaan pää-
see helposti käsiksi. Patentoitu koukkukiin-
nitys sopii useimpiin vetokoukkuihin. Ride-
On-telineeseen mahtuu kaksi (9502) tai 
kolme (9503) polkupyörää.
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tuksiin

Uusi Thule-luettelo 2008 ilmestynyt!

Thulen tuhti 2008-luettelo kattaa markkinoiden monipuolisimmat kuljetusjärjes-
telmät. Polkupyörätelineiden lisäksi 64-sivuinen katalogi esittelee tuttuun tapaan 
kuljetuslaatikot, vene- taakka- ja suksitelineet sekä kuormakorit ja erikoistelineet. 

Uutuusluettelon voi tilata Kahalta tilausnumerolla TH8 sekä monipuolisen ja 
havainnollisen osto-oppaan tilausnumerolla TH1.

7
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Omnistor / Markiisit
Omnistorin valikoimaan kuuluu paljon eri-
kokoisia seinään tai kattoon kiinnitettäviä 
käsi- tai sähkökäyttöisiä markiiseja. Valkoi-
sesta tai hopeanvärisestä kotelosta kelau-
tuvan markiisin etureuna lukittuu käteväl-
lä aputukivarrella, joka pitää kankaan aina 
suorana ja jännitettynä. Tarjolla on paljon 
vaunukohtaisia sovittimia ja lisätarvikkeita 
kuten aurinko- ja sadesuojia sekä tukiorsia 
ja vesilistoja. Osaan markiiseista on saata-
vana Safari-Residence- tai Safari-Room-etu-
telttalaajennus.

Thule Omnistor – 

Kaha Caravan Systems -tuote-
linjan päämerkki on Thule 
Omnistor, jonka laajaan valikoi-
maan kuuluu mm. markiiseja, 
telineitä, askelmia, tikkaita ja 
muita yhteensopivia varusteita 
ja tarvikkeita matkailuautoihin 
ja -vaunuihin. Vuonna 1965 
perustettu Omnistor on alan 
johtavia valmistajia maailmassa. 
Kolme vuotta sitten se siirtyi 
Thule Groupin omistukseen, 
mikä takaa vuosikymmenien 
tietotaidon ja pitkälle kehitty-
neen osaamisen säilyvän mark-
kinoilla jatkossakin. Omnistor 
laajentaa tuotevalikoimaa ja 
sulautuu luontevaksi osaksi 
Thulen monipuolisia kuljetus-
järjestelmiä.

Omni-Vent / Kattoluukut 
Perusluukkujen li-
säksi Omni-Vent-
valikoimaan kuulu-
vat kaksisuuntaisel-
la sekä termostaat-
tituulettimella va-
rustetut mallit. Tuu-
letinsarjan samoin 
kuin valokehyksen 
voi asentaa myös 
jälkikäteen. Kaikki 
luukut ovat vesitiiviitä, valmistettu sään
kestävistä materiaaleista ja muotoiltu 
aerodynaamisesti.

Ylellinen Omnistor 8000 -sarja on varus-
tettu radiokauko-ohjauksella. 
Maksimissaan 6 m leveänä ja 2,75 m katta-
vana saatavan markiisin asennus 
on helppoa tukijalkojen pikalukituksen 
ja säädettävän avautumiskulman 
ansiosta. Tukivarren kaapeli-
kanava mahdollistaa hyöty- 
tai tunnelmavalon turvallisen 
ulosviennin.

8
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karavaanarin ykkösvarusteet

Cargo Management / Seinäkiinnikkeet ja -lokerikot
Seinäkiinnikkeiden avulla voi hetkessä hyödyntää vapaan 
tilan asentamalla esimerkiksi oveen lokerikon, hyllyn tai 
roskakorin. Erilaiset avautuvat, kokoontaiteltavat ja ri-
pustettavat laukut ja taskut tarjoavat paljon muuntautu-
miskykyistä tilaa usein käytettäville tarvikkeille. Sisä- ja ul-
kokäyttöön suunniteltujen laadukkaiden Cargo Manage-
ment -säilytysratkaisujen avulla pysyvät tallessa ja järjes-
tyksessä niin hygieniatarvikkeet kuin ajokiilatkin.

Omni-Bike/ Polkupyörätelineet 
Omni-Bike-valikoima koostuu varta vasten matkailuautoihin ja -vaunui-
hin suunnitelluista polkupyörätelineistä. Kahdesta neljään pyörää kuljetta-
vat Elite-, Sport- ja Lift-sarjan telineet on valmistettu kevyestä ja kestävästä 
anodisoidusta alumiinista ja niiden asennusosat ovat ruostumatonta teräs-
tä tai alumiinia. Takaseinään, oveen tai vetoaisaan asentuvat Omni-Bike-teli-
neet tarjoavat turvallisen ja tehokkaan ratkaisun pyöränkuljetukseen kaikis-
sa matkailuajoneuvoissa.

Omni-Step & Omni-Ladders 
/ Astinlaudat & tikkaat
Manuaaliset / motorisoidut Omni-Step-astinlaudat on 
valmistettu anodisoidusta alumiinista ja varustettu 
erittäin kestävällä mekanismilla. Turvallisuuteen on 
kiinnitetty suurta huomiota: kuvioitujen askelmien 
pimeässä hohtavat  reunat ja kytkin ohjaa-
mon varoitusvalolle ovat vakiovarusteita 
kaikissa malleissa. Lisävarusteisiin kuuluvat 
mm. LED-valaistus ja erikoiskitkamateriaalit 
sekä astinlaudan automatisoitu sisäänliuku 
liikkeellelähdettäessä. 

Kevyitä ja kestäviä alumiinitikkaita 
on saatavana niin kiinteinä kuin 
erilaisilla nivel- ja liuku-
mekanismeillakin 
varustettuna.

9

Täydellinen 
Thule Omnistor 2008 -luettelo on 
juuri ilmestynyt! Suomenkielisen 76-sivuisen 
uutuusluettelon tilausnumero on OM8.
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Kahan uusi demoauto on 
Mercedes-Benz Sprinter 
318 CDi. Pitkäkoriseen ja 
korkealla katolla varustet-
tuun Sprinteriin on asen-
nettu suuri joukko erilaisia 
Kahan edustamia lisävarus-
teita ja tarvikkeita, joita tul-
laan esittelemään messuilla 
ja koulutustilaisuuksissa. 
Auton voi lisäksi bongata 
myös ei-kaupallisissa teh-
tävissä maantiellä, sillä se 
toimii Autoliiton tiepalvelun 
huoltoautona ohjaimissaan 
Kahan tuotepäällikkö Erkki 
Pulkkinen.

Kahan uudesta demo

Työkalut
Pitkä kokemus tiepalvelussa, lisävarusteiden 
asentajana ja tuotepäällikkönä on antanut 
Erkki Pulkkiselle hyvän käsityksen huolto-
autossa tarvittavista työkaluista. Hylsyavain-
sarjojen markkinajohtaja Kamasan kattavaa 
settiä täydentääkin tarkkaan mietitty vali-
koima erikoistyökaluja.

Huoltoautokalustus
Sprinterin 15,5 m3 kuor-
matilaan on asennettu 
Bott-huoltoautokalus-
tus, joka koostuu teh-
taalla valmiiksi kootuista moduuleista. Eri-
laiset työtasot, avohyllyt ja liukukiskoin va-
rustetut vetolaatikot muodostavat tilankäy-
töltään optimoidun ja käytännöllisen Con-
fi gura-3D-ohjelmalla suunnitellun kokonai-
suuden. Sekä lattiaan että seiniin kiinni pul-
tattu kalusto pysyy kolaritilanteessakin tu-
kevasti paikallaan.

Ideatec CanRis
Auton valoja ja vilkkuja hallitaan ohjaa-
moon ja kuormatilaan asennetuista CanRis-
paneeleista. Uutuutena Kahan tuoteohjel-
maan tulevan belgialaisen Ideatecin valmis-
tama CanRis on ohjelmoitava keskuskauko-
ohjain hälytys- ja huoltoajoneuvojen varoi-
tuslaitteiden täydelliseen hallintaan. Can-
Bus-väylää hyödyntävä laite ohjaa siihen 
kytkettyjä valoja ja sireenejä, joiden toimin-
taa valtuutetut jälleenmyyjät ja asentamot 
voivat mallintaa erikseen hankittavalla Con-
sole Express PC-ohjelmalla. Sen avulla esim. 
ruuhkavilkut ja muut valokombinaatiot on 
helppo ohjelmoida selkeiden symbolilevyillä 
varustettujen pikanäppäimien taakse. 

Multimedia ja navigointi
Ohjaamossa katse kiinnittyy keskikonsolin 
VDO Dayton VRM6200 DVD-navigaattori-
radioon, jonka kaikkia toimintoja ohjataan 
suurelta 6,5” kosketusnäytöltä. Näytöltä voi 
seurata myös erillisen DVB-T-virittimen digi-
kuvaa ja teksti-tv-informaatiota ja se toimii 
myös suojalipallisen, lämmitettävän ja pi-
meässäkin näkevän CarVision-peruutuska-
meran monitorina. Multizone-ominaisuu-
den ansiosta matkustamossa voidaan kat-
soa DVD-elokuvaa Audiovoxin kattonäytöl-
tä samalla kun kuljettaja navigoi ja kuunte-
lee radiota tai musiikkia iPodilta, Bluetooth-
puhelimesta tai muistikortilta.

10

Kuvat: Erkki Pulkkinen

Huippuvarusteltu huolto- 
ja monipuolinen esittelyauto
Tiepalvelu ei ole vain teknisen ensiavun an-
tamista tiellä pulaan joutuneille, vaan myös 
osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua, joka 
avustaa viranomaisia mm. liikenteenohjauk-
sessa. Siksi demoauton varustuksessa tär-
keässä roolissa ovat paitsi työkalut ja lisä-
varusteet, myös varoitusvalot ja niitä ohjaa-
va järjestelmä. Laajan varustekirjon ansios-
ta Kahan Sprinter soveltuu hyvin monipuoli-
seen tuote-esittelyyn niin ammatti- kuin 
kuluttajapuolenkin tapahtumissa 
ja tilaisuuksissa.
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autosta on moneksi

Tämän auton nähdessään apua tiellä 
tarvitseva voi melkeinpä onnitella itseään: 

huippuvarusteltu huoltoauto ja työkaluekspertti 
Erkki on yhdistelmä, jolla on olosuhteisiin nähden 

erinomaiset valmiudet vian korjaamiseen.

Lämmitys ja varkaudenesto
Vaikka autossa on kaksi akkua ja polttoainekäyttöinen esilämmitin, siihen on 
paukkupakkasten varalle asennettu myös täydellinen DEFA-lämmitys-
järjestelmä akkulatureineen. Järjestelmää hallitaan DEFA Smart Start 
-kauko-ohjaimella. Arvokkaan auton turvana ovat DEFAn kehitty-
neimmät CAN-väylähälytinratkaisut, joita ohjataan 
auton omalla kauko-ohjaimella.

Varoitusvalot
Demoauton katolla on Premier Hazardin 
suuret Ultimax- ja Lomax-majakkapanee-
lit. Uutuutena Kahan tuoteohjelmaan tu-
leva Premier Hazard on yksi maailman joh-
tavista hälytys- ja huoltoajoneuvojen varoi-
tuslaitteiden valmistajista. Englannissa pää-
majaansa pitävän täyden palvelun vilkkutoi-
mittajan valikoimaan kuuluvat niin irtoma-
jakat, majakkapaneelit ja ruuhkavilkut kuin 
hälytyssireenit ja tarvikkeetkin.

11

Korivarusteet
Hopeanhohtoisen Sprinterin tyylin viimeistelevät Antecin ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ja loistokiillotettu EU-henkilöturvakaari sekä sivusuojaputki astimella. Saksalaisen 
Antecin valikoimassa on kaikkiaan noin 200 automallikohtaista, uusimpien säädösten mukai-
sella teräkseen laserkaiverretulla tuotetunnisteella varustettua lisävalotelinettä.
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Audiovox NAV101
NAV101 on edullinen ja erittäin pienikokoi-
nen (142 x 26 x 96 mm) navigointikeskusyk-
sikkö Audiovoxin naviliitännällä varustettui-
hin DVD-radioihin VME 9312TS, VME 9512TS

ja VME 9122TS. Jälkiasennus käy 
helposti vain yhdellä 

VDO Dayton PN 6000 TSN
Kannettava navigaattori ja digi-tv

VDO Dayton PN 6000 TSN on erityisesti raskaan kaluston ammattikuljettajille 
tarkoitettu navigaattori, jossa on myös DVB-T-virittimellä ja antennilla varus-
tettu digitelevisio. 

Laitteen erikoisuus on sen karttaohjelmiston Truckdata-tietokanta, jonka poh-
jalta reitinvalinnassa otetaan huomioon ajoneuvoyhdistelmän korkeus ja pai-
no. Näin kuljettaja säästyy varsinkin eksoottisemmilla reiteillä ali- ja ylikulkusil-
tojen korkeus- ja painorajoitusten selvitystyöltä. Ominaisuus antaa myös mah-
dollisuuden ruuhkien kiertämiseen pitkin vaihtoehtoisia reittejä ilman huol-
ta ikävistä yllätyksistä. Truckdata toimii tällä hetkellä jo Keski-Euroopassa ja se 
tulee kattamaan myöhemmin myös Suomen.

Mukana toimitetaan Euroopan kartta valmiiksi 2 Gb SD-muistikortille asen-
nettuna ja käyttövalmiina. Suomenkielinen ohjelmisto näyttää kartta- ja ris-
teysopasteet ruudulla samanaikaisesti 2- tai 3-ulotteisina. Myös ääniopastus 
on suomenkielinen. Laite toistaa muistikortilta myös jpeg-valokuvia sekä soit-
taa MP3-musiikkia. Lisävarusteena on saatavana TMC-virittimellä varustettu 
Bluetooth-jalka.

