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”Tanssii ketjujen kanssa”

Joidenkin mielestä ketjuuntuminen tuntuu olevan toimialamme tär-
kein asia. Sitä pidetään kuitenkin mielestäni aivan liian tärkeänä seik-
kana, kun ajatellaan yksittäisiä toimijoita pienemmillä paikkakunnilla 
ympäri Suomenniemeä. En todellakaan jaksa uskoa, että ketjussa ole-
misen keveys yksin toisi kultaa ja mirhamia kenellekään ilman sitä val-
tavaa osaamista ja suhteiden verkostoa, jotka ovat ominaisia kaikille 
hyvin toimiville liikkeille ja korjaamoille. Menestys vaatii jotain, mitä 
ketjut eivät voi noin vain tarjota: hikeä ja asennetta.

Sitäpaitsi ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Tässä valossa 
meillä vallassa olevat ketjut ovat hyvin epähomogeenisia, eli liikkeiden 
väliset erot niin palvelussa kuin valikoimassakin ovat suuria. Tästä joh-
tuen erilaiset markkinointitempaukset ja yhteismarkkinointi ovat jää-
neet ja jäävät todennäköisesti jatkossakin vaatimattomiksi muutamaa 
pientä kokeilua lukuun ottamatta.

Suomessa on päätoimisia autovaraosakauppiaita noin 500, joista ne-
tistä löytyvien tietojen mukaan 300 kuuluu johonkin ketjuun. Vastaa-
vat luvut korjaamopuolella merkkikorjaamot poislukien ovat noin 2500 
ja 1250. Korjaamoiden ketjuuntuminen on siis ainakin toistaiseksi löy-
hempää kuin liikkeiden, mutta esimerkiksi ruotsalainen Mekonomen 
on avaamassa vielä tämän vuoden puolella toimipisteet korjaamoineen 
Helsingin Viikkiin ja Kallion linjoille.

Vapaassa varaosakaupassa kilpailu toteutuu kaikessa ankaruudessaan 
– sen tulevat myös ruotsalaiset  huomaamaan. Suomen alhainen hin-
tataso ja vastaavasti korkea palvelutaso korjaamoiden suuntaan vaa-
tii ihan erilaista laskentakaavaa kuin Ruotsissa. Eli tervetuloa vaan ki-
saan mukaan!

Kun yksi kasvaa niin toinen kuihtuu, näin tapahtuu myös ketjujen sisäl-
lä. Näyttääkin siltä, että eräs vanhimmista ketjuista on ainakin jäsen-
määriä tarkastellessa aika suuressa luisussa alaspäin. Täältä ei-kenen-
kään maalta on mielenkiintoista seurata tätä ketjujen tanssia. 
Koskakohan on valssien aika?

Oikein hyvää ja kaupallista 
loppuvuotta kaikille!

Jari Suhonen 

P.S. Muistakaamme Grizzardin 
vetokoiraperiaate: vain kärkikoiran 
maisemat vaihtuvat!
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Tekniset tiedot Dynamic 800 Dynamic 900

Koko (cm) 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35

Sisämitat (cm) 180 x 70 208 x 80

Paino (kg) 18 22

Tilavuus (l) 420 520

Kuormauskapasiteetti (kg) 75 75

Suksipareja tai lumilautoja
enintään 5–7 6–8

Suksiteline Lisävar. 694800 Lisävar. 694900

Suksien enimmäispituus 180 205

Thule Dynamic

Uusi Thule Dynamic on legendaarisen Thule 
Spiritin seuraaja. Virtaviivainen kuljetuslaa-
tikko mukautuu hienosti nykyautojen muo-
toiluun. Uutuus on luonnollisesti varustettu 
tutuilla, käyttöä helpottavilla Thule-ominai-
suuksilla, kuten Dual-Side-avaus-järjestel-
mällä ja keskuslukituksella. Sen lisäksi siinä 
on kokonaan uusia innovatiivisia oivalluksia, 
kuten patentoitu Power-Click-pikakiinnitysjär-
jestelmä sekä luistamaton pohjamatto, joiden 
ansiosta asennus ja kuormaaminen on helppoa. 

Kahdessa pituudessa (206/235 cm) ja värissä (kiiltävä musta/titaani) saa-
tavan Thule Dynamicin muotoilu ja kiinnityskohta jättävät auton taka-
luukun avaamiselle runsaasti tilaa. Thule-laatuun kuuluvat myös alhai-
nen ilmanvastuskerroin, mahtava 75 kg kuormauskapasiteetti sekä kat-
tavat turvallisuusominaisuudet, joista todisteena mm. TÜV/GS sekä City 
Crash -hyväksynnät. Enintään 180 tai 205 cm pituisille suksille suunni-
teltu Thule Dynamic tarjoaa käytännöllistä lisätilaa ympäri vuoden.

Diffuusoritekniikka: Aerodynaamisesti 
muotoiltu kuljetuslaatikko sopii kaikkien 
autojen katolle.

Power-Click: Uusi pikakiinnitysjärjestelmä 
tekee laatikon asentamisesta entistäkin 
helpompaa.

Luistamaton pohjamatto: Laatikon poh-
jaan integroitu luistamaton matto paran-
taa kuorman kiinnitystä.

Takaluukun esteetön käyttö: Muotoi-
lunsa ansiosta kuljetuslaatikkoa voidaan 
käyttää kaikissa automalleissa.

Dual-Side: Kansi aukeaa kummaltakin 
puolelta.

Keskuslukitus: Avaimen voi poistaa vain, 
kun kaikki lukituspisteet ovat asianmukai-
sesti kiinni.
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Automotive 
Olipa kyseessä kodinkone, 
työkalu tai teollisuustek-
niikka, Bosch-tuotemerkki on 
aina ollut tunnus edistyksel-
liselle suunnittelulle ja kor-
kealle laadulle. Sama pätee 
myös Boschin autovaraosiin, 
jotka akkuja lukuunotta-
matta tulevat koko rinta-
malla Kahan laatutietoiseen 
valikoimaan. Vain Kahan 
asiakas saa Bosch-varaosille 
lisäksi 3 vuoden erikoista-
kuun.

Kahan uudet tuotealueet
Kahan uusimmissa tuoteryhmissä Bosch näh-
dään mm. diesel-osillaan, ajoneuvoelektro-
niikan ja polttoaineruiskutuksen tuotteil-
laan sekä latureillaan ja starteillaan. Jälkim-
mäiset ovat pääosin tehdasuusittuja tuottei-
ta, joissa korkea laatu kohtaa ekologisesti 
kestävän kierrätysperiaatteen. Boschin mu-
kaantulo tekee varsinkin Kahan voimakkaas-
ti kasvavasta ajoneuvoelektroniikan tuo-
telinjasta todella kattavan.

Kahan vanhat tuotealueet
Bosch-laatu täydentää myös suurta jouk-
koa Kahan perinteisiä tuoteryhmiä. Tarjon-
ta laajenee niin sytytyspuolen, suodattimien 
kuin jarrutuotteidenkin osalta. Pyyhinsulat 
ja lamput saavat niin ikään Bosch-täyden-
nystä. Ennestäänkin tuoteohjelmaan kuu-
luneet Bosch-lisävalot pysyvät luonnollises-
ti jatkossakin valikoimassa. Boschin vahva 
asema autotehtaiden OE-valmistajana van-
kistaa Kahan alkuperäisosien tarjontaa en-
tisestään.

Bosch-varaosat 
3 v takuulla vain Kahalta!
Osoituksena suuresta luottamuksesta edus-
tamiensa tuotteiden korkean laatuun Ka-
ha antaa myymilleen varaosille ainutlaatui-
sen 3 v / 100 000 km takuun. Käytännössä 
se merkitsee, että Kahan asiakas voi tarjota 
omalle asiakkaalleen täysin ilmaista lisätur-
vaa ja huolettomia kilometrejä. Bosch-vara-
osat saavat siis Kahan myymänä automaat-
tisesti merkittävän lisäarvon – ainoana Suo-
messa!

Helpot tuotehaut – hyvä saatavuus
Bosch-osien haku on helppoa ja nopeaa, 
sillä Kahalla on tarjota niin jälleen-
myyjille kuin autokorjaamoillekin 
autorekisteriin ja eurooppa-
laisiin TecDoc- ja 

Robert Bosch (1861–1942) perusti nimeään kantavan hienomeka-
niikan ja sähkötekniikan korjaamon Stuttgartissa vuonna 1886. 
Vaatimattomana yhden miehen yrityksenä aloittanut Robert Bosch 
GmbH on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman johtavista tekno-
logiatuotteiden ja palveluiden toimittajista.

Bosch Group – pikkupajasta jättikonserniksi
Ajoneuvo- ja teollisuustekniikkaa, kulutustarvikkeita sekä raken-
nusteknisiä tuotteita valmistavan yhtymän liikevaihto on lähes 40 
miljardia euroa ja se työllistää tytäryhtiöineen yli 275 000 henki-
löä. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch 
on edustettuna noin 150 maassa.

Dieselmoottorien nykyaikainen yhteispainejärjestelmä edellyttää suuttimilta 
ja niitä ohjaavalta elektroniikalta erittäin tarkkaa ja nopeaa toimintaa. 
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Kaha-valikoimaan!
Autodata-tietokantoihin sekä asiakkaiden 
omiin ohjelmistoihin integroidut tehokkaat
sähköiset tuoteluettelot. Vapaan varaosa-
kaupan autokorjaamoille räätälöity Korjaa-
mo.net on ilmainen työkalu korjaamo-
toiminnan tueksi; jälleenmyyjät löytävät 
hakemansa helppokäyttöisen Auto-
luettelo.fi -palvelun avulla. 

Bosch-yhtymän kasvun taustalla on maailmanlaajuinen tutkimus-, 
kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto. Säätiöidyn pääomaomistuk-
sensa ansiosta se kykenee toteuttamaan merkittäviä investointeja 
sekä kantamaan yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa perustajansa 
Robert Boschin hengessä.

Saatavana on myös ESItronic-tietokanta, joka sisältää 
Boschin ja nyt myös ZF:n (Sachs, Lemförder) varaosien 
tuotetietoa ja asennusohjeita. Mikäli tarvitset käyttöösi 
Bosch ESItronic-tietokannan, ota yhteyttä paikalliseen 
varaosien jälleenmyyjämme, jonka löydät osoitteesta 
www.kaha.fi  tai lähetä sähköpostia osoitteeseen 
varaosat@kaha.fi 

Boschilla on runsas valikoima 
erilaisia suodattimia. Polttonesteen-

suodattimia se on kehittänyt yhdessä moottorin-
valmistajien kanssa jo vuodesta 1930 lähtien.
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Kompakti ja tyylikäs DEFA 
Termini -sisälämmitin sopii 
jokaiseen autoon ja lisää 
mukavuutta ja ajoturvalli-
suutta. Energiatehokkaassa 
laitteessa on sisälämpötilan 
mukaan säätyvä PTC-lämpö-
vastus, ylikuumenemissuoja 
ja 5 vuoden takuu. 

DEFA-moottorilämmittimen käyttö puoles-
taan säästää tutkitusti polttoainetta ja vä-
hentää haitallisia päästöjä jo +5°C alkaen.

DEFA MultiCharger 1204 pitää akun aina 
täydessä varaustilassa ulkolämpötilasta riip-
pumatta. Täysin elektronisesti ohjattuna se 
osaa säätää latausjännitettä tarpeen 
mukaan, joten laturi voi olla 
kytkettynä pitkiäkin aikoja 
ilman huolta ylilatauksesta. 

Täydellisen DEFA-auton-
lämmitysjärjestelmän 
täydentää kauko-
ohjattava SmartStart-
ajastin, jolla hoituvat 
sekä sisä- että moottori-
lämmittimen päälle- 
ja poiskytkennät.

6

                       – täydellinen 
autonlämmitysjärjestelmä

DEFA-sisälämmittimien ykköskenttä: 
Pikku-Termini 0/1350 W pienistä keskikokoisiin autoihin; 
Termini 0/850/1850 W pienistä suurempiin autoihin; 
Iso-Termini 1350/2100 W keskikokoisista suuriin autoihin. 
Tehot mitattu -25°C  lämpötilassa.

Pikku-Termini

Termini

Iso-Termini

Alkuvuoden aikana ilmestyvä Defan 2011-tuoteluettelo 
sisältää Euroopan markkinajohtajan kaikki sähköiset autolämpötuotteet 
mukaan lukien kytkentä- ja haaroitussarjat sekä työkalut. Luettelon tilausnumero on DEFA4.
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Johtava polttoainekäyttöis-
ten autonlämmityslaittei-
den valmistaja Webasto on 
esitellyt pienikokoisen ja 
tehokkaan lämmitinuutuu-
den. Thermo Top Evo on kuin 
vanha tuttu Thermo Top C 
entistä kompaktimpana ja 
helpommin asennettavana.
 

Pienentyneestä koostaan huolimatta 
Thermo Top Evon lämmitysteho on 
edeltäjäänsä parempi. Uutuus-
malli lämmittää auton nope-
ammin ja poistaa tehok-
kaammin huurteen ikku-
noista. Käyttövarmuutta 
lisää kehittynyt kaksi-
vaiheinen alijännite-
suojaus.

Evo-tuoteperheeseen 
kuuluu kolme teho-
luokkaa (4, 5 ja 5+), 
joista on saatavana 
sekä bensa- että diesel-
käyttöiset versiot. Uutuus-
lämmittimien käyttölaitteeksi 
käyvät kaikki tutut Webasto-ohjaimet.

                    – lisää tehoa,
vähemmän päästöjä
Kompakti uutuus Thermo Top Evo

Thermo Top Evon mitat ovat vain 
220 x 150 x 90 mm. Uutuuslämmitin 
on kuvassa luonnollisessa koossa 
yhdessä maailman pienimmän 
käyttölaitteen, 53 mm korkean 
Telestart T91:n kanssa.

Evo saa näkyvyyttä!
Webaston maskotti, mainoskuvissa 
rennosti takaikkunalla lekotteleva 
Evo-koira seikkailee talvella näky-
västi alan lehdissä antamassa 
valtakunnallista tukea ja vauh-
tia Webasto-kauppaan. Lisäksi 
kuluttajille jaetaan tuotetietoa 
nettiosoitteessa www.lamminauto.fi 

Thermo Top Evo löytyy myös 
uudesta Webasto-luettelosta, jonka 
tilausnumero on WEBASTO1.
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Clarionin uusi VX401E on 2-DIN-kokoinen 
radio ja multimediasoitin, joka asentuu siis-
tisti kehyksen tasalle. Laitteessa on vain kol-
me käyttöpainiketta, jotka sulautuvat osak-
si 6,2” kosketusnäytöllä varustettua etupa-
neelia. 

CD/DVD/MP3/WMA/DivX-soittimella varuste-
tussa laitteessa on iPod-suoraohjaus USB:n
kautta sekä sisäänrakennettu Bluetooth-
vastaanotin ja -mikrofoni, minkä ansiosta 
niin handsfree-puhelut kuin musiikin suora-
toistokin yhteensopivasta matkapuhelimes-
ta on mahdollista langattomasti.

4 x 40 W teho takaa nautittavan radion-
kuuntelun myös Suomen pintakarkeilla teillä
ja tarvittaessa laitteen voi kytkeä erillisvah-
vistimeen ja/tai subwooferiin 3 x 2 -linjaläh-
töjen ja LPF-säädön avulla. OEM-rattikauko-
ohjainvalmiudella varustetusta uutuusradi-
osta on saatavana myös 1-DIN-malli VZ401E, 
jossa on moottoroitu 7” kosketusnäyttö.