Kirkas ja erottelukykyinen 5,6”  laajakuvaruutu tuo esille sekä kartan että tele-
visio-ohjelmien pienimmätkin yksityiskohdat. Laitteen kaikkia toimintoja oh-
jataan sen kosketusnäytöltä. Digiviritin on varustettu 4 päivän EPG:llä ja teks-
ti-tv:llä ja se näyttää ongelmitta YLE:n tekstitykset.

VDO Dayton 
PN 5200 TSN
Kiinteästi asennettava 
ammattitason navigaattori

Truckdata-ominaisuus on myös kiinteästi asennettavas-
sa VDO Dayton PN 5200 TSN -navigointikeskusyksikössä. 
Kannettavista laitteista poiketen se toimii myös heikois-
sa vastaanotto-olosuhteissa (tunnelit/kaupungit/huono 
sää) ja autosymboli etenee karttapohjalla nykimättä, 
sillä laite hyödyntää GPS-signaalin lisäksi myös auton 
nopeuspulssia. 

Keskusyksikön voi sijoittaa vaaka- tai pystysuoraan 
minne tahansa autoon ja se välittää tarvittaessa myös 
peruutuskameran, DVD-soittimen, digi-tv-virittimen tai 
muun lähteen kuvan edelleen halutulle näytölle.

VDO Daytonin 
digi-tv-navigaattori 
tarjoaa paitsi ajoneuvo-
kohtaista reitinvalin-
taa, myös musiikkia ja 
tv-viihdettä esimerkiksi 
ajokissaan pitkään 
pysähdyksissä jonottaville 
rekkakuskeille.

Smart Bus -johdolla. Kompaktin laitteen 
mukana toimitetaan GPS-antenni ja 43 
maan Länsi- ja Itä-Euroopan kartat 2 Gb:n 
SD-muistikortilla. Suomenkielistä 2D/3D-na-
vigointiohjelmistoa käytetään radion koske-
tusnäytöltä. Myös ääniopastus on suomen-
kielinen. 

Hyötyyn 
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CarVision-peruutuskamerajärjestelmä
Valmis CarVision-setti sisältää suuren ja erittäin korkealaatuisen 7” värilaajakuvanäy-
tön sekä vankan kameran. Irrotettavalla häikäisysuojalla varustetussa näytössä on lii-
täntä kaikkiaan kolmelle kameralle ja sen kuvaan saa tarvittaessa myös etäisyysviivat. 
Vain 20 mm ohuessa laitteessa on sisäänrakennettu kaiutin ja valaistut näppäimet. 
IP68-luokiteltu vesitiiviis kamera on varustettu motorisoidulla suojavisiirillä, mikrofo-
nilla ja lämmityksellä. IR-ledien ansiosta se välittää kuvaa myös pilkkopimeällä. Käyt-
töjännitteeltään 12–32 V CarVision-järjestelmän mukana 
toimitetaan 20 m kaapeli.

CarVision-peruutuskamera
CarVision-väriminikameran halkaisija on vain 19 mm 
ja syvyys 25 mm, joten se on helppo pinta- tai upotus-
asentaa mihin tahansa ajoneuvossa. Huomaamaton
ja vesitiivis laite sopii paitsi peruutuskameraksi 
myös esim. lähiympäristön tai ajoneuvon sisätilojen 
valvontakameraksi.

Mac Audio Pro Flat Series
Erikoisohut kaiutinmallisto 
erikoistukevalla soundilla!

Mac Audion uusia Pro Flat Series -erillissarjoja yhdistää niissä käytetyt ohuet 
erikoiskartiot, joiden ansiosta asennussyvyys on nykyautoihin sopivan pieni. 
Äänenlaadusta ei kuitenkaan ole tingitty: kehittyneiden materiaalien 
ja elektronisten ratkaisujen ansiosta Pro Flat 
puhaltaa ilmoille todella mojovat soundit!

Uutuusmalliston suurimman Pro Flat 2.16 
2-tiesarjan tehonkesto 4 ohmin kuormaan 
on 80/280 W ja taajuusvaste 36–28000 Hz. 
Jykevän kumipäällystetyn teräsrunkoisen 
196 mm wooferin ja titaniumpäällystetyn 
40 mm polykarbonaatti-tweeterin jako-
taajuus on 3400 Hz. Mahtavasti soivan 
kaksikon asennussyvyys on vain 20 mm!

Mac Audio ZX Series
Näyttävästi muotoiltu vahvistinmallisto

Uudet ZX-sarjan päätevahvistimet tarjoavat pienisäröistä 
tehoa ja hyvää ulkonäköä erittäin kilpailukykyiseen 
hintaan. Mosfet-laitteiden suuritaajuiset 
tehotransistorit on ruuvattu suoraan 
massiiviseen runkosiiliin ja potentio-
metrit sekä virta- ja kaiutinliitännät 
on eristetty. Oikosulku- ja ylikuume-
nemissuojapiireillä varustetuissa 
vahvistimissa on säädettävä alipäästö-
suodin 50–300 Hz (-12dB/okt) ja basso-
korostus 0–12 dB (45 Hz) sekä mahdollisuus 
siltakytkentään.

Mac Audio 
ZX4500.

& huvitteluun
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Valeo Beep&Park-mallisto on 
laajentunut ja uudistunut. 
Perinteisten 4-sensoristen 
LED-näytöllisten peruutus-
tutkien lisäksi valikoimaan 
ovat tulleet monipuoliset 
8-sensoriset ja LCD-näytöllä 
varustetut tutkat sekä täysin 
uudentyyppiset ajontark-
kailu- ja varoituslaitteet.

Uuden sukupolven pe

Beep&Park/Keeper 
– Parkkipaikan suojelusenkeli
Beep&Park Keeper on neljästä etu- ja neljäs-
tä takasensorista sekä LED-näytöstä koostu-
va pysäköintitutkajärjestelmä, joka varoit-
taa käyttäjän lisäksi myös muita autoilijoita 
törmäysvaarasta. Siten se toimii paitsi pysä-
köintiapuna myös autoa parkkipaikalla suo-
jelevana valvontajärjestelmänä. Beep&Park 
Keeper varoittaa huolimattomia pysäköi-
jiä ensin valo- ja tarvittaessa vielä äänimer-
kein.

14
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ruutustutkat ja ajontarkkailulaitteet

Speed/Visio 
– Nopeusnäyttö tuulilasissa
Speed/Visio tuo hävittäjälentokoneista tutun HUD-
näytön (Head Up Display) tavalliseen henkilöau-
toon. Perinteiseen tai CAN-sähköjärjestelmään yh-
distettävä 12 V laite heijastaa nopeuslukeman tuu-
lilasiin, kuljettajan näkökenttään, ja varoittaa ha-
luttaessa ylinopeudesta. Yhdellä napin painalluk-
sella päälle- ja poiskytkettävä laite valvoo 5 eri no-
peusrajaa, joita on helppo muuttaa myös ajon ai-
kana. Valosensori pitää näytön kirkkauden auto-
maattisesti aina olosuhteisiin sopivana.

Beep&Park/Vision 
– Peruutustutka, -kamera ja -näyttö
Beep&Park Vision -järjestelmässä on neljän 
takasensorin lisäksi peruutuskamera ja LCD-
näyttö. Tihenevän merkkiäänen ja etäisyys-
luvun ohella kuljettaja saa siis suoraa visu-
aalista tietoa tilanteesta auton takana. Jär-
jestelmästä on saatavana myös pelkän ka-
meran ja näytön sisältävä Park/Vision-ver-
sio, jolla voi päivittää tavallisen 4-sensori-
sen tutkan uudeksi Beep&Park/Vision-järjes-
telmäksi.

Guideo 
– Kaistavahti ja ajokuvatallennin
Guideo on todella monipuolinen kuljettajan apujärjestelmä, joka varoittaa tieltäajautumi-
sesta, huomauttaa liikkeellelähdöstä jonoissa ja muistuttaa taukotarpeesta sekä toimii kai-
ken lisäksi videotallentimena. Kaikkiin autoihin soveltuva laite tarkkailee kameroilla tiemer-
kintöjä ja varoittaa ilman suuntamerkkiä tapahtuvista kaistalta poikkeamisista äänimerkillä.
Liikennevaloissa tai jonossa Guideo huomauttaa edelle pysähtyneen ajoneuvon liikkeelle-
lähdöstä, jos kuljettaja ei reagoi siihen 3 sekunnissa. Voimakas kiihtyvyys tai hidastuvuus 
aktivoi 20 sekunnin puskurimuistitallennuksen, jonka videokuvaa voi käyttää tapahtumien
rekonstruointiin vaara- tai onnettomuustilanteissa. Tallennuksen voi kytkeä päälle myös 
manuaalisesti milloin tahansa.

15
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Naarmunpoistaja
Poistaa naarmut asuntovau-
nujen, avoautojen ja venei-
den muovi-ikkunoista, ajovalo-
jen laseista ja moottoripyörien 
visiireistä. Hankaamalla ainetta 
ongelmakohtiin naarmut siloit-
tuvat hetkessä näkymättömiin. 
Onko kännykkäsi näyttö naar-
muuntunut? Tällä saat siitä taas 
kuin uuden! 6 kpl /pakkaus, tuo-
tenumero SO 305 000.

Koirankarvojen irrotusharja
Poistaa kaikki hiukset ja eläin-
ten karvat kangasverhoilusta, -
istuimista ja -matoista. Pehmeät 
silikoniharjakset keräävät karvat 
tehokkaasti kaikilta auton teks-
tiilipinnoilta. Harjaan keräänty-
neet karvat huuhtaistaan juok-
sevalla vedellä pois. Koirankar-
vojen irrotusharja sopii hyvin 
myös kotikäyttöön! 12 kpl /pak-
kaus, tuotenumero SO 491 400.

Lasin- ja 
muovinpuhdistuskiilloke
Puhdistaa ja kiillottaa lasi- ja 
akryyli-ikkunat. Ei levitä, vaan 
poistaa perusteellisesti vaikean-
kin lian, kuten silikonin, vahan, 
öljyn, noen ja hyönteiset. Kor-
jaa akryyli-ikkunoista pinta-
naarmut ja himmentymät ja 
vähentää niiden aiheuttamaa 
häikäisyä. 6 kpl /pakkaus, tuote-
numero SO 274 100.

Puhdistus- ja 
kiillotusliina arkeittain
Arkeittain annosteltu pehmeä, 
nukkaamaton ja erittäin imuky-
kyinen kuituliina soveltuu hyvin 
auton maalipintojen kiillotuk-
seen sekä metalli-, lasi-, muovi- 
ja tekstiilipintojen puhdistuk-
seen. Arkkeja on yhdessä pus-
sissa 25 kpl ja pusseja myynti-
kartongissa 12 kpl. Tuotenu-
mero SO 422 251.

X-treme Lasinpesunestetiiviste 1:100
Kesällä ilmassa pörrää kaikenlaista hörhöläistä, joiden 
lento päättyy usein hätälaskuun Pilkingtonin kentälle. 
Lisäämällä pesunestesäiliöön minipullollisen uutta 
Sonax X-treme Lasinpesunestetiivistettä syntyy ötökät 
tuulilasista irrottavaa tehopesuainetta. Samoin kyytiä 
saa bitumista, öljystä ja liasta muodostuva liikennefi lmi. 
Tehostaa myös talvella käytettävät lasinpesunesteet. 
Yksi 25 ml pullo riittää 2,5 litraan vettä. 
100 kpl /pakkaus, tuotenumero SO 271 000.

Sonax Asfalttipienpoistoaine
Sonax Asfalttipienpoistoaine liuottaa 
tehokkaasti mutta hellävaraisesti piki-, 
öljy- ja muut vaikeat likatahrat kuten 
tarrojen liimajäljet, kuljetusvaha- ja 
alustansuoja-ainejäämät auton maali- 
ja kromipinnoilta. Suihkutetaan käsi-
teltäville pinnoille ja annetaan vai-
kuttaa n. 1 min, huuhdellaan 
puhtaalla vedellä tai pyyhitään 
kostealla liinalla. 6 kpl /pakkaus, 
tuotenumero SO 334 200.

X-treme Tehoshampoo 2:1
Yksi ainoa 25 ml pikkupullo 
Sonax X-treme Tehoshampoota 
tekee 10 litrasta vettä tehokasta 
autonpesuainetta. Laimentamat-
tomana riittoisa supertiiviste-
uutuus irrottaa jopa kaikkein 
pinttyneimmänkin lian kuten 
kuolleet hyönteiset, linnun jätök-
set jne. Ei sisällä fosfaattia. 
100 kpl /pakkaus, 
tuotenumero SO 214 000.

U
U

T
U

U K S I A

KAUDEN
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Hylsyavainsarjojen markkinajohtaja Kamasa Tools kehittää jatku-
vasti uusia työkaluja sekä autokorjaamo- että harrastekäyttöön. 
Tilausnumerolla KAM1 saatavassa 2008-tuoteluettelossa 
on entistä enemmän varsinkin ajoneuvotyökaluja, 
joista ohessa muutama käytännöllinen uutuus. 

Kamasan 2008-luettelossa 
uusia korjaamovarusteita

Tuulilasin-
pyyhkijän varsien 
irrotustyökalu K 258
Yleiskäyttöinen irrotustyökalusarja käytännössä kaikkien 
eurooppalaisten henkilö- ja pakettiautojen tuulilasinpyyh-
kijän varsien irrotukseen. Muovikoteloon pakattu sarja si-
sältää liukuvasaran, ulosvetäjän ja sovittimet.

Kfi x on Kahan emoyhtiön KG Knutssonin 
oma tuotemerkki, joka käsittää laajan va-
likoiman tuttujen toimittajien laadukkaita 
pientarvikkeita (GHW, Pudenz, Merit, Als-
termo, HellermannTyton jne.). Kahan ohjel-
maan kuuluu neljä myymäläpakkauslajitel-
maa myyntitelineineen. Jos myymälässä on 
jo valmiiksi sopiva teline, lajitelmien sisällön 
voi ostaa myös erikseen. Uutuutena valikoi-
massa on nyt myös erityisesti venekäyttöön 
suunniteltu Kaha Boat Systems -lajitelma.

Ruuvi- ja mutterilajitelma KF MM1
91 tuotetta, 845 pakkausta
- Ruuvit, mutterit, aluslevyt, koritulpat, läpi-
vientikumit, sulakkeet ja releet 

Valmiit Kfi x-pientarvike-
lajitelmat ja -myyntitelineet

Jarrumännän palautin K 244
Paineilmakäyttöinen työkalusarja, 
jonka avulla jarrumäntä voidaan 
palauttaa vahingoittamatta mäntää 
  tai kumeja. Täydellinen 16-osainen 
    sarja on pakattu kestävään muovi-
      koteloon.

Putkileikkuri K 254
Räikkätoiminnolla varustettu putkileikkuri katkaisee ohuseinäiset 
putket pienellä liikkeellä ilman, että työkalua tarvitsee 
kääntää kokonaan putken ympäri. Sopii erin-
omaisesti mm. pakoputkien sekä 
muiden alle 3 mm seinäisten teräs-, 
kupari- PVC- ym. putkien katkai-
suun. Tartuntaleveys 28–67 mm. 
Leikkuriin on saatavana varaterä 
tuotenumerolla KR 254.

Sähköliitinlajitelma KF MM2
90 tuotetta, 845 pakkausta
- Sähköliittimet, akkukengät ja kytkentätar-
vikkeet 

Katkaisinlajitelma KF MM3
61 tuotetta, 332 pakkausta
- Katkaisintuotteet, pistorasiat, johdinsiteet 
ja sähköjohdot 

Kaha Boat Systems -lajitelma 
KF MMKBS1
93 tuotetta, 825 pakkausta
- Akkukengät, kutistejatkot, jatkosholkit, 
laattaliittimet, laattasulakkeet, pyöröliitti-
met, sulakepesät, katkaisimet 

Lisätietoja: 
Stefan Hartman (09) 6156 8346 
tai stefan.hartman@kaha.fi 
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Tunnettua laatua
Kahan Lemförder-valikoiman rinnalle ja täydentämään sitä on saatu toinen saksalainen alus-
tan ja ohjauksenosia valmistava tehdas, Ruville. Egon von Ruvillen 80 vuotta sitten perusta-
ma yritys on kasvanut yhdeksi alan tunnetuimmista tuotemerkeistä, jonka logolla varustet-
tuja varaosia valmistuu yli 22 000 päivässä.

Täydellistä yhteensopivuutta
Kahan tuoteohjelmassa Ruville tarjoaa edullisen vaihtoehdon ennen kaikkea hieman van-
hempiin autoihin. Lähes 1000 nimikkeen varasto takaa laajan valikoiman korkealaatuisia 
alustan ja ohjauksenosia koko Suomen autokantaan. Lemförderin tavoin myös mallikohtai-
set Ruville-tuotteet löytyvät helpoimmin Kahan Autoluettelo.fi  -palvelusta.

Noin 85 % kaikista maailmalla valmistuvis-
ta uusista henkilö- ja pakettiautoista on va-
rustettu Löbro-tuotemerkin takana olevan 
GKN-yhtymän valmistamilla tai sen lisens-
sillä valmistetuilla vetonivelillä. Vuodessa se 
merkitsee noin 200 miljoonaa autotehtaille 
ja jälkimarkkinoille toimitettua niveltä.

Löbro-laatu valttia jälkimarkkinoilla
Ensiasennusvalmistaja on hyödyntänyt tek-
nisen etumatkansa myös varaosana: Löbro-
tuotemerkillä myytävien vetonivelten mark-
kinaosuus on yli 40 prosenttia. Monien jäl-
jennösvalmistajien nivelet tuntuvat päällisin 
puolin yhtä laadukkailta, mutta esim. kään-
tösäteessä ja kestävyydessä on käytännössä 
tuntuvia eroja. Löbro sitä vastoin on mark-
kinajohtajan aito ja alkuperäinen GKN Dri-
veline -tuote.

Vetonivelet markkinajohtajalta

Ruville täydentämään Kahan 
Lemförder-valikoimaa

Löbro-vetonivelet ja 
-akselit sekä suoja-
kumisarjat löytyvät 
sähköisen Autoluet-
telon lisäksi myös 
perinteisestä 2008-
paperiluettelosta, 
jonka tilausnumero 
on LÖBRO1.

Löbro-osat suoraan Kahan varastosta
Kahalla on varastossaan Suomen autokan-
nan lähes sataprosenttisesti kattava vali-
koima Löbro-vetoniveliä, -vetoakseleita ja 
-suojakumeja. Valmistajan numerointia nou-
dattavat automallikohtaiset Löbro-osat löy-
tyvät vaivattomasti Kahan uudesta sähköi-
sestä Autoluettelosta osoitteesta
 www.autoluettelo.fi 
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Kahan jarru- ja kitkaosien 
tuoteohjelmaan kuuluu 
todella laaja valikoima mark-
kinoiden tunnetuimpia ja 
arvostetuimpia tuotemerk-
kejä. Brembon ja Fremaxin 
jarrulevyjä täydentävät mm. 
Roadhousen jarrupalat ja 
Quickin maineikkaat asen-
nussarjat. Nimekkääseen 
joukkoon liittyy nyt moni-
puolisella tuotevalikoimal-
laan tanskalainen NK.

Taustalla iso toimija
NK-tuotemerkin taustalla on vuonna 1964 
perustettu SBS. Jättiyhtymän tuoteohjel-
massa on mm. tuulivoimaloiden turbiine-
ja ja hiukkassuodattimia, mutta parhaiten 
se tunnetaan nimensä mukaisesti jarruosis-
taan. Niitä SBS valmistaa sekä OE- että jäl-
kimarkkinoille omissa Tanskassa sijaitsevis-
sa tehtaissaan. Kahan SBS-valikoimaan kuu-
luvat NK-jarruosista satulat, sylinterit, ken-
gät ja letkut sekä vielä tämän vuoden aika-
na myös vaijerit.

NK-jarruosat autoon kuin autoon
NK-valikoiman kattavuudesta kertoo se, et-
tä sopiva jarruosa löytyy lähes jokaiseen 
vuoden 1960 jälkeen valmistettuun alle 3,5 
tonnin painoiseen europpalaiseen, japa-
nilaiseen tai korealaiseen autoon! Laaja ja 
laadukas tuotevalikoima täydentää Kahan 
jarrutuoteohjelmaa edelleen ja tarjoaa asi-
akkaalle kustannustehokkaan vaihtoehdon 
niin vanhaan kuin uudempaankin 
autokantaan.

Brembo- ja Fremax-jarrulevyt
Ensiasennusvalmistaja Brembo tarjoaa al-
kuperäistekniikkaa myös jälkimarkkinoille. 
Tinkimättömän laadun ja urheilullisen his-
toriansa ansiosta Brembo on kohonnut val-
mistajana alalla käsitteeksi. Kahalla on tar-
jota Suomen laajin valikoima Brembo-jar-
rulevyjä uudempaan ajoneuvokalustoon se-
kä suorituskykyisiä levyjä urheilullisempaan 
autokantaan. Brembo-valikoimaa komppaa 
hinta-laatusuhteeltaan loistava brasilialai-
nen Fremax.

Roadhouse-jarrupalat
Road House -tuotemerkin takana on Euroo-
pan suurin jarrupalojen jälkimarkkinaval-
mistaja. Road House -jarrupalojen ECE R90 
-hyväksyntämerkki takaa, että ne vastaavat 
turvallisuus-, laatu- ja tuotetieto-ominai-
suuksiltaan täydellisesti ensiasennuspaloja. 
Kahalla on omassa varastossaan lähes täy-
dellinen Road House -valikoima, josta löytyy 
EU-säädökset täyttävä palasarja käytännös-
sä jokaiseen Suomessa myytävään henkilö- 
ja pakettiautoon.

Quick-asennussarjat
Jarrujen toimivuuden kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, että järjestelmän kaikki osat, 
pienimmätkin jouset, tapit, aluslevyt ym. 
mukaan lukien, on asennettu oikein. Kahan 
tuoteohjelmaan kuuluvat alalla lähes stan-
dardiksi muodostuneet jarrupalojen ja -ken-
kien asennukseen tarkoitetut Quick-asen-
nussarjat. Täydellinen valikoima sisältää jar-
rupalojen ja -kenkien asennussarjojen ohel-
la myös jarrusatuloiden liukutappisarjat.

NK uutuutena ohjelmaan

Kaikki jarruihin jarrutalo Kahalta
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Sachs Kaha Team mukaan 

Sachs ja Kaha ovat yhdistäneet voimansa kipaillakseen 
maamme elinvoimaisimmassa rata-autoluokassa,
Legends Trophyssa. Tämän lehden ilmestyessä 
yksi osakilpailu on jo ajettu, 11 kilpailun 
sarjan päättää syyskuun puoli-
välissä Jurvan Botniaring.

Taustalla Legends-kokemusta
Kun Kahalla mietittiin Sachs-iskunvaimen-
timien ja -kytkimien uusia markkinointiku-
vioita, oli merkin imagon kannalta luonte-

vaa suunnata katse autourheilun 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Ratkaisu löytyi vaivatto-
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Mikä Legends?
Ruohonjuuritason rata-auto
Legends-sarja kehitettiin Yhdysvalloissa vuon-
na 1992 tavoitteena luoda rata-autourheilu-
luokka, joka olisi riittävän halpa ja turvallinen 
harrastajalle. Autot perustuvat perinteisiin 
1930- ja 1940-lukujen amerikkalaisiin coupe- 
ja sedan-malleihin. Ne ovat kooltaan 5/8 alku-
peräisistä ja varustettu Yamahan 1200/1300-
kuutioisilla moottoripyörän moottorilla ja 5-
nopeuksisella jaksottaisella vaihteistolla.

Kustannustietoista kilvanajoa
Moottorin virittäminen on säännöissä kiellet-
ty, mikä alentaa merkittävästi moottorikus-
tannuksia. Myös rengaskustannukset pysyvät 
kurissa, sillä kaikki kilpailijat käyttävät yhden-
mukaisia 13”/60 BF Goodrich -renkaita. Kova-
seoksinen rengas kestää jopa kymmeniä kisoja 
ja tuo ajoon samalla sekä haastetta että haus-
kuutta.

Vankka asema Suomessa
Suomessa ensimmäiset Legends-kilpailut ajet-
tiin 1990-luvun lopulla. Nykyään ajettava Le-
gends Trophy on osanottajanmäärältään 
selvästi suurin Rata-SM-kisoissa ajettavista 
luokista. Viiteen SM-luokkaan ilmoittautui tä-
nä vuonna yhteensä 44 kilpailijaa, joista Le-
gends-kuljettajia on peräti 30. Harrastajat ja-
kautuvat puoliksi Pohjanmaan ja Etelä-Suo-
men kesken.

Strategiset tiedot
Moottori: Yamaha 1200/1300 cm3

Teho: 130 hv
Huippunopeus: välityssuhteesta riippuen 
140–200 km/h
Kiihtyvyys: 0–100 km/h noin 4 sekuntia
Paino: noin 500 kg
Akseliväli: 1,85 m
Ulkomitat (lev x pit x kork): 
1,5 x 3,15 x 1,22 m
Kori: lasikuitua

2008-kilpailukalenteri:
17.–18.05. Hämeenlinna, Ahvenisto
14.–15.06. Alastaro, Alastaro Circuit
26.–27.07. Seinäjoki, Vauhtiajot
09.–10.08. Jurva, Botniaring
05.–06.09. Hämeenlinna, Ahvenisto
13.09. Jurva, Botniaring

Legends-luokkaan
Kilpa-auto kehittyy
Vastaperustetun tallin kilpa-autoksi hankit-
tiin Heikki Kovalaisen isän Seppo Kovalaisen 
viimevuotinen Legends-kilpuri. Kaupan jäl-
keen auto purettiin, huollettiin perusteelli-
sesti sekä maalattiin ja teipattiin Sachs Kaha 
Teamin sinivalkoisiin väreihin. Lopputulos 
esiteltiin ensimmäisen kerran Kahan osas-
tolla Helsinki Motor Shown yhteydessä jär-
jestetyillä Auto & Korjaamo -messuilla. Au-
to herätti suurta kiinnostusta myös Ameri-
can Car Shown Legends cars -osastolla.

Kausi alkaa
Tulikasteensa niin talli kuin autokin saivat 
maaliskuun alussa Kalajärven jäällä Perä-
seinäjoella, missä ajettiin kauden avaavan 
Winter Trophyn toinen osakilpailu. Vuoden 
tauon jälkeen Legendsin rattiin palannut 
Juuso Vormisto sai nopeasti juonesta kiin-
ni ja toi Sachs Kaha Teamin auton maaliin 
ensimmäisessä lähdössä kuudentena ja toi-
sessa jo komeasti neljäntenä. Suoritus oli 10 
kilpailijan joukossa vähintäänkin lupauksia 
herättävä, joten toukokuussa starttaavassa 
varsinaisessa Legends Trophyssa on siis lupa 
odottaa hyviä sijoituksia!

masti talon sisältä, kun päätettiin hyödyn-
tää Kahan tuotepäällikkö Mikko Kinnusen 
usean vuoden kokemusta mekaanikkona 
Legends-autoluokassa. 