Bluetooth-ominaisuu-

det ovat toden teolla 

tulleet myös auto-

soittimiin. Clarion on 

kehityksen kärjessä 

tarjoten sujuvaa langa-

tonta handsfree-käyttöä 

ja musiikin suoratoistoa 

useassa mallissaan. 

Tällä aukeamalla esitel-

lyistä neljästä sisään-

rakennetulla Bluetoothilla 

varustetusta radiosta kaksi 

on kauden uutuuksia.

Clarion.fi 
Clarionin suomenkieliset nettisivut osoitteessa 
www.clarion.fi  avautuvat osaksi Kahan 
sivuja ja tarjoavat uutisia sekä paljon tuote- 
ja tukitietietoja niin jälleenmyyjille kuin 
loppukäyttäjillekin. Sivustolta voi ladata mm. 
CIP-ohjelmiston (Clarion Installer Program), 
jonka avulla Clarion-laitteet voi asentaa 
helposti ja turvallisesti yli 200 eri automalliin.

Normaalien tuoteluetteloiden ja jälleenmyyjä-
tietojen lisäksi palvelussa on saatavana myös 
sisältöä aktiiviharrastajille fi rmware- ja 
käyttöliittymäpäivitysten sekä erilaisten 
yhteensopivuustaulukoiden muodossa.

Navigointilaitteiden karttapäivitykset
Navigointilaitteiden karttapäivitykset siirtyvät 
karttatoimittajien ylläpidettäväksi. Kahan myy-
mien VDO Daytonin, Clarionin ja Blaupunktin 
navigointilaitteiden karttapäivityksiä voi hakea 
seuraavista osoitteista:
TeleAtlas (VDO Dayton, Blaupunkt)
http://navigation.teleatlas.com/
Navteq (VDO Dayton)
http://www.navigation.com/
Naviextras (Clarion)
https://www.naviextras.com/

VX401E / VZ401E
Uudet edulliset 
multimedialaitteet

Clarion valmistaa myös erikoisrakenteisia audiolaitteita vaativaan venekäyttöön. Edellises-
sä Kahaviestissä esiteltyjen multimediaradioiden lisäksi valikoimaan kuuluu UV- ja suola-
vesisertifi oituja kaiuttimia. CM1625 on 6,5” 2-tiekaiutin, joka sulautuu valkoisena hienos-
ti veneen rakenteisiin. Eikä bassotoiston tasosta ei tarvitse tinkiä vesilläkään – siitä pitää 
huolen 10” CMQ25-subwoofer. Tutustu koko tarjontaan osoitteessa clarion.fi   

Clarion Marine Audio Systems 
Radioita ja kaiuttimia venekäyttöön

VX401E

VZ401E

8
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Radio: RDS (18 FM) ja 12 MW • Soitin: BT/CD/SDHC/MP3/WMA/USB • Vahvistin: 4 x 40 W • 2 x linjalähtö 
• Näyttö: 1-rivinen näytönsäästäjällä • Irrotettava etulevy • Liitettävyys: Sisäänrakennettu Bluetooth suoratoistolla 
• Handsfree-mikrofoni • USB-IN etupaneelissa • 3,5 mm AUX-IN etupaneelissa • Kaukosäädin

Radio: RDS (18 FM) ja 6 MW/LW • Soitin: 
BT/CD/MP3/WMA/USB • Vahvistin: 4 x 50 W 
• 6 x linjalähtö • Takalähdön LPF-säätö subille 
• Näyttö: 2-rivinen näytönsäästäjällä • Irrotet-
tava etulevy • Liitettävyys: Sisäänrakennettu 
Bluetooth suoratoistolla • Handsfree-mikro-
foni • USB-IN takapaneelissa iPodille/iPhonelle 
ja muistitikuille • 3,5 mm AUX-IN etupaneelis-
sa • OEM-rattikauko-ohjaus • Kaukosäädin

Clarion CZ500E
Monipuolinen radio iPod/iPhone-yhteensopivuudella

CZ309E
Caravan-radio 
muistikorttipaikalla ja kaukosäädöllä

9



DEFA Handy 70
DEFA Handy 70 on todellinen jokapaikan 
12 V laturi, jonka soveltuvuus erikokoisille 
akuille on erittäin laaja (4–240 Ah). Täysau-
tomaattisella ja älykkäällä latausohjelmal-
la varustetun laitteen käyttö on helppoa ja 
turvallista niin kotona, autotallissa, mökil-
lä, matkailuvaunussa kuin veneessäkin. Tar-
vittaessa myös virtalähteenä toimiva DEFA 
Handy 70 tunnistaa ja lataa automaattisesti 
kaikentyyppiset lyijyhappoakut (MF / AGM 
/ hyytelö) ja elvyttää myös täysin tyhjenty-
neet ja sulfatoituneet akut. 

Roiske-/pölytiiviiissä (IP54) ja kaksoiseriste-
tyssä laturissa on napaisuuden vaihtumis-
suojaus sekä älykäs ylläpitolataustoiminto, 

Dynamic Trio tuo ylivoimaista Varta-teknologiaa 
kaikkiin ajoneuvoihin ja tarjoaa yksilöllistä tehoa 
jokaiseen sovelluskohteeseen. Varta Ultra Dynamic 
sekä Dynamic Trio – Silver, Blue ja Black – on valmis-
tettu ainutlaatuisella PowerFrame-teknologialla. 
Tämä Vartan patentoitu ristikkoteknologia takaa 
maksimaalisen eliniän, optimaalisen johtokyvyn ja 
alhaiset CO2-päästöt valmistusprosessin aikana.

Ultra Dynamic 
– äärimmäiseen energiantarpeeseen
Etsitkö maksimaalista energiansyöttöä ja optimaalista 
käynnistysvoimaa? Silloin valintasi on Ultra Dynamic, 
jonka teho pysyy vakaana ainutlaatuisen AGM-tekno-
logian ansiosta. Ultra Dynamic takaa jatkuvan ener-
gian saannin myös lyhyillä matkoilla, pysähtelevässä 
kaupunkiliikenteessä tai tyhjäkäynnillä.

- 2 akkumallia 70 ja 95 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 760 ja 850 A
- Erityisen vahvaa suorituskykyä vaativille ajoneuvoille
- Väkevä käynnistysteho myös alhaisessa varaustilassa
- AGM ja PowerFrame takaavat pidemmän käyttöiän 

Akku- ja sähköjärjestelmien 
huippuosaaminen on aina 
ollut keskeinen osa DEFA:n 
toimintaa. Kun norjalainen 
Ladac sulautettiin yhtiöön 
toissa kesänä, syntyi moni-
puolinen DEFA Power Sys-
tems -tuotelinja, josta löytyy 
tässä esiteltyjen laturien 
lisäksi myös järeämpiä ratkai-
suja työkoneisiin, veneisiin ja 
ajoneuvoteollisuudelle.

Dynamic takaa 

minkä ansiosta sen voi huoletta jättää kiin-
ni akkuun pitemmäksikin aikaa. Kipinöin-
niltä, virhekytkennöiltä ja oikosuluilta suo-
jattu laite toimii turvallisesti ja luotettavas-
ti, vaikka verkkojännite laskisi vain 170 volt-
tiin. Turvallisen kytkennän pimeässäkin ta-
kaa laturiin integroitu taskulamppu.

DEFA MultiCharger 1x15
DEFA MultiCharger 1x15 on 12 V / 15 A ak-
kulaturi kiinteään asennukseen aina 250 Ah 
akustoille asti. Laturissa on sisäänrakennet-
tu galvaaninen erotin 230 V ja 12 V lataus-
piirin välissä. Latauksen aikana virtapiiriä 
voidaan kuormittaa 10 A kuormalla latauk-
sen häiriintymättä. Latausjännite on lämpö-
tilakompensoitu ja latausjohdot varustettu 
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Kahan valikoimaan kuuluvat kaikki Dynamic-
tuoteperheen akut. Ne ja muut Vartan akkutuotteet 
löydät 2010/2011-tuoteluettelosta, jonka voit tilata 
numerolla VARTA1. Lisätiedot: Stefan Hartman, 
puh. (09) 6156 8346 tai stefan.hartman@kaha.fi 

Silver Dynamic 
– suurempaankin virrantarpeeseen
Huipputuote ajoneuvoihin, jotka asettavat
akulle erittäin korkeat vaatimukset. Luotet-
tava maksimiteho silloinkin, kun sähkölait-
teita on suuri määrä. Muita etuja mm. poik-
keuksellisen korkea kylmäkäynnistysteho ja 
suuri kapasiteettivara.

- 10 akkumallia 52–110 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 520–920 A
- Ajoneuvoihin, joissa on korkea tehontarve
- Optimaalinen ratkaisu dieselmoottoreihin
- PowerFrame takaa pidemmän käyttöiän

Blue Dynamic 
– myydyin varaosa-akkusarja
Varta-valikoiman monipuolisin ja myydyin 
tuote akkumarkkinoilla vakuuttaa niin te-
hollaan, kapasiteetillaan, kylmäkäynnistys-
ominaisuuksillaan kuin luotettavuudellaan-
kin. Siksi se on oikea valinta myös korkeam-
man varustetason ajoneuvoihin.

- 23 akkumallia 40–95 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 330–830 A
- Soveltuu kaikkiin ajoneuvoluokkiin
- Markkinoiden myydyin tuote
- PowerFrame takaa pidemmän käyttöiän

Black Dynamic 
– laatua erityisen reiluun hintaan
Vanhemmissa ja pienemmän kokoluokan 
ajoneuvoissa on yleensä alhaisempi ener-
giantarve. Silti niihinkin voi hankkia luotet-
tavan tehokasta Varta-laatua. Black Dyna-
mic täyttää tämän luokan energiavaatimuk-
set erinomaisella hinta-laatu suhteella.

- 12 akkumallia 41–90 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 360–720 A
- Pienempiin ja vanhempiin ajoneuvoihin
- Kestävää ja luotettavaa tehoa
- PowerFrame takaa pidemmän käyttöiän

varman startin

sulakkeella ja rengasliittimillä. Laturi ei ku-
luta virtaa akusta, kun 230 V syöttö on irro-
tettu. Mallistossa on myös 2x15 12 V / 15 A 
laturi, joka soveltuu erityisen hyvin 24 V jär-
jestelmiin. Molempia latureita saa joko De-
fa PlugIn -liitännällä tai shuko-pistokkeella.

Syöttöjännite  230 V 50/60 Hz
Latausjännite 14,4 V
Ylläpitolatus 13,5 V
Latausvirta  15 A
Mitat (k x l x s) 200 x 115 x 45 mm
Suojausluokka  IP67 (Plugin) / IP66 (shuko)
Paino 1,9 kg

Saatavana on myös varaustilan näyttävä LED-näyttö etäasennukseen. 
Lisätietoja koko DEFA-laturivalikoimasta saa Erkki Pulkkiselta, 
puh. (09) 6156 8275 tai erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Viiden vuoden takuulla varustetun, 
erittäin pienikokoisen Handy 70:n 
mitat ovat vain 220 x 45 x 45 mm 

ja paino 0,5 kg.
varmista!
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Osram Night Breaker 
Plus: tuttu teho – entistä 
pidempi elinikä

Parempaa kestävyyttä 
Uuden täytekaasun ja hehkulangan muo-
toilun ansiosta Night Breaker Plus -lampuil-
la on jopa 50 % pidempi elinikä verrattuna 
aikaisempaan Night Breakeriin. Lisäksi H4- 
ja H7-lamppujen kontaktipinnat on kullat-
tu, mikä suojaa niitä hapettumiselta ja ruos-
tumiselta taaten täydellisen sähkönjohta-
vuuden.

Parasta valotehoa 
Osram Night Breaker Plus antaa enemmän 
ja parempaa valoa kuin mikään markkinoil-
la oleva polttimo. Tiukkaan punotulla eri-
koishehkulangalla varustetun lampun valo 
on selvästi normaalia kirkkaampaa ja valkoi-
sempaa. ECE 112B -säännösten mukaisesti 
mitattuna se antaa jopa 90 % enemmän 
ja 10 % valkoisempaa valoa kuin tavalli-
nen lamppu.

Kattavaa saatavuutta
ECE-hyväksyttyjä ja E1-merkinnällä va-
rustettuja Osram Night Breaker Plus 
-uutuuslamppuja on saatavana H1-, H3-,
H4-, H7- ja H11-kannoissa. Valikoima 
kattaa siis lähes kaikki halogeeniajo-
valot (lähi-, kauko- ja sumuvalot).

Maksimaalista tehoa 
      – maksimaalista kestävyyttä

Osramin autolamppuvali-
koimassa on ratkaisu niin 
maksimaalista valotehoa 
kuin käyttöikääkin tarvitse-
ville. Markkinoiden kirkkain 
halogeeniajovalolamppu 
Night Breaker on uudistu-
nut entistä kestävämpään 
Plus-versioon. Erikoisen pit-
käikäisen Ultra life -lampun 
kestävyyden takeena puo-
lestaan on poikkeuksellinen 
erikoistakuu. 

Osram 
Ultra 
Life:
tehoa, joka kestää, 
kestää ja kestää...

Kolminkertainen elinikä
Osram Ultra Life -autolampun keskeisin omi-
naisuus on sen jopa kolminkertainen elinikä 
tavalliseen halogeenilamppuun verrattuna. 
Poikkeuksellinen kestävyys merkitsee pitkiä 
vaihtovälejä ja sen myötä merkittäviä kus-
tannussäästöjä. Ultra Life on täydellinen va-
linta nykyaikaisiin autoihin, joissa lampun-
vaihto on usein hankalaa.

Erikoistakuu
Osram Ultra Life on markkinoiden ensim-
mäinen autolamppu, jolle valmistaja an-
taa kolmen vuoden takuun. Jos lamppu sär-
kyy takuuajan sisällä, saa kuluttaja vanhaa 
lamppua ja kuittia vastaan uuden, ehjän 
Ultra Life -lampun. Ainutlaatuinen takuu 
kertoo kaiken olennaisen Osramin luotta-
muksesta tuotteidensa korkeaan laatuun.

Tyyliä kaikkiin autoihin
Osram Ultra Life on saatavana H1-, H4- ja 
H7-kannoilla. Kaikkialla Euroopassa hyväk-
sytty, tyylikkäällä hopeisella päällä varustet-
tu Ultra Life sopii erinomaisesti uudenaikai-
siin kirkaslinssisiin ajovaloihin.
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Kahalla on tarjota jääh-
dytinjärjestelmien huolto- 
ja kolarikorjauksiin 
alkuperäislaatua, sillä vara-
osavalikoiman kivijalkana on 
markkinajohtaja Behr Hella 
Servicen tuotteet. Valikoimaa 
täydentävät mm. Valeon ja 
uutuutena Boschin OE-tuot-
teet. Kahan jäähdytinoh-
jelmaan kuuluu lisäksi Behr 
Hella Servicen valmistamia, 
vanhempiin ajoneuvoihin 
tarkoitettuja jäähdytysjärjes-
telmän ECO-osia.

Kaikilla varaosilla on 3 v takuu
Kaha antaa kaikille myymilleen varaosille 
ainutlaatuisen 3 vuoden / 100 000 km lisä-
takuun. On hyvä huomata, että se koskee 
myös edullisempia, vanhempiin autoihin 
tarkoitettuja jäähdytinjärjestelmän ECO-
osia. Kahalla alhaisempi hinta ei tarkoita ly-
hyempää takuuta!  

Kahalta kaikki 
jäähdytykseen – takuulla!

Jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot
Tuotemerkit BHS ja Valeo tarkoittavat, että 
asiakkaasi auto tulee kuntoon taatusti alku-
peräisillä ja yhteensopivilla vesi-, ilma- ja öljy- 
jäähdyttimillä sekä lämmityslaitteen ken-
noilla. 

Termostaatit ja lämpökytkimet
Kahan termostaatti- ja lämpökytkinlinjan 
merkki on Behr Thermot-tronik, jonka tuot-
teet ovat merkittävimpien autonvalmistaji-
en ensiasennusosia ja tuotenumerot vastaa-
vat tehtaan alkuperäisiä. Markkinoiden laa-
jimpaan valikoimaan kuuluvat myös uusissa 

autoissa käytettävät kotelomalliset termos-
taatit. Kaikkien termostaattien mukana toi-
mitetaan aina tarvittavat tiivisteet. 

Puhallinmoottorit
Kahan BHS- ja Valeo-vetoinen puhallin-
moottorivalikoima on juuri laajentunut  
Boschin tuotteilla. Bosch-sähkömoottorei-
den laadusta kertoo paljon se, että niihin 
luotetaan ympäri maailmaa vaativissa teolli-
suus- sekä lääkintä- ja hoitoalan sovelluksis-
sa. Samalla ammattitaidolla tehdas valmis-
taa myös ajoneuvoteollisuuden tarvitsemat 
säätö-, nostin-, pyyhin ja puhallinmoottorit.

Vain Kahalta saat ammattitaidolla 
kootun, paperisen jäähdytinluettelon! 
Tilaa heti numerolla 941-4271KL.
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Jakopäähuolto on muuttu-
massa yhä kokonaisvaltai-
semmaksi, sillä sen yhtey-
dessä on kustannustehokasta
vaihtaa samalla monia apu-
laitteisiin ja niiden voiman-
siirtoon liittyviä komponent-
teja. Suomen suurimpana 
Gates-myyjänä Kaha on 
kehityksen kärjessä tarjoten 
laajan valikoiman OE-vara-
osia ja valmiita kittejä, joilla 
kaikilla on ainutlaatuinen 
3 vuoden / 100 000 km vara-
osatakuu. 

KAUDEN             -UUTUU
Laturin hihnapyörät vapaakytkimellä
Alkujaan saksalaisissa autoissa yleistynyt la-
turin vapaakytkin on nykyään lähes kaikissa 
uusissa autoissa. Laturin moniurahihnapyö-
rään integroitu kytkin estää hihnan luistami-
sen vaihteenvaihdon tai moottorin sammu-
tuksen yhteydessä. Se hidastaa hihnan ku-
lumista ja vähentää sen aiheuttamaa ääntä.

Koska järjestelmän yleistyminen luo uutta
kauppaa korjaamoille, Gates on lisännyt va-
likoimaansa OE-laatuiset DriveAlign-hihna-
pyörät vapaakytkimellä. Mallikohtaisia pyö-
riä on jo lähes 100 osoitteessa Autoluet-
telo.fi . Saatavana on myös työkalusarja 
GAT4955A, joka käy lähes kaikkien Gates-
hihnapyörien irrotukseen ja kiinnitykseen.

Värinänvaimennin
Moottorien parantunut vääntö on lisännyt 
kampiakseliin sekä sen kautta kiertäviin hih-
noihin ja niiden kiristimiin kohdistuvaa ra-
situsta. Lähinnä saksalaisissa ja ranskalai-
sissa autoissa onkin jo pitkään käytetty kam-
piakselin värinänvaimenninta. Koska vai-
mennnin on integroitu kampiakselin hih-
napyörään, sen kuntoon ei huollossa ole 
aina osattu kiinnittää huomiota. Tarve jäl-
kimarkkinoilla on siksi kasvanut viimeisen 
5–10 vuoden aikana.

Vaimentimen heikentyminen ei välttämät-
tä näy silmämääräisessä tarkistuksessa. Sen 
kumiosat ovat kuitenkin voineet löystyä, ku-
lua ja kovettua tai koko vaimennin on saat-
tanut muuttaa hieman muotoaan. Tämän 
seurauksena moottorin tärinä kasvaa ja ää-
ni muuttuu karkeammaksi. Pahimmassa ta-
pauksessa apulaitteet tai itse kampiakseli 
vaurioituvat. 

Värinänvaimennin tulisikin tarkistaa jokai-
sessa huollossa ja mieluiten vaihtaa uuteen 
aina moniurahihnan ja kiristimien vaihdon 
yhteydessä. Sopiva mallikohtainen vaimen-
nin on helppo tilata osoitteesta Autoluette-
lo.fi , jonne on koottu kaikki Gatesin valikoi-
massa olevat yli 50 OE-laatuista DriveAlign-
värinänvaimenninta.

Värinänvaimennin

Työkalu-
sarja GAT4955A Hihnapyörä vapaakytkimellä
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KSIA
Moniurahihnakitit
Usean apulaitteen kautta kulkeva pitkä mo-
niurahihna on arka pienillekin linjausvirheil-
le, joita syntyy valitettavan helposti kiristi-
mien ja ohjainrullien kuluessa ja likaantu-
essa. Jakopäähuollon yhteydessä joka tapa-
uksessa irrotettava moniurahihna kannat-
taakin vaihtaa aina samalla – ja järkevim-
min yhtenä kokonaisuutena ohjausosiensa 
kanssa.

Kahan Gates-valikoimaan tulevat alkuvuo-
desta 2011 uutuutena Gates Micro-V XF 
-moniurahihnakitit, jotka sisältävät malli-
kohtaisen moniurahihnan lisäksi tarvittavat 
kiristimet, ohjainrullat ja kiinnityspultit sekä 
km-tarran. Yhdellä tuotenumerolla löytyvät 
valmiit moniurahihnakitit säästävät aikaa ja 
vahvistavat korjaamon asemaa luotettuna 
huoltopaikkana.

Vesipumppukitit
Gatesin jakohihnasarjat ovat osoittautuneet 
Suomessa huippusuosituiksi: tänä vuonna jo 
74 % Gatesin jakohihnoista on toimitettu 
kittinä. Laajentuneen kysynnän vuoksi Ka-
ha ottaa alkuvuodesta varastovalikoimiinsa 
myös Gatesin vesipumpulla varustetut jako-
pääsarjat.

Gates PowerGrip -vesipumppukitit sisältä-
vät OE-laatuisen vesipumpun, jonka sopi-
vuus on varmistettu testaamalla sen toimin-
ta alkuperäispainein. Vesipumpulla varus-
tettujen kittien tuotenumerot vastaavat KP-
alkua lukuun ottamatta tuttujen K0-alkuis-
ten Gates-jakopääkittien numeroita.
 

Moniura-
hihnakitit

Vesipumppukitit
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Bosch on jarrujen Premium-merkki
Bosch on Euroopan suurin johtavien auton- 
valmistajien jarrujärjestelmien ja -kompo-
nenttien ensiasennustoimittaja. Sen ammat- 
titaito ulottuu jarrusatuloista ja -paloista 
vaativiin elektronisiin ohjausjärjestelmiin 
asti. Bosch-tekniikka on tahdittanut mm. 
ABS-, ASR- ja ESP-järjestelmien kehitystä ja 
tulee jatkossakin näyttämään suuntaa en-
tistä edistyksellisemmille jarruinnovaatioil-
le. Kahan laajaan Bosch-tarjontaan tutustut 
helpoiten osoitteessa Autoluettelo.fi

NK-jarruosat autoon kuin autoon
Kahan NK-ohjelman jarrusatulat, -kengät ja 
-letkut sekä -vaijerit tarjoavat kustannuste-
hokkaan vaihtoehdon niin vanhaan kuin uu-
dempaankin autokantaan. NK:n monipuoli-
suudesta kertoo se, että sopiva jarruosa löy-
tyy lähes jokaiseen vuoden 1980 jälkeen val-
mistettuun alle 3,5 tonnin painoiseen eu-
roppalaiseen, japanilaiseen tai korealaiseen 
autoon. 