Sachs Kaha Team syntyy
Perustettiin Legends-kilpatalli, jonka pääs-
ponsorina on Sachs ja muina yhteistyökump-
paneina Kahan edustamat maailmanmer-
kit Lemförder (alustan- ja ohjauksen osat), 
Brembo (jarrut), Behr Hella Service (jäähdy-
tys ja ilmastoinnin varaosat), Fram (suodatti-
met), Osram (autolamput), Löbro (vetonive-
let ja suojakumit) ja Castrol (moottoriöljyt). 
Teamin nettisivut löytyvät osoitteesta 
www.sachslegendsracing.com
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ASB on tärkeä osa ajonhallinta-
järjestelmiä
SNR:n kehittämä ASB-järjestelmä (Active 
Sensor Bearing) toimii yhdessä erilaisten 
ajonhallintajärjestelmien (ABS-jarrut, ESP-
ajonvakautus, ASR-luistonesto) kanssa te-
hostaen niiden toimintaa. ASB mittaa laa-
keriin integroidun magneettikehän ja tun-
nistimen avulla auton liikkeitä äärimmäisen 
tarkasti heti 0 km/h alkaen. Tämän ansios-
ta auton jarrutukseen ja hallintaan voidaan 
vaikuttaa tehokkaasti kaikissa olosuhteissa.

Tulossa jo kolmas ASB-sukupolvi
ASB:n ensimmäinen, nopeutta mittaava 
kehitysversio näki päivänvalon viime vuo-
situhannen lopulla. Nykyinen toisen suku-
polven järjestelmä mittaa nopeuden lisäksi 
myös sijaintia, mikä on avannut uusia näkö-
aloja ASB-tekniikan hyödyntämiselle (mm. 
tarkempi GPS). Vuosikymmenen vaihteessa 
käyttöönotettava kolmas sukupolvi tuo mu-
kanaan kuormituksentunnistuksen, mikä 
tulee jälleen laajentamaan järjestelmän so-
vellusmahdollisuuksia. Tulevaisuudessa hää-
möttää jo neljäskin kehitysversio, johon on 
kaavailtu monipuolisia diagnosointiominai-
suuksia.

Laakeriteknologian 
suunnannäyttäjä

ASB on patentoitua OE-teknologiaa
ASB-pyöränlaakeri ei ole korvattavissa ns. 
tavallisella laakerilla, mikä antaa järjestel-
män kehittäneelle ja patentoimalle SNR:lle 
merkittävän kilpailuedun. Tehdas on lisen-
soinut innovaationsa kuudelle muullekin 
laakerinvalmistajille, mikä on johtanut jär-
jestelmän nopeaan yleistymiseen nykyau-
toissa: ASB on ensiasennusteknologiaa jo 
yhdeksässä kymmenestä Euroopassa valmis-
tetusta autosta. SNR kehittää järjestelmää 
edelleen jatkuvasti yhdessä maailman joh-
tavien autonvalmistajien kanssa.

Ekon-pyöränlaakerisarjat 
täydentävät SNR-valikoimaa

Kahan laajaa SNR-valikoimaa erityisesti vanhemman 
autokannan osalta täydentää hinta-/laatusuhteeltaan 
erinomainen Ekon. Yhdessä merkit kattavat käytän-
nössä Suomen koko henkilö- ja pakettiautokannan. 
Ekon-pyöränlaakerisarjat sisältävät SNR-sarjojen ta-
paan kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Laakerei-
den lisäksi sarjoihin kuuluvat tarvittavat akselitiivis-
teet, lukitusmutterit, varmistimet jne.

Autonvalmistajat luottavat 
SNR-laatuun
Ranskalainen SNR on toimittanut pyörän-
laakereita autoteollisuudelle alkuperäis-
osina jo vuodesta 1946, ja tänä päivänä se 
on OE-toimittaja käytännössä kaikille mer-
kittävimmille autonvalmistajille. Osien laa-
dusta kertoo paljon se, että SNR toimittaa 
laakereita myös mm. Ariane-raketteihin, 
Boeing- ja Airbus-liikennelentokoneisiin, 
Bell- ja Tiger-helikoptereihin sekä TGV-luo-
tijuniin.
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SWF-katkaisimet kaikkiin 
kabiineihin

Lisätietoja antavat mielellään: 
Valeo-pyyhinsulista mikko.kinnunen@kaha.fi   
Ongaro Marine -venepyyhintuotteista jukka.kerminen@kaha.fi  
SWF-VDO-OSLV-katkaisin- sekä pyyhin- ja pesurituotteista kari.rajamaki@kaha.fi  

Saksalainen SWF tarjoaa markkinoiden laa-
jimman valikoiman eri kytkennöillä ja toi-
minta-asennoilla varustettuja keinu- ja viik-
sikatkaisimia sekä Kahalla uutuutena myös 
pyyhin- ja pesurituotteita.

511-keinukatkaisimet
SWF:n 511-sarjan legendaariset keinukat-
kaisimet tunnetaan kaikkialla erinomaises-
ta mekaanisesta kestävyydestään, vesitiiviy-
destään sekä loppuun asti mietitystä tekni-
sestä toteutuksestaan. Katkaisimen käyttö-
kohdetta kuvaavia symboleita on valtava 
valikoima, ja symbolin valaistukseksi voi va-
lita 12 tai 24 V lasikantalampun tai lisäva-
rusteena ledin.

533-keinukatkaisimet
Perinteisen 511-sarjan rinnalle on tullut  
533-sarja, jonka johtosarjan liitinkuorelle on 
lisätty pölytiivistys. Katkaisimen symbolilevy 
on samalla koko katkaisimen etulevy. Levyn 
pintaväriin on laserleikattu symbolin muo-
toinen aukko, joka valaistaan takaa joko 
vihreän tai punaisen värisellä ledillä. Levyyn 
saa jopa kolme erilaista symbolia, joista kah-
den valaistusta voidaan hoitaa itsenäisesti. 
Valmiita symboleleja on moneen tarkoituk-
seen ja tarvittaessa sopiva leikataan asiak-
kaan omasta mallista, joka voi olla hyvinkin 
yksityiskohtainen.

Viiksikatkaisimet
SWF valmistaa myös viiksikatkaisimia hen-
kilö- ja kuorma-autoihin sekä työkoneisiin. 
Työkoneisiin suunnitelluilla kestävillä moni-
toimiviiksillä ohjataan vilkkuja, valonvaih-
toa, pyyhkimiä, lasinpesuria sekä äänitor-
vea. Rattiakselin toiselle puolelle asennetta-
villa viiksillä hoidetaan ajosuuntaa ja vaih-
teiston nopeusalueita.

SWF-katkaisimien neutraalin ajaton muotoilu saa 
ne sulautumaan tyylikkäästi kaikenlaisiin koje-
tauluihin ja kabiineihin. Kojetaulun tekemiseksi 
on erilaisia asennuspaneeleita ja katkaisimeen 
lukkiutuva johtoliittimien pistokekuori tekee 
johtokytkennöistä helppoa. 

Kahan pyyhintuotevalikoimalla pystytään 
tarjoamaan korkealaatuinen ja toimiva pyy-
hin- ja pesulaiteratkaisu mitä erilaisimpiin 
tuulilaseihin ja ikkunaruutuihin. 

SWF ja VDO
Katkaisimien lisäksi Kahan SWF-ohjelmassa 
ovat pyyhin- ja pesurituotteet. Valikoimaan 
kuuluvat perinteiset, työkoneissa käytetyt 
pyyhinmoottorit, pyyhinvarret ja -sulat se-
kä pesulaitteiden säiliöt, letkut, suuttimet ja 
suuntaventtiilit. Laadukkaan lasinpesujär-
jestelmien linjan täydentävät pesurin pum-
put, säiliöt ja suuttimet VDO:lta.

OSLV
SWF:n rinnalla toisena vaihtoehtona tuo-
teohjelmassa ovat työkoneiden pyyhinlai-
tevalmistaja OSLV:n pyyhinlaitteet.  Edulli-
sempien, mutta silti erittäin hyvälaatuisten 

Kahalla pyyhkii hyvin!
tuotteiden valmistajana tunnettu OSLV on 
nykyisin vahva toimittaja Keski-Euroopan 
työkonevalmistajille. 

Valeo ja Ongaro
Kahan tuoteohjelmaan kuuluvat luonnolli-
sesti myös pyyhinsulat jälkimarkkinoille: 
ensiasennusmerkki Valeolla on laaja vali-
koima pyyhkimiä sekä henkilöautoihin 
että raskaan kaluston ajoneuvoihin. 
Kun pyyhintarjonnan vielä viimeis-
televät venepuolelle erikoistuneen 
Ongaro Marinen tuotteet, voidaan 
hyvällä syyllä todeta Kahalla 
pyyhkivän erittäin hyvin!
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Legendaarinen luotettavuuskisa

Päijänteen ympäri on moottoripyörillä kil-
pailtu jo vuodesta 1927. Aiemmin luotetta-
vuusajona tuttu laji tunnetaan nykyisin ni-
mellä enduro, joka edelleenkin kuvaa luon-
tevasti kilpailun ominaisuuksia. Kisat ovat 
pitkiä, niissä kysytään niin kuljettajan kuin 
pyöränkin kestävyyttä. 

Päijänneajo on pisin Suomen endurokilpai-
luista. Perjantai-iltapäivästä startataan rei-
tille ja sunnuntaina samoihin aikoihin en-
simmäiset kuljettajat saapuvat maaliin. SM-
osakilpailuna ajettavasta kisasta SM-pistei-
täkin jaetaan 1,5-kertaisina.

DEFA ja Timonen yhteistyöhön

Vuoden 2008 Päijänteen Ympäriajo pala-
si ”juurilleen”, sillä lähtö- ja maalipaikka 
olivat jälleen Helsingissä, nyt Laakson rat-
sastuskentällä. Keskeinen paikka keräsi tu-
hatpäin yleisöä sekä lähtöön että maaliin, 
samoin reitin varrelle oli kerääntynyt väkeä 
enemmän kuin moniin vuosiin. Itseoikeute-
tusti viime vuoden voittaja, Heikki Timonen 
sai pyöräänsä numeron 1. 

Numero ykkösenä Timonen oli myös en-
nen kisaa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, 
jossa mies rauhalliseen ja vaatimattomaan 
tyyliinsä vastaili median kysymyksiin. Kaha 
Oy:n osastopäällikkö Jari Suhonen sai myös 
mieluisan tehtävän julkistaa tuore yhteistyö 
Heikki Timosen kanssa. 

–”Toivottavasti tämä siivittää sinut voitta-
maan Päitsin vielä neljännenkin kerran”,  
evästi Suhonen Timosta.

voittajan matkassa 

Lahtelainen kuljetusalan 
yrittäjä Heikki Timonen 
voitti enduron perinteisen 
ja legendaarisen Päijänteen 
Ympäriajon jo neljännen 
kerran peräkkäin. Upeasta 
voitosta saivat yhteistyö-
sopimuksen muodossa 
nauttia myös DEFA ja Kaha, 
jotka onnittelevat mestaria 
ja toivovat menestykselle 
jatkoa myös tulevina vuosina. 
Tuhannen kilometrin taival 
ympäri Päijänteen kiehtoo 
nimittäin konkaria edelleen: 
– ”Päitsi saattaa kyllä jatkos-
sakin olla vuosittaisessa oh-
jelmassani”, lupailee vaati-
mattoman oloinen Timonen.

DEFA-selkämys tutuksi kilpakumppaneille
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Päijänteen ympäri Heikki Timosen 
neljäs peräkkäinen

Maltti on valttia Päitsissäkin

Eikä Heikki Timonen pettänyt kannatta-
jiaan. Timosen vauhti oli alusta asti niin 
vakuuttavaa, ettei muilla ollut siihen juu-
rikaan sanomista. Alkumatkasta Timonen 
taktisesti aloitti rauhallisemmin, antoi nuo-
rempien riehua reitillä ensimmäisillä maas-
tokokeilla, mutta kun perjantai-ilta kään-
tyi yöhön ja kuljettajat riensivät huoltoteh-
täviensä jälkeen nukkumaan, komeili Heikki 
Timosen nimi seitsemän maastokokeen jäl-
keen tuloslistojen kärjessä. 

–”Ei ollut mitään tarvetta riehua, kisa on 
pitkä”, jutteli Timonen tauolla rauhalliseen 
tyyliinsä.

Draaman kaareen kuuluvat ongelmat

Lauantai valkeni upeana kevätpäivänä. 
Mitä ylemmäksi pohjoiseen matka suuntau-
tui, sitä enemmän reitiltä löytyi lunta. Vain 
kaksi päivää ennen kilpailua satoi nimittäin 
niin reippaasti lunta, että reitin avaamisessa 
alkoi olla työ ja tuska. 

Ratamestari Pertti ”Konsta” Kärhäkin ker-
toi jääneensä autollaan lumeen kiinni yrit-
täessään hoitaa reittiä kilpailukuntoon 
ennen kilpailijoiden tuloa. Timonen start-
tasi lauantaina johtoasemassa reitille, mut-
ta jo toisella aamun maastokokeella Timo-
selle tuli ongelmia. 

– ”Pyörään iski jokin mystinen sähkövika. 
Se sammui vähän väliä, ajaminen oli tosi vai-
keaa”, kertasi Timonen. 

Tuloslistoilla Timonen putosi ongelmansa 
vuoksi jo viidenneksi asti, mutta yksi siirty-
mätaipaleeksi muutettu maastokoe ja sen 
jälkeinen Joutsan huoltotauko pelastivat 
tilanteen. Timonen vaihtoi kaikki sähköjoh-
dot pyöräänsä. Oliko vika niissä vai muualla, 
ei selvinnyt, mutta ongelma katosi.

Upea nousu takaisin kärkeen

Timonen lähti ajamaan edelleen kiilanneita 
nyt kiinni. 

–”Tulin niin paljon kuin pääsin, tilanteesta
ei ollut mitään tietoa, mutta kovaa yritin 
tulla”, kertaa Timonen. 

Eikä siinä sitten kovin montaa maastokoetta 
enempää tarvittu, kun jälleen Heikki Timo-
nen otti paikkansa kilpailun johdossa. Lau-
antai-illan yötauolle takaisin Lahteen saa-
punut Timonen lähti huoltotoimien jälkeen 
nopeasti nukkumaan ja valmistautumaan 
sunnuntain viimeisiin seitsemään maasto-
kokeeseen. 

Endurokilpailuissa nimittäin kuljettajan on 
itse myös huollettava pyöränsä, joten yli-
määräistä aikaa ei juurikaan ole. Huolto-
toimet on pyrittävä tekemään mahdollisim-
man nopeasti, jotta nukkumiseenkin jäisi 
edes hieman aikaa. 

Kilpailijat kuitenkin raportoivat, että kaik-
kein suurin ongelma Päitsissä on palelemi-
nen. Siirtymäosuuksilla ajettaessa ei niin 
paljon pysty päälleen laittamaan, ettei kyl-
mä tulisi. Pakkasessa moottoripyörillä aja-
minen ei tunnetusti ole mitään lämmintä 
touhua.

Kontrolloitua kisan hallintaa

Sunnuntaina Timonen piti paikkansa lop-
puun asti. Takanatulijat yrittivät aamun 
ensimmäisillä pistää Timoselle kampoihin, 
mutta eivät onnistuneet. Janne Suominen ja 
Petteri Silvan nousivat palkintokorokkeelle 
Timosen seuraksi. Hyvin vielä kolmen jouk-
koon oli tyrkyllä myös Sipooon Marko Laak-
sonen, mutta rengasrikko tiputti miehen 
pois kärkikolmikosta. 

Heikki Timonen saapui voittajana Laakson 
kentälle yleisön hurratessa. Takana oli lois-
tava kilpailu, joka osoitti, että kokemus oli 
jälleen kerran valttia. Nuorempia kuljettajia 
on onneksi nousemassa Timosen manttelin-
perijöiksi, mutta siihen kuluu vielä tovi.

Ensimmäinen kiinnitys toiseen kilpeen

Väsynyt, mutta onnellinen Timonen joutui 
maalissa Laakson kentällä vielä yhden tosi-
koitoksen ”uhriksi”, sillä Antidoping-toimi-
kunta iski purkkeineen ja sekä Timonen 
että kisan kakkonen Janne Suominen saivat 
muutaman tunnin uurastaa ennen kuin riit-
tävät näytteet saatiin aikaan. 

Heikki Timosella on nyt ensimmäinen kiin-
nitys toiseen Päijänne-kilpeensä, ja lahte-
laisen kommenteista voi hyvinkin päätellä, 
että ne kaksi puuttuvaa vielä haetaan. 

Olohuoneen seinälle paraatipaikalle olisi 
kiva saada vielä toinenkin Wäinö Aaltosen 
suunnittelema, arvostettu Päijänne-kilpi, 
jonka kilpailija saa aina kolmesta voitosta.

Teksti: Kikka Kuosmanen

Kuvat: Janne Harala
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Autoclima Fresco 3000
Ohjaamon taukoilmastointilaite kuorma-autoihin

Kannettavan Mobile Card 
Reader -kortinlukijan ja 
tiedonsiirtoavain Download-
keyn uusimman II-version 
yhdistelmällä kuljettajatietojen 
lataaminen on helppoa missä 
tahansa. VDO Downloadkey 
Portable Set vapauttaa käyttä-
jänsä yhteydestä digipiirturiin: 
viranomaisvaatimusten mukai-
sen tietojen luvun voi nyt suo-
rittaa taukotuvassa siinä kuin 
tien päälläkin. 

Suora lataus ilman yrityskortteja
Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavai-
men lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kul-
jettajakortti. Mobile Card Reader suorit-
taa kortin tietojen luvun ja Downloadkey II 
toimii tiedot tallentavana muistiyksikkönä. 

Downloadkey Portable Set
Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa

Tietojen siirto käynnistyy automaattisesti, 
kun sekä kuljettajakortti että Downloadkey 
II on liitetty lukijaan. Mobile Card Reader 
on aina käyttövalmis, sillä virtajohdon 
lisäksi se toimii myös neljällä tavalli-
sella AAA-paristolla tai -akulla.

Kapasitettia ja yhteensopivuutta
VDO Downloadkey Portable Setin muisti-
yksikkönä toimiva Downloadkey II on uu-
sin versio VDO:n suositusta tiedonsiirtoavai-
mesta. Käyttöä helpottavilla merkkivaloil-
la ja -äänillä varustettu laite ei tarvitse ul-
koista virtalähdettä tai paristoja sen enem-
pää toimintaansa kuin tietojen tallennuk-
seenkaan. 

Se toimii myös tavallisena 256 Mb muistitik-
kuna ja on yhteensopiva kaikkien digitaalis-
ten ajopiirturien ja USB-liitännällä varustet-
tujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja pie-
nikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin 
tuhanteen tietojen lataukseen neljännes-
vuosittain.

Downloadkey II:n voi luonnollisesti liittää kuvan 
Mobile Card Readerin lisäksi myös suoraan digi-
piirturiin. Tietojen jatkokäsittelyyn PC:llä on 
tarjolla paljon vaihtoehtoja.

Autoclima Fresco 3000 on taukopaikoilla tai 
jonoissa kone sammutettuna tapahtuvaan 
ohjaamon jäähdytykseen suunniteltu ilmas-
tointilaite. Kuljettaja voi säätää lämpöti-
lan haluamalleen tasolle kaukosäätimestä 
ja oleilla ja nukkua sen jälkeen miellyttä-
vän viileässä ohjaamossa vuorokaudenajas-
ta tai ulkolämpötilasta riippumatta. Fresco 
3000 on paitsi mukavuus- myös turvallisuus-
varuste, sillä laitteen ansiosta ohjaamos-
sa voi nukkua ovet ja ikkunat lukittuina.

Tehokkaan (3245 BTU) mutta vähäruokaisen 
(7,5 A) laitteen asennusmahdollisuudet ovat 
monipuoliset, sillä lauhdutin voidaan asen-
taa haluttuun kohtaan joko ohjaamon ka-
tolle tai takaseinään. Sarja sisältää kaikki
tarvittavat asennusosat mukaan lukien 
asennusta helpottavat ja nopeuttavat jou-

sikiristeiset letkuliittimet. Modernilla BD350GH-kompres-
sorilla ja 6-nopeuksisella puhaltimella varustetun 
Fresco 3000:n mukana toimi-
tetaan kaukosäädin.

Mobile Card Readerin 
voi hankkia myös erik-
seen. Se on yhteen-
sopiva myös kuvan
TIS-Compact II 
-avaimen kanssa.
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Kyetäkseen keskittämään 
palveluaan entistä tehok-
kaammin tärkeille hyöty-
ajoneuvoasiakkailleen Kaha 
lanseeraa uuden Kaha Truck 
Systems -tuotelinjan. 

Rajoita ja hallitse
Maahantuojilta ja tarvikeliikkeiltä saatu 
palaute on selvästi osoittanut, että laajasta 
valikoimasta voi olla hankalaa löytää juuri 
hyötyajoneuvoille suunnatut ja soveltuvat 
lisätarvikkeet. Yhteisen Kaha Truck Systems 
-logon alle kootut varusteet ja tarvikkeet 
rajaavat niin erilliset kuin päällekkäisetkin 
soveltuvuudet Kahan muusta tarjonnasta ja 
helpottavat valintaa olennaisesti.

Vetäjäksi Jan Wikman
Kaha Truck Systems -tuotelinjaa ryhtyy ve-
tämään tammikuussa 2008 uutena työnte-
kijänä hyötyajoneuvojen lisävarustepuolel-
la aloittanut Jan Wikman, 40. Jan toimii ras-
kaan kaluston kenttäpäällikkönä ja vastaa 
Kahan kaikkien lisävarusteiden markkinoin-
nista tälle sektorille. Asiakasryhmään kuulu-
vat niin kuorma- ja linja-auto- sekä työko-
nemahantuojat kuin perävaunuvalmistajat 
ja rk-varaosaliikkeetkin. 
Asiakaspiirinä 
Janilla on koko maa 
Pohjois-Suomea lukuun 
ottamatta. 

Jan Wikmanin tavoitat 
puh. (09) 6156 8317 tai 
jan.wikman@kaha.fi 

Kaha Truck Systems
Kaha vahvistaa raskaan kaluston palveluaan

Kahaviestiin 
oma osuus
Esimerkiksi Truckdata-ominaisuudella 
varustetut VDO Daytonin navigoin-
tilaitteet esitellään vielä tässä leh-
dessä muiden AV-laitteiden joukos-
sa sivulla 12, mutta tulevaisuudessa 
vastaavat raskaalle kalustolle rää-
tälöidyt lisävarusteet löytävät paik-
kansa Kaha Truck Systemsille vara-
tuilta sivuilta.

Pedal Interface II Tempostat
Enemmän kuin vakionopeudensäädin          

Kaasupolkimen ja moottorin väliin kytkettä-
vä VDO Pedal Interface II Standard on elekt-
ronisesti ohjatuille moottoreille tarkoitettu 
uuden sukupolven Tempostat-vakionopeus-
säädin. Käyttöviiksellä valittavan vakioajo-
nopeuden lisäksi sille voidaan asettaa tila-
päisesti esim. haluttu aluenopeusrajoitus.

Kaksi perusasennussarjaa – 
sovelluksia yli 100 automalliin
PI2 Tempostat -perusasennussarjoja on kak-
si versiota eri poljinjärjestelmille: 
Tyyppi 1 = max. 3 kanavaa 
 ilman mekaanisia kytkintietoja. 
Tyyppi 2 = max. 2 kanavaa 
 ja 2 mekaanista kytkintietoa.

kaasupolkimet
Nyt myös 0–5 V ”controller”-versio!

Esiohjelmoidut sarjat – 
mallikohtaista soveltuvuutta
Yleismallisten asennussarjojen lisäksi on joi-
hinkin automalleihin tehty valmiita malli-
kohtaisia asennussarjoja, jotka sisältävät ai-
na valmiiksi esiohjelmoidun asennussarjan 
ja käyttöviiksen. Lisäksi joissain on johtosar-
jaa esivalmisteltu asennuksen helpottami-
seksi ja asennussarjaan lisätty myös mahdol-
lisesti tarvittavat lisäosat kuten kytkinpoljin-
katkaisin ja CAN-väyläsovitin. Esiohjelmoitu-
ja asennussarjoja löytyy mm. seuraaviin uu-
siin automalleihin: Chevrolet Captiva ja Nu-
bira, Citroën Jumper, Isuzu D-Max, Merce-
des-Benz C-sarja, Nissan Primastar Opel Mo-
vano ja Vivaro, Renault Trafi c ja Master, Peu-
geot Boxer, Toyota Hiace.

VDO on räätälöinyt sähköisistä työkone-
kaasupolkimistaan yksilöllisiä versioita eri 
moottorivalmistajille, jotka käyttävät toisis-
taan poikkeavia ohjaussignaaleja sekä jän-
nitetasoja ja taajuuksia. Valikoimasta löy-
tyy useimpiin moottorityyppeihin kolme lat-
tiapoljinmallia, jotka eroavat toisistaan pol-
kimen kulman ja leveyden sekä liitinsarjan 
osalta. Kaikkiaan eri poljinversioita on tuo-
tannossa noin 50 kpl, jotka kattavat kaik-

ki yleisimmät moottorimerkit kuten CAT, 
Cummins, Daimler Chrysler, Detroit Diesel, 
Deutz, Iveco, John Deere, Perkins, Scania ja 
Sisu Diesel.

Uutuutena ”controller”-yleisversio
Moottorikohtaisten kaasupolkimien lisäk-
si VDO on tuonut markkinoille uutuutena 
yleismallisen polkimen, joka on tarkoitet-
tu erityisesti sähköisten ohjausjärjestelmien 

PI2 Confi guration Manager – 
ohjelmointia ja diagnostiikkaa
PI2 Confi guration Manager on järjestel-
män hallintaan käytettävä oma helppotoi-
minen ja monipuolinen PC-ohjelmisto au-
tomallikohtaisten ohjelmointiasetusten (ns. 
Master-fi le) lataamiseksi perusasennussar-
jaan. Hyödyllisen diagnostiikka-toiminnon
avulla voidaan testata kaikki järjestelmän 
kytkennät ja toiminnot. Ohjelmisto ja sen 
yhteydessä käytettävä USB-ohjelmasovitin
(”Dongle Level 3”) toimitetaan Kahalta kou-
lutuksen yhteydessä.

Lisätietoja: 
joni.wirtanen@kaha.fi  
timo.lopperi@kaha.fi 

”controllerien” 
yhteyteen 0–5 V 
sisäänmenoon. 
1-kanavaisen polkimen 
toimintoalue on 0,65–4,3 V 
ja siinä on tyhjäkäyntikytkin.

Lisätietoja: 
joni.wirtanen@kaha.fi  
timo.lopperi@kaha.fi 
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Autoilmastoinnin alkuperäislaatua 
Behr Hella Service on yksi alan suurimmista 
toimijoista, jonka lämmitys-, jäähdytys- ja il-
mastointijärjestelmien komponentteja käyt-
tävät ensiasennusosinaan lähes kaikki mer-
kittävät eurooppalaiset autovalmistajat. 
Tuotekehitykseen vahvasti panostavan yri-
tyksen valmistusohjelmaan kuuluu yhteen-
sä yli 6000 tuotetta.

Kahalla kattava BHS-valikoima
Kahan BHS-valikoimaan kuuluvat kaikki
Thermo Management -varaosat, kuten jääh-
dyttimet, viskotuulettimet, lauhduttimet, 
kompressorit, termostaatit, puhaltimet jne. 
Markkinoiden kattavin valikoima takaa, 

Kesä tulee – oletko valmis?
On taas se aika vuodesta, kun 
ilmastointilaitteen huono toiminta 
paljastuu monelle autoilijalle tuka-
lassa paikassa – esimerkiksi heltei-
sessä ruuhkassa. Se taas merkitsee 
ilmastoinnin varaosien voimakasta 
kysyntää, johon kannattaa varautua 
viimeistään nyt kesän kynnyksellä. 
Kysymys kuuluu: onko sinun korjaa-
mosi valmis?

että ajoneuvoilmastointi tulee huollettua 
taatusti alkuperäisillä ja yhteensopivilla va-
raosilla. Kahan BHS-ohjelmassa ovat myös 
ilmastointihuollossa tarvittavat huoltolait-
teet ja erikoistyökalut, joista enemmän vie-
reisellä sivulla.