Bosch uutuutena ohjelmaan

Kaikki jarruihin jarrutalo 
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.

Road House -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.

Kahan jarru- ja kitkaosien 
tuoteohjelmaan kuuluu 
todella laaja valikoima mark-
kinoiden tunnetuimpia ja 
arvostetuimpia tuotemerk-
kejä. Brembon ja Fremaxin 
jarrulevyjä täydentävät Road-
housen jarrupalat ja NK:n 
laaja jarruosavalikoima sekä 
Quickin maineikkaat asen-
nussarjat. Taattua OE-laatua 
tarjoavaan joukkoon liittyy 
nyt huippumerkki Bosch.

16
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Kahalta
Quick-asennussarjat
Jarrujen toimivuuden kannalta on ensiar-
voisen tärkeää, että järjestelmän kaikki osat 
– pienimmätkin jouset, tapit, aluslevyt ym. 
mukaan lukien – on asennettu oikein. Ka-
han tuoteohjelmaan kuuluvat alalla lähes 
standardiksi muodostuneet jarrupalojen ja 
-kenkien asennukseen tarkoitetut Quick-
asennussarjat. Täydellinen valikoima sisäl-
tää jarrupalojen ja -kenkien asennussarjo-
jen ohella myös jarrusatuloiden liukutappi-
sarjat.

17
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Dieseltuotteiden merkitys 
Kahan varaosaohjelmassa 
on voimakkaassa kasvussa. 
Kahaviesti haastatteli tuo-
tepäällikkö Jorma Inkiä ja 
osastopäällikkö Jouni Vainik-
kaa Kahan uudesta alueval-
tauksesta. 

Tuotepäällikkö Jorma Inki
Miten dieselit ovat muuttuneet ja miten 
se vaikuttaa myyntiin ja korjauksiin?

–”Vanhemmissa ajoneuvoissa, ja vielä hyvin 
usein työkoneissa, on mekaaninen ruisku-
tusjärjestelmä. Niiden korjaukset ovat olleet 
lähes pelkästään dieselkorjaamoiden hallus-

Kaha panostaa voimakkaas
sa, sillä jo pelkkä ajoitustyö on monimut-
kaista. Pumppujen ja suuttimien peruskun-
nostaminen on yhä varsin yleistä, ja tuohon 
työhön tarvitaan dieselkorjaamoille tyypil-
lisiä erikoislaitteita. Siksi myyntikin on ta-
pahtunut pääsääntöisesti dieselkorjaamoi-
den kautta niin pumppujen kuin niiden va-
raosienkin osalta. 

–”Yleiskorjaamoiden kiinnostus dieseliin on 
kasvanut yhteispainejärjestelmän ja diesel- 
autojen yleistyttyä. Tämä on vienyt töitä 
dieselkorjaamoilta varsinkin, kun valmius 
vaihto-osien korjauksiin alkoi yleistyä vasta 
muutama vuosi sitten. Toisaalta tilanne on 
kasvattanut dieselkorjaamoiden mahdolli- 
suutta tarjota edullisempia vaihtoehtoja 
myös uusiin dieseleihin, kun vastaavasti 
yleiskorjaamo voi tarjota pelkästään teh-
taan toimittamaa kokonaista pumppua tai 
suutinta.” 

Pumppusuutin on väistymässä, vaikka se 
on hyvin moderni järjestelmä. Onko sillä 
kaupallisia edellytyksiä ja miksi se hävisi 
kilpailussa yhteispainejärjestelmälle?

–”Volkswagen on kaikkein yleisin diesel 
Suomessa ja valtaosin pumppusuuttimilla. 
Samoin kuorma-autoissa on pumppusuu- 
tinta. Kaupallisesti sillä on selkeä merki-
tyksensä. Peruskunnostuksia tehdään die-
selkorjaamoissa ja valmiit suuttimet käyvät 
kaupaksi. Kahalla on Boschin pumppusuut-
timia, mutta valitettavasti VDO:n pumppu-
suuttimet eivät ole vapaan varaosakaupan 
saatavilla.”

–”Yhteispainejärjestelmässä ruiskutuspaine 
on aina oikean suuruinen, millä saavute-
taan ihanteellinen palotapahtuma. Pump-
pusuuttimissa tätä ominaisuutta ei hallita 
näin hyvin, varsinkin joutokäynnillä ja ma-
talilla kierroksilla painetta on liikaa ja polt-
toainepisaroita saattaa osua palotilan seinä-
mään. Näiden pisaroiden osalta palotapah-
tuma hidastuu tai jopa kokonaan keskey-
tyy, mikä tekee päästöjen hallinnasta han-
kalampaa.”

18



19

ti dieseltuotteisiin
Kahalla on VDO:n ja Boschin dieselosia.  
Miten ne eroavat kaupallisesti ja teknisel-
tä palvelultaan?

–”Kaha on VDO:n dieselosien ainoa maa-
hantuoja. VDO-valikoimassa on peruskun-
nostuksessa tarvittavia pumpun osia val-
tuutettuja dieselkorjaamoja varten. Lisäk-
si yhteispainejärjestelmän suuttimet ja an-
turit ovat saatavilla suoraan Kahan varas-
tosta. VDO:n maahantuonti edellyttää Ka- 
halta teknistä palvelua, miltä osin se eroaa 
Boschista.”

–”Boschia saa monesta paikasta, mikä tekee 
panostuksesta laajaan saatavuuteen suo-
raan Kahan varastosta sekä hyvästä tekni-
sestä osaamisesta myös Boschin dieseltuot-
teiden kohdalla erittäin tärkeää. Tuotepääl-
liköiden hyvä Bosch-koulutus mahdollistaa 
oikeiden osien pitämisen varastossa niin,  
että vain harvinaisten osien kohdalla joudu-
taan turvautumaan pikatoimitukseen Sak-
sasta. Kieltämättä varastointi on haastavaa 
laajan valikoiman takia.”

Osastopäällikkö Jouni Vainikka
Miksi Kaha valitsi Boschin tuotteet vali-
koimaansa?

–”Ajoneuvot kehittyvät jatkuvasti entistä 
teknisemmäksi. Tämän päivän autot alkavat 
olla pyörillä kulkevia tietokoneita lukuisine 
prosessoreineen, joihin eri puolilla autoa si-
jaitsevat anturit toimittavat tietoa. Ajoneu-
vojen huolloissa ja korjauksissa diagnostiik-
ka tulee entistäkin tarpeellisemmaksi ja tar-
vittavat osat muuttuvat perinteisistä vara-
osista korkealuokkaista teknologiaa sisältä-
viksi komponenteiksi.” 

–”Bosch toimittaa korkealaatuisia teknisiä 
komponentteja useille autojen kokoonpa-
nolinjoille ympäri maailman. Boschin laa-
jaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös diag-
nostiikkalaitteet, joilla autojen järjestelmiä 

voidaan analysoida. Kahan varaosamyynnin 
jatkuvan kehityksen kannalta valikoimaa oli 
luontevaa laajentaa Boschin tuotteilla.”

Miten Boschin dieseltuotteiden myynti ja 
jakelu tullaan Kahassa hoitamaan?

–”Olemme panostaneet dieseltuotteiden 
varastointiin erittäin paljon. Varastossam-
me on markkinoiden laajin valikoima diesel-
komponentteja. Suurin osa Boschin diesel-
osista on haettavissa Autoluettelo.fi-palve-
lusta pelkän rekisterinumeron avulla.”

–”Ruiskutuspumppujen ja suuttimien vara- 
osat löytyvät kuitenkin vain Boschin ESI- 
tronic-ohjelman avulla. Niidenkin varasto-
saldot ja hinnat ovat haettavissa Autoluet-
telosta tuotenumerolla. Tuotteiden jakelu 
pyritään hoitamaan korjaamoille mahdolli-
simman kustannustehokkaasti nykyisen jäl-
leenmyyjäverkoston kautta.”
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Osastopäällikkö 
Jouni Vainikka (vas.)
ja tuotepäällikkö Jorma Inki.
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Oysterin uuden kupuanten-
nin sisällä on gyroskooppiva-
kautuksella varustettu Ø 42 
cm peiliantenni, joka seuraa 
tarkasti satelliittia joka hetki. 
Tämän ansiosta televisio- ja 
radiokanavia voi vastaanot-
taa myös liikkeellä. 