Kaikki ilmastointiin Autoluettelosta
Behr Hella Servicen varaosat, tarvikkeet ja 
työkalut löytyvät vaivattomasti Kahan säh-
köisestä Autoluettelo.fi -palvelusta. Ajoneu-
vokohtainen tuotehaku takaa, että osa on 
taatusti oikea ja ensiasennuslaatu varmistaa 
sen täydellisen sopivuuden. Haun voi halu-
tessaan tehdä luonnollisesti myös OE-nume-
rolla, tuotenumerolla tai vertailunumerolla.

28
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Kaha järjesti maaliskuussa yhteistyökumppaneilleen ilmas-
tointialan erikoismessut, joilla järjestettyjen työnäytöksien 
yhteydessä tutustuttiin oikeaoppisiin huoltotoimenpiteisiin 
ja työtapoihin sekä alan viimeisimpään tekniikkaan. 
Kiitos kaikille osallistujille – ja palataan teemoihin!

Huolto haltuun Kahan 
ilmastointimessuilla

Messujen yhteydessä järjestetyissä arpa-
jaisissa onnetar suosi seuraavia:

1. Janne Markkanen, Vuola Yhtiöt , 
Vantaa (VDO Dayton PN4000 
-navigointilaite).

2. Timo Rossi, Juha Orenius Oy, 
Jyväskylä (C-TEK XS3600 -laturi).

3. Timo Linna, Varaosalinna Oy, Kauha-
joki (Kamasa K 7101 -työkalusarja).

Paljon onnea voittajille!

Behr Hella Service SECUmobile
SECUmobile-ilmastointihuoltolaite on pie-
nen kokonsa ja liikuteltavuutensa ansiosta 
ideaalinen ratkaisu esimerkiksi työkoneiden 
kenttähuoltoon. Sen erikoisrakenteinen kyl-
mäainevaaka kestää hyvin kuljetusta ja au-
tomaattiset toiminnot takaavat luotettavan 
ja nopean huollon.

Behr Hella Service SECUsmart
SECUsmart on helppokäyttöinen ja moni-
puolinen ilmastoinnin huoltolaite autoval-
mistajien vaatimukset täyttävällä huuhtelu-
toiminnolla. Valittavissa on kolme eri ohjel-
maa: täysautomaattinen, räätälöity tai ma-
nuaalinen. Tehokkaan 180 l/min tyhjiöpum-
pun ja 20 kg:n kylmäainepullon ansiosta 
SECUsmart soveltuu jopa pikkubussien 
ilmastointihuoltoon.

Tukevaan terässalkkuun pakattu Behr Hella 
Service Lokring -sarja soveltuu ulkohalkaisijal-
taan enintään 19 mm liitoksiin ja sisältää kaikki 
tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

Ajoneuvoilmastointien 
huoltolaitteet 2008 
-luettelossa on Kahan 
AC-tuoteryhmän koko 
huoltolaite-, työkalu- 
ja varaosavalikoima. 
Luettelon tilausnumero 
on WIGAMLU.

Behr Hella Service Lokring
Lokring on nopea ja kustannustehokas put-
kenkorjausmenetelmä, joka soveltuu erin-
omaisesti ilmastointi- ja jäähdytyshuollon 
töihin. Sen ansiosta rikkinäisten putkien ti-
lalle ei tarvitse tilata kalliita kokonaisia joh-
tojärjestelmiä ja odotella toimitusta, vaan 
ongelma voidaan hoitaa heti paikan päällä 
– usein ilman osien purkamista. Täysin ilman 
hitsausta, juottoa tai kierteistystä toimiva 
ympäristöystävällinen Lokring on niin tiivis, 
ettei painehäviötä tai läpivirtausnopeuden 
alenemista tapahdu.
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Uutuutena Kahan venevarustevalikoimaan tullut 
italialainen Tecma on valmistanut venekäyttöön 
suunniteltuja WC-järjestelmiä jo vuodesta 1991. Siitä 
lähtien se on kasvattanut nopeasti markkinaosuut-
taan ollen nykyään yksi alan johtavista valmistajista. 

Tyyli kohtaa toimivuuden
Tuotevalikoimaan kuuluu niin keskikokoi-
siin veneisiin kuin megaluokan jahteihin-
kin soveltuvia korkealaatuisia ja innovatiivi-
sia WC-ratkaisuja. Tecman menestys perus-
tuu paitsi laatuun ja luotettavuuteen, myös 
sisustuksen uusimpia trendejä seuraavaan 
muotoiluun. Tecma-tuotteet täyttävät vaa-
tivimmankin asiakkaan elegantille ja toimi-
valle kylpyhuonekalusteelle asettamat toi-
veet ja odotukset. 

Ainutlaatuinen silppuripumppu
Tecman WC-laitteistojen ytimenä on teh-
taan itse kehittämä huipputehokas silppu-
ripumppu. Venealan arvostetun DAME (De-
sign Award METS) -palkinnon vuonna 2001 
voittanut innovaatio on mahdollistanut käy-
tännössä tukkeutumattoman WC:n valmis-
tamisen. Keskipakopumpun 765 Nm vään-
nöllä toimivan silppurimekanismin ansiosta 
suuretkaan paperitupot tai roskat eivät tu-
ki viemäriä.

Vene-WC-järjestelmien 
huippumerkki

Helppokäyttöistä toimivuutta
Tecman WC-laitteistoja käytetään helppo-
käyttöisellä yksi- tai kaksipainikkeisella oh-
jauspaneelilla. Yksipainikkeinen malli pitää 
WC:ssä aina tietyn määrän vettä, joka estää 
tahrojen kuivumisen seinämiin. Kaksipai-
nikkeisessa versiossa on kaksi huuhtelunap-
pia, joista toista painetaan ennen käyttöä 
ja toista käytön jälkeen. Muun ajan WC on 
täysin kuiva.

Myydyimmissä Elegance ja Silence Plus -malleissa on kor-
kealaatuinen posliinikulho, thermoistuinrengas sekä puu 
/ polyesterikansi. Kumpaakin saa muiden mallien tapaan 
sekä 360 mm että 460 mm korkeana versiona. Evolution-
malli asennetaan halutulle korkeudelle seinään.

Erikoismalli X-light on valmistettu hiilikuidusta, millä saa-
vutetaan varsinkin isoissa veneissä merkittävä 18 kg pai-
nonsäästö istuinta kohden. Materiaali mahdollistaa myös 
hyvin yksilöllisen pintakäsittelyn ja/tai maalauksen.

Sanisplit on harmaan veden keräämiseen 
suunniteltu Tecma-innovaatio. Järjestelmä 
siirtää 270 l vettä minuutissa jopa 11 m nostosta 
ja 90 m päästä. Sanisplit-pumpun tehosta 
hyötyy paitsi vene- myös 
kiinteistöraken-
taminen, jolle 
Tecma niin ikään 
toimittaa WC-
järjestelmiä.

X-light

Evolution ja 
Silence Plus

– Mukavuutta ja – Mukavuutta ja 
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Huippulaadukkaat Accon Marine 
-tuotteet Kahan valikoimaan

Kaikkia Kaha Boat Systems -tuotteita koskeviin kysymyksiin vastaa Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 tai jukka.kerminen@kaha.fi 

Accon Marinen taittopollarit, pop-up-pollarit, isot uppopollarit ja nostopollarit sekä nosto-
lenkit, isonostolenkit, köysiurat ja kuomukiinnikkeet ovat kuuluneet Kaha Boat Systems 
-valikoimaan helmikuun alusta. Accon Marine -tuotteiden keskeinen idea on niiden
näkymättömyys ja takertumattomuus silloin, kun niitä ei käytetä. Piiloon työntyvät 
ja kääntyvät osat eivät varasta huomiota kannen profi ililta ja materiaalilta, 
vaan tuovat veneen muodot paremmin esiin.
 
Kannen tai helan sisään uppoavat kiinnikkeet eivät kuitenkaan ole vain 
esteettisesti tyylikäs, vaan myös käytännöllinen ja turvallinen ratkaisu. 
Accon Marinen tuotteet sopivat siten kaikille sekä veneensä tyylik-
käästä ulkonäöstä että hyvästä toiminnallisuudesta kiinnostuneille. 
Osat on mitoitettu Suomessa käytetyille paksuille köysille ja
niiden mekaaninen laatu on vakuuttava: helinää tai kilinää 
ei kuulu kovassakaan merenkäynnissä.

Veneenpuhdistusaine – Boat Cleaner 
Tehokas yleispuhdistaja erittäin likaisille ja pinttyneille
maali-, muovi-, ja lasikuitupinnoille. Puhdistaa tehok-
kaasti ja perusteellisesti veneille tyypilliset liat kuten 
suolan, linnun jätökset, hyönteiset sekä öljystä- ja ku-
mista aiheutuneet tahrat. Sopii erinomaisesti myös hy-
vin pinttyneiden maalipintojen esipuhdistukseen ennen 
varsinaista pesua. 500 ml, tuotenumero SO 770 241.

Venepesu – Boat Wash
Pesuainetiiviste kaikille maali- ja lasikuitupinnoille. Kir-
kastaa värit ja antaa syvän kiillon. Tehokas lianirrottaja, 
joka on samalla hellävarainen eikä vaurioita vaha- ym. 
suojapinnoitteita. Sopii myös muovi-, kumi-, lasi- ja kro-
mipinnoille. 1000ml, tuotenumero SO 714 300.

Nano Venevaha – Nano Boat Wax 
Kovavaha, joka tiivistää sekä suojaa uudet ja kliineri-
puhdistetut maali- ja Gelcoat-pinnat. Antaa säteilevän 
kiillon ja kirkastaa värit. Nanokokoisia vahahiukkasia 
sisältävän juoksevan koostumuksen ansiosta vaha on 
helppo levittää ja se imeytyy syvälle pintaan. Tuote sisäl-
tää paljon korkealaatuista Carnauba-vahaa, joka takaa 
pitkään kestävän suojan ja loistavan kiillon. 250 ml, tuo-
tenumero SO 701 200.

Sonax Boat puhdistaa pintaa syvemmältä
Nano-Kliineri – Nano Boat Polish 
Suojaa ja antaa loistavan kiillon himmentyneille ja hieman naarmuttuneille 
maali- ja Gelcoat-pinnoille. Erittäin hienojakoiset hionta-aineet syväpuhdista-
vat pinnan tehokkaasti mutta hellävaraisesti. Nano-ominaisuuden ansiosta an-
taa pitkään kestävän suojan yhdellä käsittelyllä. Sopii sekä käsi- että konekiillo-
tukseen. 500 ml, tuotenumero SO 702 200.

toimivuutta veneilyyntoimivuutta veneilyyn



Farecla Profi le 
– Ammattimaiseen 
venehuoltoon

Farecla Profi le 
– Ammattimaiseen 
venehuoltoon

Fareclan Profi le-sarjan ammattilaistuotteet 
sopivat monen muun kohteen lisäksi erinomai-
sesti myös veneen Gelcoat-pintojen puhdistuk-
seen ja kiillotukseen. Profi le-sarjasta löytyvät 
tuotteet niin hiomapaperijälkien poistoon kuin 
viimeistelevään syväkiiltoonkin.

HIONTA – Profi le 200, 300 ja 400
Koneella työstettävä karkea Profi le 200 -tahna sekä koneella tai 
käsin työstettävät keskikarkeat Profi le 300 Rapid Cut ja Profi le 
400 -nesteet poistavat tehokkaasti hapettumat, haalistumat, ve-
sirajat sekä pinttyneet liat siinä kuin hiomapaperijäljetkin (1000–
1500). Koneella työstettäessä käytetään Fareclan erikoisvillatyy-
nyjä.

KIILLOTUS – Profi le 600
Hienolla Profi le 600 -nesteellä puhdistetaan pienet epäpuhtau-
det ja palautetaan Gelcoat-pintaan alkuperäinen syväkiilto. Työs-
tö käsin tai koneelle Fareclan erikoisvillatyynyllä.

Farecla Profi le -sarja soveltuu myös mm. muottien, muovien, komposiitin, GRP:n 
(polyesterin) sekä akryylipintojen hiomiseen ja kiillottamiseen.

VIIMEISTELY – Profi le Glaze
Sekä veneen Gelcoat- että muovipinnat on hyvä viimeistellä Fareclan 
Profi le Glaze -viimeistelyaineella, jolla saadaan pinnoille todella vii-
meistelty ja upea syväkiilto sekä likaa hylkivä suoja. Työstö koneella Fa-
reclan kiillotusmopilla.

Legendaarinen G3 
kaikille pinnoille
Fareclan ammattilaistuotevalikoiman kivi-
jalka on G3-sarja, jonka tuotteilla saa aikaan 
loistavan lopputuloksen. Veden kanssa käy-
tettävät G3-tahna ja Advanced G3-neste so-
veltuvat niin käsi- kuin konetyöstöönkin ja 
poistavat P1500 ja sitä hienommat hioma-
jäljet helposti ja nopeasti. Jos aikaa on to-
della vähän, yhdistelmä Advanced G3 ja ko-
netyöstö tarjoaa kaikkein nopeimman tien 
huoliteltuun lopputulokseen. G3-tuotteet 

eivät sisällä silikonia. 
Pakkauskoot 250 g, 400 g, 
1 kg ja 3kg (tahna) sekä 
500 ml ja 1000 ml (neste).
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Farecla Marine Range  
– Veneenhoitosarja kuluttajille

Fareclan kuluttajapuolelle suunnatun Marine Range 
-veneenhoitosarjan tuotteet on jaettu kolmeen ryhmään: 

Pesuaineet
Veneen kovien pintojen sekä kumin 
puhdistukseen tarkoitetut pesu-
aineet.