Erinomainen asennettavuus
UV-suojatun, raesateen kestävän, kondens-
sivesiongelmattoman ja jäätymättömän ku-
vun tilantarve pysyy aina samana, sillä an-
tenni liikkuu vain sen alla. Siksi SAT-DOM 
on helppo asentaa lähes minkä tahansa ajo-
neuvon katolle paikkaan, jossa se ei ole esi-
merkiksi kattoluukun tiellä. Asennettavuut-
ta parantaa entisestään laitteen yksikaape-
linen totetus.

Erinomainen vastaanottokyky
Häiriötön vastaanotto onnistuu vauhdista
riippumatta tiukimmissakin kaarteissa ja 
mäissä, sillä gyroantenni reagoi suunnan- 
ja kulmanmuutoksiin nopeasti 
(± 60° sekunnissa). Kuvun alla 
suojassa toimivan mekanismin 
ääretön horisontaalinen ja 
10–60° vertikaalinen kääntymis-
kyky takaavat, että signaali 
säilyy aina kun eteläiseen 
taivaaseen vain on näköyhteys.

Karavaanarin ykkösvaruste
Oyster SAT-DOM 50 GS 
– tv ja radio myös ajon aikana

Kaksi mallia
Oyster SAT-DOM 50 GS on saatavana digi-
tal- ja vision-versioina. Edellinen sisältää val-
miiksi suuntausohjelmoidun Ten Haaft -digi-
taalivastaanottimen CI-liitännällä, 5 000 ka-
navapaikalla, EPG:llä ja teksti-tv:llä sekä sa-
tellittia tarvittaessa kanavan mukaan auto-
maattisesti vaihtavalla OBSC-järjestelmällä. 
Vision-malli sopii mille tahansa SD/HD-satel-
littivastaanottimelle.

Saatavana on myös rinnakkaismalli Oyster SAT-DOM 50 ST, jonka 

antennissa ei ole gyroskooppivakautusta. Se ei siten sovi liikkuvaan 

vastaanottoon, mutta jakaa muut kupuantennin mukanaan tuomat edut, 

kuten välittömän käyttövalmiuden ja suojatun rakenteen.

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, puh. (09) 6156 8275 tai erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Vastaanottoalue kattaa koko 
Pohjois-Euroopan ja käytännössä 
esim. kaikki Canal Digital- ja 
Viasat-kanavat.

Kuvun korkeus on 38 ja halkaisija 45 cm sekä 
paino 8 (digital) tai 7 (vision) kg.

AL-KO Mammut 
– matkailuvaunun siirtoj 
AL-KO Mammut tekee asuntovaunun liikut-
telusta lastenleikkiä. Helposti asennettavan 
järjestelmän ytimenä ovat sähkömoottorit, 
joiden ajorullat käyttävät vaunun pyöriä kit-
kaperiaatteella.

Hallinta helppoa
Mammutin käyttö on kaukosäätimen tar-
kan ohjausvivun ansiosta helppoa ja haus-
kaa. Ohjaus suoraan eteen, peruutus, kään-
tö sivulle tai jopa kääntö paikalla 360 astet-
ta – kaikki yksinkertaisesti peukaloliikkeillä. 
Nopeutta voi säätää portaattomasti ja peh-
meästi aina 0,5 km/t asti. Mammut selviää 
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AL-KO Air Top on ajoa tukevoittava ja ajo-
mukavuutta lisäävä apujousi Fiat Ducato, 
Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault 
Master ja VW LT -alkuperäisalustoihin, joissa 
on yksi tai kaksi jousilehteä. Apujouset jäy-
kistävät jousitusta ja pitävät auton oikeassa 
asennossa myös kuormattuna. Molemmille 
ilmapalkeille on oma täyttöventtiilinsä pai-
nemittariyksikössä, mikä mahdollistaa pai-
nonjakauman tasaamisen. 

Carvision AE RXTX  on 12/24 V moduulisar-
ja peruutuskameran asentamiseksi perävau-
nuun. Videomuunnin hyödyntää peruutus-
valon johtoa, joten erillistä johtoa tai liitin-
tä auton ja vaunun väliin ei tarvita. Niin lä-

et Kahalta

ärjestelmä
AL-KO Air Top 
– lisäilmajouset alkuperäisalustoihin

Alustaa enintään noin 50 mm nostava Air 
Top on helppo asentaa: jousipalje asenne-
taan rungon ja jousipidikkeen väliin akselin 
kohdalle täysin ilman reikien porausta. Pal-
keisiin kiinnitetyt Ilmaletkut vedetään alus-
tapalkkeja pitkin sopivaan suojaisaan koh-
taan, johon painemittariyksikkö voidaan 
kiinnittää.

Carvision AE RXTX 
– moduulisarja perävaunukameralle

hetin, vastaanotin kuin kamerakin saavat 
myös käyttöjännitteensä peruutusvalojoh-
timelta. Neljänapaiseen mini-DIN-liittimeen 
kytkettävä kamera ja monitori eivät sisälly 
sarjaan.

®

16 % nousuista 1800 kg kokonaispainoisella 
vaunulla, kulkee epätasaisuuksien yli ja py-
syy paikallaan myös kaltevalla alustalla. 

Kaikkiin yksiakselisiin vaunuihin
Helpointa asennus on uuteen, akselin etu-
puolella sijaitsevilla asennusrei’illä varustet-
tuun AL-KO-alustaan. Vanhempien AL-KO- 
tai muun merkkisten alustojen runkoon 
Mammut asennetaan akselin eteen tai taak-
se kiinnikkeillä ja poikittaispalkilla, joka ulot-
tuu noin 5 cm alustan alapuolelle. Jotta jär-
jestelmän sopivuus voidaan taata, on täytet-
tävä jälleenmyyjältä saatava mittalomake.



2222

Täysohjelmoitavaa suorituskykyä

Jatkuvaan käyttöön suunnitellut, 2-ulostuloiset TBS Omnicharge-
akkulaturit ovat täysohjelmoitavia ja toteutettu uusimmalla hak-
kuritekniikalla. Kaikissa malleissa on ainutlaatuinen aktiivinen 2-
ulostulo ja PFC sekä 4-vaiheinen latausalgoritmi ja lämpötilakom-
pensointi. Hyötysuhteeltaan erinomaisten Omnicharge-latureiden 
vakiovarusteita ovat myös ulkoinen lämpötila-anturi sekä liitäntä-
portti lisävarusteena saatavalle kaukosäätimelle.

Omnicharge-laturimallistossa on kaksi 12 V mallia (40 ja 60 A) sekä 
kaksi 24 V mallia (20 ja 30 A).

Latureihin saa lisävarusteena Dashboard-ohjelmiston, jonka avulla lataus- 
käyttäytyminen voidaan mm. ohjelmoida 8-portaiseksi ja optimoida akku-
kohtaisesti uusimmillekin erikoisakuille.

Laiva on last
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Groco SSA on patentoitu vesijärjestelmän 
valvontalaite, joka varoittaa aluksen mie-
histöä ledvalolla ja äänellä, mikäli raakave-
sivirtauksessa tapahtuu huomattavaa hidas-
tumista. Hälytys tapahtuu noin 7 sekunnin 
kuluttua tukoksesta, eli paljon aikaisemmin 
kuin moottorin lämpötilan nousu on perin-
teisistä mittareista mahdollista havaita.