Hoitoaineet
Gelcoat-pintojen elvytykseen ja 
vahaukseen tarkoitetut hoitoaineet.

Erikoispesuaineet
Veneen puu-, metalli-, nahka- ja 
vinyylipintojen puhdistukseen 
tarkoitetut pesuaineet.



Vesisäiliön voi retkeily-, 
mökki-, veneily- tai kara-
vaanikäytössä joutua täyt-
tämään lähteestä, jonka 
puhtaudesta ei ole täysiä 
takeita. Osram mahdol-
listaa tältä osin huoletto-
man lomailun tarjoamalla 
ongelmaan yksinkertaisen ja 
tehokkaan ratkaisun: Osram 
Puritec UVC-lamppu tuhoaa 
vedestä bakteerit ja virukset 
luonnollisesti ja täysin ilman 
kemikaaleja. Samalla valo 
desinfi oi myös vesisäiliön.

Kaikkia Osram Puritec -tuotteita 
koskeviin kysymyksiin vastaa 

Jukka Kerminen, 
puh. (09) 6156 8296 tai 

jukka.kerminen@kaha.fi 
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Puhdistaa ilman kemikaaleja

Osram Puritec desinfi oi 
veden UVC-valolla

Yksinkertaista ja tehokasta
Puritec-bakteerituholampun käyttö on yk-
sinkertaista. Lamppu asetetaan vesisäiliöön, 
kytketään päälle ja annetaan loistaa puhdis-
tettavan vesimäärän vaatiman ajan. Kolme 
litraa puhdistuu 5 minuutissa, 20 litraa var-
tissa, 100 litraa puolessa tunnissa ja 1000 lit-
raa 5 tunnissa. Ylikäytön vaaraa ei ole, vaik-
ka valo unohtuisi päälle pitemmäksikin ai-
kaa, mutta lampun kanssa voi luonnollisesti 
käyttää myös ajastinta.

Helppo asentaa ja käyttää
Lampun asennus on helppoa suoraan DIN 
96 -kierteisiin sopivan asennustulpan ansios-
ta. Olemassa olevat pumpun letkut voi ve-
tää tulpan läpi. Saatavana on myös sovitin-
kappale TR 128 -mallisiin kierrekansiin. Puri-
tec sopii verkkovirran lisäksi mainiosti myös 
12 V akkukäyttöön, sillä sen tehonkulutus 
on ainoastaan 9 W. Lampun käyttöikä on 

noin 3000 tuntia, mikä riittää esim. 100 lit-
ran päivittäiseen puhdistukseen yli 16 vuo-
deksi.

Vesisäiliöön sijoitettavan Puritec LPS 9 -mal-
lin lisäksi saatavana on myös suoraan vesi-
pisteeseen asennettavat mallit LPF 7 (12 V) 
ja LPF 11 (230 V), joiden käyttökohteita ovat 
esim. julkiseen vesiverkkoon kuulumatto-
mat kiinteistöt. Laitteiden vastaavat maksi-
mivirtaukset ovat 3 l/min ja 5 l/min (15 l/min 
suihkuadapterilla).

Aquacan Set sisältää UVC-
säteilyä läpäisemättömän 
juomakannun sekä suoraan 
kannun suuhun asentuvan 
Puritec-lampun. 
Sillä valmistuu kätevästi 
3 litraa puhdasta vettä 
vain 5 minuutissa!

Mitä UVC-valo on?
UVC-valo on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 200–290 nano-
metriä eli metrin miljardisosaa. Se on lyhytaaltoisinta ja korkeaenergisintä UV- 
eli ultraviolettivaloa. Auringon lähettämä UVC-säteily ei pääse maan pinnalle, 
sillä ilmakehän otsonikerros suodattaa sen. UVC-säteily tuhoaa bakteerit, sienet, 
hiivat ja virukset – HIV mukaan lukien.

Turvallisuustietoa
Puritec-lampun magneettinen turvakytkin estää silmille vahingollisen UVC-valon 
sytyttämisen ennen asennusta säiliöön ja sammuttaa 
valon automaattisesti, kun lamppu nostetaan pois. 
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Castrol-tuoteperhe laajeni
EDGE-tuoteperhe on kasvanut mm. täyssyn-
teettisillä EDGE 0W/30 (mm. GM-longlife), 
EDGE 0W/30 A5/B5 (mm. Ford, Volvo) sekä 
EDGE Turbodiesel 5W/40 (mm. VW 505.01, 
Ford 917A) -öljyillä.

MAGNATEC 5W/40 C3 5 litran kannu on tul-
lut pysyvänä lisänä valikoimaan. Tuote täyt-
tää uuden ACEA C3 -luokituksen, jota vaa-
tivat mm. Nissanin, Renaultin, Citroenin ja 
Peugeotin partikkelisuodattimilla varuste-
tut dieselautot.

Legendaarinen kisaöljy TWS Motorsport 
10W/60 on saanut uuden ja näyttävän EDGE 
-tuotteisiin sopivan kullanvärisen kannun.

näkyy ja kehittyy!
Castrol-moottoriöljyvalikoima on saanut 
jälleen uusia huippulanseerauksia sekä 
ammatti- että kuluttajatuotteiden puolella. 
Tuotemerkki saa alkavana kesänä paljon 
näkyvyyttä, sillä Castrol on yksi kesällä pelat-
tavien jalkapallon EM-kisojen pääyhteistyö-
kumppaneista.

Castrol Trizone Technology
Suojaavat Castrol-moottoripyöräöljyt
Nykyaikaisten 4-tahtimoottoripyörien moot-
torit vaativat öljyltä enemmän kuin autojen 
moottorit. Pienikokoisina mutta tehokkaina 
ne tuottavat suuren tehon hyvin korkeilla 
kierrosluvuilla. Koska öljytilavuus on kuiten-
kin melko pieni, joutuu öljy kovalle koetuk-
selle taistellessaan kitkaa, lämpöä ja vaah-
dottumista vastaan.

Castrol-moottoripyöräöljyillä on erinomai-
nen leikkautumiskestävyys ja suorituskyky 
niin ilma- kuin vesijäähdytteisissäkin koneis-
sa sekä täydellinen yhteensopivuus kataly-

saattoreiden kanssa. Castrolin kehittämä ai-
nutlaatuinen Trizone-teknologia voitelee 
ja suojaa tehokkaasti pyörän kolmea kriit-
tisintä aluetta: moottoria, kytkintä ja vaih-
teistoa. 

Power 1 Racing 4T: Täyssynteettinen 4-tahti-
moottoriöljy. Viskositeetti SAE 10W-50. 
Luokitukset API SJ ja JASO MA2.
Power 1 GPS 4T: Synteettinen 4-tahtimoot-
toriöljy. Viskositeetit SAE 10W-40, 10W-30 ja 
15W-50. Luokitukset API SJ, Power 1 GPS 4T 
15W-50; API SG ja JASO MA2.

Act>Evo GP 4T: Korkealaatuinen 4-tahti-
moottoriöljy. Viskositeetti SAE 20W-50. 
Luokitukset API SG ja JASO MA2.
Power 1 TTS 2T: Täyssynteettinen 2-tahti-
moottoriöljy. Luokitukset ISO L-EGD, JASO 
FD ja API TC.
Power 1 Scooter 2T: Synteettinen 2-tahti-
moottoriöljy. Luokitukset JASO FD, API TC 
ja ISO EGD.
Act>Evo 2T: Korkealaatuinen 2-tahtimoot-
toriöljy seos- ja tuorevoitelujärjestelmiin. 
Luokitukset JASO FD ja API TC.
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SLX Professional -tuoteperheen uudet tuotteet ja tuotenimet kertovat suoraan minkä autonvalmista-
jan kanssa kyseinen tuote on kehitetty. Muutamia pääsoveltuvuuksia ovat mm. Powerfl ow Longlife III 
5W-30 VW, Powerfl ow BMW LL04 0W-30 sekä Longtec VOLVO A5/B5 0W-30.
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E-Cruise-vakionopeussäädin
El-Pas E-Cruise on sähköisellä kaasupolki-
mella varustetuihin henkilöautoihin suun-
niteltu vakionopeussäädin. E-Cruise  asen-
netaan helposti kytkemällä se kaasupolki-
men ja ajoneuvon moottorinohjausyksikön 
väliin. Tehtaalla valmiiksi ohjelmoidut malli-
kohtaiset sarjat tekevät asennuksesta todel-
la helppoa ja nopeaa eikä autoon jää toi-
menpiteestä jälkiä. Täydellinen sähköinen 
yhteensopivuus merkitsee myös sujuvaa toi-
mintaa ilman häiritseviä nykäyksiä. E-Crui-
sen mukana toimitetaan säädin sekä asen-
nukseen tarvittava ohje ja asennusosat.

EasyBlink-mukavuusvilkku
EasyBlink tuo joissain uusissa automalleis-
sa vakiovarusteena olevan mukavuusvilkun 
myös jälkiasennuspuolelle. Mukavuusvilk-
kutoiminnossa yksi viiksen painallus tuottaa 
3–4 vilkutusta, jonka jälkeen vilkut sammu-
vat automaattisesti. 

Farecla Smart 
– Autonhoito-
sarja kuluttajille 
Ammattituotteistaan kuulu Farecla on tu-
lossa vahvasti nyt myös kuluttajapuolel-
le uudella Smart-autonhoitosarjallaan. Sar-
jaan kuuluu toistakymmentä tuotetta, joi-
den käyttökohteet painottuvat Fareclan 
huippuosaamiseen, maalipinnankäsittelyyn.

Uutuussarjan tuotteilla tavallisen kulutta-
jankin on mahdollista korjata auton maa-
lipinnan pienet vauriot ammattitason ai-
neilla. Smart-valikoimassa on tuotteet niin 
naarmujen, kiveniskujen ja pyörteiden pois-
toon kuin maalipintojen elvytykseen ja vii-
meistelyynkin.
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GPS Navirad 1Easy
Nopeuskameravaroitin
GPS Navirad 1Easy on auton 12 /24 V savuk-
keensytyttimeen liitettävä monipuolinen 
nopeusvaroitin, joka auttaa kuljettajaa aja-
maan rajoitusten mukaisesti. Laite seuraa 
GPS-vastaanottimensa tietojen perusteel-
la koko ajan ajoneuvon sijaintia ja nopeut-
ta sekä vertaa niitä tietokannassaan oleviin 
nopeuskamerapaikkoihin ja -rajoituksiin. 
Lähestyttäessä valvonta-aluetta se antaa 
selkeän äänimerkin. Jatkuvasti päivitettävi-
en kameratietojen lisäksi laitteeseen voi li-
sätä ja tallentaa myös omia varoituspaikko-
ja tai muita muistamisen arvoisia kohteita.

100 % laillinen GPS Navirad 1Easy toimii 
myös tarkkana SPECS-yhteensopivana no-
peusmittarina ja -varoittimena sekä mat-
kasuunnan näyttävänä elektronisena kom-
passina. Pienikokoisen (58 x 90 x 18 mm) 
laitteen mukana toimitetaan virta- ja USB-
johto, Windows-ohjelmisto sekä kiinnitys-
magneetti. Laitteessa on valmiina Suomen, 
Ruotsin ja Norjan kameratietokannat, joihin 
saa päivityksiä veloituksetta valmistajan ko-
tisivuilta osoitteesta www.navirad.se

Wigam Lovair Auto -ilmanraikastin on teho-
kas, nopea ja helppo tapa päästä eroon ajo-
neuvoon pinttyneistä hajuista. Wigam Lo-
vair ei peitä, vaan POISTAA epämiellyttävät 
hajut kehittämällä otsonia, joka muuttaa 
hajumolekyylit happimolekyyleiksi. 

Ammattikäyttöön tarkoitettu Lovair sijoite-
taan ajoneuvon ilmastointilaitteen läheisyy-
teen, jonka annetaan käydä matkustamon 
koosta riippuen 5–60 minuutin ajan täydel-
lä teholla ovet suljettuina. Tämän jälkeen 
matkustamo tuuletetaan hyvin. Tuloksena 
on raikas, hapekas ja hajuton ilma – aivan 
kuin kesäsateen jälkeen! 

Digitaaliset El-Pas-ratkaisut mukavampaan 
autoiluun

Wigam Lovair hävittää hajut tehokkaasti

Ulkomitat 
50 x 70 x 45 cm.
Tilausnumero LOVAIR.
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Kaikki turvalliseen jakopään huoltoon
Yleisin syy nykyautojen moottoririkkoon on 
vaurio jakohihnassa tai muussa jakopään-
osassa. Vaikka vaihtoväli onkin pitkä, osien 
kuntoa kannattaa silti tarkkailla säännölli-
sesti huoltojen yhteydessä. Jos missä tahan-
sa jakopään osassa havaitaan epätavallista 
kulumista, tulisi kaikki osat vaihtaa.

Yleinen virhe on vaihtaa ainoastaan jako-
hihna ja jättää virheettömän näköiset kiris-
timet ja ohjaimet paikoilleen. Uusi jakohih-
na ja kuluneet rullat ovat kuitenkin vaaralli-
nen yhdistelmä. Vaihtamalla kaikki osat ker-
ralla tulevat kuluneiden osien aiheuttamat 
kerrannaisriskit eliminoiduksi samalla.

Gatesin ja SKF:n korjaussarjoissa on jakohih-
nojen, kiristimien ja ohjainrullien lisäksi mu-
kana akselitiivisteet ja o-renkaat sekä tarvit-
tavat pultit, mutterit, aluslevyt ja asennus-
ohjeet – siis kaikki mitä vaaditaan jakopään 
oikeaoppiseen huoltoon. Jokainen korjaus-
sarja sisältää lisäksi tarkat akselitiivisteiden 

Kaha myönsi kaksi vuotta sitten ensimmäi-
senä Suomessa 20 000 km takuun Osram 
Light@Day H1-, H4- ja H7-ajovalolampuille. 
Takuun taustalla oli luja luottamus Osram 
Light@Day -lamppujen korkeaan laatuun ja 
pitkään käyttöikään. Usko Osram-laatuun 
on osoittautunut niin perustelluksi, että 
takuuta laajennetaan nyt 30 000 kilomet-
riin. Osram Light@Day -ajovalolamppuihin 
voi siten luottaa nykyaikaisen auton koko 
pitkän huoltovälin!

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. Kaha korvaa lamppujen 

Tänä kesänä ilmestyvä Pakoputket 2008–
2009 -luettelo sisältää kaiken kattavasti ko-
ko Kahan laajan pakoputki- ja katalysaatto-
ritarjonnan. Tuttuun tapaan valikoima on 
täydentynyt kymmenillä uusilla nimikkeillä 
ja samalla hintoja on viilattu entistä kilpai-
lukykyisemmiksi. Kahden vuoden takuulla 
varustetut, automerkkikohtaiset Walker-pa-
koputket ja -katalysaattorit löytyvät luon-
nollisesti myös sähköisestä Autoluettelosta 
osoitteesta www.autoluettelo.fi 

Gates- tai SKF-korjaus-
sarjan hinta on moottoriremontin rinnalla 
asiakkaalle kannattava sijoitus. Maineestaan 
välittävän korjaamon kannattaa varmistaa, että 
asiakkaan auton jakopää on asennettu ja huol-
lettu aina taatusti oikein.

Osram Light@Day-tuoteperhe 
täyttää ECE -normin asettamat 
vaatimukset ja eroaa teknisesti 
standardilampuista etenkin hehku-
langan ja täyttökaasun osalta. Light@Day H1 
til.n:o OS64150D, H4 OS64193D ja H7 OS64210D. 
Myyntierä 10 kpl pakkaus, takuutodistukset 
toimitetaan tilausten mukana.

Osram Light@Day-takuu laajenee 
30 000 kilometriin!

lisäksi tarvittaessa myös osan työveloituk-
sesta ns. hankalasti asennettavien automal-
lien kohdalla.

Kattava Walker-luet-
telo tulossa kesällä!

Gates- ja SKF-korjaussarjat

Vetokoukkuopas 
ilmestynyt!
Brinkin uusi Vetokoukkuopas on täynnä 
hyödyllistä tietoa vetämisestä ja vetokou-
kuista. Monipuolinen opas tarjoaa mm. pe-
rävaunun vetäjän tarkistuslistan, vinkkejä 
kuormaamiseen ja taloudelliseen vetämi-
seen sekä rautaisannoksen infoa niin veto-
koukun valmistamisesta, valitsemisesta kuin 
asennuksestakin. Suomenkielisen 28-sivui-
sen oppaan tilausnumero on BRINK5.

Alkolukkoa hyödyntävä ns. valvotun ajo-oi-
keuden kokeilu rattijuopumuksesta kiinni 
jääneille on Suomessa kestänyt pian kolme 
vuotta. Kokeilusta saatujen kokemusten pe-
rusteella käytännöstä tulee pysyvä muuta-
mien lukon käyttöjakson pituutta koskevien 
tarkennusten jälkeen.

Alkolukon käyttöä on tutkittu lisäksi myös 
vapaaehtoisvoimin osana liikenneturvalli-
suuden tutkimus- ja kehittämisohjelmaa 

asennusohjeet. Merkkien yhteisvalikoima 
kattaa käytännössä kaikki yleisimmät auto-
merkit ja -mallit.

Alkolukkoprojektit loppusuoralla
(LINTU). Koska merkittävä osa tutkimusta 
on ollut laitteiden käytettävyyden ja tekni-
sen tason selvittäminen, mukana ovat olleet 
kaikki Suomessa myytävät alkolukot – myös 
Kahan edustama markkinajohtaja Dräger.

Loppuraportti LINTU-projektista saadaan 
alkolukon osalta toukokuussa 2008. Tarkem-
pia tietoja löytyy tutkimuksen kotisivuilta 
osoitteesta www.alkolukkotutkimus.fi 
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Kahan valikoimaan noin vuosi sitten tulleet 
saksalaiset Bott-huoltoautokalusteet ovat 
saaneet markkinoilla erinomaisen vastaan-
oton. Tänä päivänä ymmärretään jo, että 
halvat ratkaisut tulevat lopulta aina kaik-
kein kalleimmiksi; siksi myös pakettiautojen 
varusteluun ja kalustukseen ollaan valmiita 
panostamaan selvästi entistä enemmän. 

Laatu ja turvallisuus käsi kädessä
Bott-kalustus koostuu valmiista moduuleis-
ta räätälöidyistä ratkaisuista, jotka täyttävät 
yksilöllisimmätkin tarpeet ja vaatimukset. 
Erinomainen hinta-laatusuhde tekee niis-
tä lyömättömän valinnan niin käytettävyy-
destä, turvallisuudesta kuin tyylistäkin vä-
littävälle asiakkaalle. Kun yhtälöön lisätään 
vielä ison valmistajan resursseilla toteutet-
tu tasokas myynti- ja tuotetuki sekä jousta-
va huolto- ja varaosapalvelu, on Bott täydel-
linen valinta niin jälleenmyyjän kuin loppu-
käyttäjänkin näkökulmasta.

Bott-kauppa kannattaa
Haemme potentiaalisia toimipisteitä, jot-
ka ovat valmiita panostamaan voimakkaasti 
Bott-kalusteiden myyntiin ja asennukseen. 
Kaha ja Bott tarjoavat kattavan koulutuk-
sen paikan päällä ja tukevat myyntiponnis-
teluja valtakunnallisella mainonnalla alan 
ammattilehdissä. Huippulaadukkaan saksa-
laismerkin edustus vaatii sitoutumista ja val-

Kahan erittäin laajaan raitisilmasuodatin-
valikoimaan kuuluu paitsi maailman suu-
rimman suodatinvalmistajan Framin, myös 
Knechtin ja Valeon merkkituotteita laajal-

Bott-huoltoautokalusteiden menestystarina jatkuu!

miutta omatoimiseen markkinointiin, mut-
ta palkitsee siihen tosissaan ryhtyvät monel-
la tasolla!

Kiinostuneita pyydetään ottamaan yhteys 
tuotepäällikkö Stefan Hartmaniin,
puh. (09) 6156 8346 tai 
stefan.hartman@kaha.fi 

Bott 2008-
huoltoauto-
kalusteluettelon 
tilausnumero on BOTT001.

Osallistu kilpailuun ja 
voita liput jalkapallon 
EM-fi naaliin! 
Kun toimit nopeasti, ehdit vielä osallistua 
Castrolin jalkapallon EM-kisaveikkaukseen. 
Tehtävänäsi on valita turnauksen 11 parasta 
pelaajaa, joiden menestystä mitataan ainut-
laatuisella Castrol Performance Index -pelin-
seurantajärjestelmällä.

Voittaja on se, jonka joukkueelle on kerty-
nyt eniten pisteitä neljännesfi naaleiden jäl-
keen. Pääpalkintoina on upeita VIP-lippupa-
ketteja Itävallassa Wienin Ernst-Happel-sta-
dionilla 29.6.2008 pelattavaan UEFA EURO 
2008 -fi naaliin.

Suomenkieliselle kilpailusivulle pääsee netti-
osoitteesta www.castrolindex.com/best11. 
Osallistumisaika päättyy keskiyöllä 5.6.2008. 
Onnea kisaan!

Raitisilmasuodatinvalikoima huippukunnossa!
la rintamalla. Kaikki Framin, Knechtin ja 
Valeon raitisilma- ym. suodattimet löydät 
Kahan sähköisestä Autoluettelosta internet-
osoitteesta www.autoluettelo.fi 
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Helsinki Motor Show
/ Auto & Korjaamo 07  
30.11–2.12.2007 
Ensi kertaa samaan aikaan Helsingin Messu-
keskuksessa järjestetyt Helsinki Motor Show 
ja vain ammattilaisille tarkoitettu Auto & 
Korjaamo keräsivät yhdessä Moottorikelkka 
& ATV 07:n kanssa lähes 70 000 kävijää. Ka-
ha oli näyttävästi mukana autotapahtumis-
sa lisävarusteillaan sekä varaosa- ja huolto-
puolen valikoimillaan. Motor Show -osaston 
keskipisteenä oli mm. VDO Dayton-, König-,
Antec- ja Bosch-varusteltu Lada Niva; kor-
jaamomessuilla ensiesiteltiin Bott-huoltoau-
tokalusteet ja Thule Professional -kuljetus-
järjestelmä.

Vene Båt 08  
9.–17.2.2008 
Lähes 90 000 messuvierasta keränneillä mes-
suilla oli esillä koko Kahan voimakkaasti laa-
jeneva venepuolen valikoima. Messuilla esi-
teltyihin uutuuksiin voi tutustua tarkemmin 
tämän lehden sivuilla 30–31.

American Car Show 08  
21.–24.3.2008 
Yli 66 000 kävijää houkutelleiden messujen 
tähtiin kuului myös Legends cars -osastolla 
ensiesitety Sachs Kaha Racing Teamin kilpa-
auto sekä laaja valikoima Kaha-varusteita.

Go Expo 08  
29.2–2.3.2008 
Voimakkaasti kasvaneen retki- ja liikunta-
painotteisen tapahtuman 28 550 kävijää 
saivat Kahan osastolla tutustua mm. Thulen 
huippulaadukkaisiin polkupyörätelineisiin.
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Nimitykset

Ajoneuvoteollisuus

 Wikman Jan
 Kenttäpäällikkö
 (09) 6156 8317
 jan.wikman@kaha.fi 

IT-osasto

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

 Piittinen Timo
 IT-asiantuntija
 (09) 6156 8348
 timo.piittinen@kaha.fi 

Lisävarusteet

 Isotalo Ulla
 Markkinointiassistentti
 (09) 6156 8347
 ulla.isotalo@kaha.fi 

  Lassila Kari 
  Tuotepäällikkö
  Kaha Caravan Systems
  (09) 6156 8335
  kari.lassila@kaha.fi 

Logistiikka

 Multala Susanna
 Logistiikkakoordinaattori
 (09) 6156 8263
 susanna.multala@kaha.fi 

Tekninen palvelu

 Hokkanen Kari
 DEFA, takuut
 (09) 6156 8368
 kari.hokkanen@kaha.fi 

 Hämeenheimo Jarkko
 VDO, Wigam, takuut
 (09) 6156 8247
 jarkko.hameenheimo@kaha.fi 

 

 Laine Stig-Olof
 DEFA
 (09) 6156 8293
 stig.laine@kaha.fi 

 Turtola Jaakko
 VDO, vakionopeus-
 säätimet
 (09) 6156 8332
 jaakko.turtola@kaha.fi 

 Ylikorpi Jan
 Webasto, takuut
 (09) 6156 8378
 jan.ylikorpi@kaha.fi 

Puhelinmyynti

 Aaltonen Kristian
 (09) 6156 8220
 kristian.aaltonen@kaha.fi 

Puhelinvaihde

 Laakso Viveca
 Vaihteenhoitaja
 (09) 6156 800
 viveca.laakso@kaha.fi 

 Paajanen Reeta
 Vaihteenhoitaja
 (09) 6156 800
 reeta.paajanen@kaha.fi 

Talousosasto

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

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto toivottaa 
kaikki asiakkaansa mukaan messumenoon!

FinnMETKO 2008        28.–30.8. 
Suomen suurin ja tärkein raskaskonealan 
ammatti- ja myyntinäyttely, joka järjeste-
tään tutuilla areenoilla Jämsänkosken 
metsäoppilaitoksen kupeessa.

BUS 2008                       17.–18.6. 
Linja-autoliiton suuri 80-vuotisjuhlanäyttely 
Finlandia-talon sisätiloissa ja pysäköinti-
alueella.



 Hämeenheimo Jarkko
 VDO, Wigam, takuut
 (09) 6156 8247
 jarkko.hameenheimo@kaha.fi 

 Laine Stig-Olof
 DEFA
 (09) 6156 8293
 stig.laine@kaha.fi 

 
 Turtola Jaakko
 VDO, vakionopeus-
 säätimet
 (09) 6156 8332
 jaakko.turtola@kaha.fi 

 Ylikorpi Jan
 Webasto, takuut
 (09) 6156 8378
 jan.ylikorpi@kaha.fi 

Tekninen myynti

 Frondén Tommi
 (09) 6156 8331
 tommi.fronden@kaha.fi 

Varaosat, takuut

 Illi Tero
 (09) 6156 8282
 tero.illi@kaha.fi 

JOUKKOKIRJE

Kaha valmiina palvelemaan!

  PUHELINMYYNTI (09) 6156 8300

Asiakaspalvelupäällikkö

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

Puhelinmyyjät

 Aaltonen Kristian
 (09) 6156 8220
 kristian.aaltonen@kaha.fi 

 Kernen Taina
 (09) 6156 8232
 taina.kernen@kaha.fi 

 Leino Marko
 (09) 6156 8221
 marko.leino@kaha.fi 

 Lopanus Jussi
 (09) 6156 8209
 jussi.lopanus@kaha.fi 

 Piuhola Timo
 (09) 6156 8235
 timo.piuhola@kaha.fi 

 Varila Jani
 (09) 6156 8246
 jani.varila@kaha.fi  

 
 Vickström Kent
 (09) 6156 8310
 kent.vickstrom@kaha.fi 

 Wallenius Åke
 (09) 6156 8269
 ake.wallenius@kaha.fi 

Myynnin tukitoimet

 Mikkonen Seija
 (09) 6156 8213
 seija.mikkonen@kaha.fi 

 Tenhunen Anja
 (09) 6156 8217
 anja.tenhunen@kaha.fi 

  TEKNINEN PALVELU (09) 6156 8500

Teknisen Palvelun päällikkö

 Kuparinen Harri
 (09) 6156 8380
 harri.kuparinen@kaha.fi 

Tuoteneuvojat

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

 

 Hokkanen Kari
 DEFA, takuut
 (09) 6156 8368
 kari.hokkanen@kaha.fi 
 