Anturit (putkikoot 3/4”–6”) voidaan asen-
taa jopa 7 virtauspiiriin, joiden toimintaa 
valvoo konehuoneeseen sijoitettava SSA:n 
keskustietokone. Jos järjestelmä havaitsee 
poikkeaman käyntitietoon ja kalibrointivai-
heessa muistiin luettuun virtausmäärään, 
tieto välittyy ohjaamossa sijaitsevaan käyt-
töpaneeliin.

TBS E-xpert Pro (20–9900 Ah akustolle) ja 
Lite (20–999) -akkuvalvontamittarit sovel-
tuvat mihin tahansa kohteeseen, jossa tar-
vitaan tarkkaa tietoa akuston tilasta ja jäl-
jellä olevasta käyttöajasta (veneet, aurin-
kopaneelit jne.). Suorituskykyiset mittaus-
piirit yhdessä monipuolisen laskentaohjel-
miston kanssa valvovat jännitettä, lataus- 
ja purkuvirtaa, ampeeritunteja sekä jäljel-
lä olevaa kapasiteettia ja käyttöaikaa. Täs-
mälliset ja reaaliaikaiset arvot saa selkeään 
LCD-näyttöön muutamalla napin painalluk-
sella. Tarvittavat suojaustoimet voidaan to-
teuttaa sisäisen, ohjelmoitavan hälytysrele-
kärjen avulla.

E-xpert-mittarit: 
akkujen valvontaan 
ja hallintaan

Mittareiden mukana toimitetaan 500 A mittausanturi eli shuntti, jonka avulla suuriakin kulutuksia voi-
daan mitata pienellä virtahäviöllä. Tarvittaessa järjestelmään voidaan kalibroida jopa 10 000 A shuntti 
lisävarusteena saatavalla Dashboard-ohjelmistolla.

Hätätilassa anturi-osa voidaan poistaa 
pronssirungosta ja käyttää moottoria 
hätäpilssipumppuna. Runko on mitoi-
tukseltaan sopiva SBVSA 1255 -huolto-
liittimelle, jonka kautta järjestelmään 
voidaan syöttää pakkasnestettä.
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Jäähdytysveden virtausvalvontalaite

attu laatutuotteilla
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Uudet nettisivut, tuoteluettelo, hylsysarjat...

Kamasa Tools lisää 
kierroksia uuteen kauteen!
Tervetuloa uusille nettisivuille
Syyskuun alussa osoitteessa www.kamasatools.com avatut täysin 
uusiutuneet nettisivut ovat Kamasa Tools -tuotteiden kattava ja 
monipuolinen esittelypaikka. Esillä on koko tuotevalikoima tunne-
tuista klassikoista viimeisimpiin uutuuksiin. 
 
Sivuston suunnittelussa on keskitytty selkey-
teen, tuotehaun vaivattomuuteen ja runsaa-
seen tuoteinformaatioon. Lähimmän jälleen-
myyjän yhteystiedot löytyvät helposti ja 
sijainti näytetään myös kartalla.

Koska Kamasa Tools vie tuotteitaan kaikki-
alle Eurooppaan, sivusto on toteutettu 
yhdeksällä valinnaisella kielellä. Näin 
mahdollisimman moni asiakas ja 
yhteistyökumppani saa tietoa 
omalla kielellään, mikä helpottaa 
ja nopeuttaa kansainvälistä 
markkinointia.

Huippulaadukkaista hylsysarjoistaan tunnettu Kamasa Tools on kehittä-
mässä sarjoihinsa jälleen uusia oivalluksia. Kaikki hylsysarjojen ja asen-
tajansarjojen työkalut tulevat saamaan kirkaskiiltoisen pintaviimeistelyn. 
Sarjoja tulee tuttuun tapaan olemaan saatavana erikokoisina aina reisi-
taskuun mahtuvasta K 25004 -sarjasta massiiviseen 185-osaiseen K 25018 
-asentajansarjaan.

Laukkujen eriväristen ylä- ja alapintojen ansiosta niitä ei tule avan-
neeksi väärinpäin. Kahvaa on suurennettu ja koteloiden saranoita 

ja lukkoja vahvistettu entisestään. Lisäksi kotelon jalat ovat 
nyt kumipäällysteiset paikallaan pysymisen varmista-

miseksi. Uudistetut hylsyavainsarjat tulevat valikoi-
maan varastotilanteen mukaan ensi 

talven ja kevään kuluessa.

Hylsyavainsarjat uusiutumassa

Uusi tuoteluettelo vuoden alussa
Kamasan 2011-luettelo on tuttuun tapaan täynnä kestäviä, kekseliäitä ja ergonomisesti muotoiltuja 
ammattilaistyökaluja. Heti vuoden alussa ilmestyvän luettelon voi tilata Kahalta numerolla KAM1.

ALKU-
VUODESTA

2011
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Sähkö- ja ohjaamokomponentit
Kahalla on laaja valikoima ensiasennusvalmistajien sähkö- ja ohjaamokomponentteja. 

SÄHKÖKOMPONENTIT 

SWF
keinu- ja viiksikatkaisimet 

MERIT (Saksa)
virtalukot, vipukatkaisimet ja
sulakerasiat

WEHRLE ja WITTRIN
releet ja relekannat

LITTELFUSE (+PUDENZ)
sulakkeet ja sulakepitimet

PRO CAR ja MAGCODE
virtapistokkeet

ALSTERMO
sähköjohdot

AE, GROTE & HARTMANN,
DEUTSCH
johtoliittimet

HELLERMANN TYTON ja
TECHFLEX 
johdintarvikkeet

ECANS
päävirtakytkimet

OHJAAMOKOMPONENTIT

TRI MARK
saranat, lukot ja kahvat 

POMMIER
saranat, lukot ja kahvat

SPAL
keskuslukituksen ohjaus

TBS 
liukuestetarrat

OSLV 
lasinpyyhkijät

SWF
lasinpyyhkijät ja
pesurituotteet

VDO 
pesurituotteet

BRITAX
peilit, valaisimet, majakat

Muistathan, että Kahan tuoteohjelmas-
sa on kattava valikoima niin ajoneuvo-
kohtaisia kuin yleismallisiakin ääri- ja 
sivuvaloja sekä erilaisia majakoita, 
ruuhkavilkkuja ja muita hälytysvaloja 

kori- ja työkonevalmistajille, korjaa-
moille ja jälkimarkkinoille. Lisävalo-
linjan tuoteluettelon voi tilata nume-
rolla RKVALO1 tai tallentaa sähköi-
senä versiona KahaWEBistä.
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Alcotest 3000 
– joululahja, joka voi pelastaa elämän
Dräger Alcotest 3000 on ammattilaistason 
alkotesteri hintaluokassa, jossa ei ole to-
tuttu näkemään vastaavaa huippulaatua ja 
-tarkkuutta. Se tekee siitä joulun henkeen 
sopivan lahjan yksityishenkilölle, joka voi 
tarvita entistä luotettavampaa tietoa veren 
alkoholipitoisuudesta heti pyhien jälkeen.

Testivoittajalaatua
Savon Sanomat testasi viime joulun al-
la markkinoilla olevia halpoja tai keskihin-
taisia alkometrejä. Testin viidestä laittees-
ta vain Drägerin tuote näytti johdonmukai-
sesti samoja lukemia kuin poliisin alkometri. 

Halpa mittari näytti pahimmillaan 0,2 pro-
millen lukemaa, kun poliisin alkometri sai 
tulokseksi 1,7 promillea.

Helppoutta yhdellä käyttönapilla
Dräger Alcotest 3000 on käyttövalmis yhdel-
lä napin painalluksella ja tulos esitetään vä-
littömästi puhalluksen jälkeen. Erikseen 10 
kpl pakkauksissa myytävät, yksittäispakatut 
suukappaleet ja yli 1 500 mittauksen toimin-
takyky AA-paristoilla merkitsevät hygieenis-
ta ja taloudellista käytettävyyttä. Laitteen 
mukana toimitetaan kangaskotelo, 2 suu-
kappaletta, 2 paristoa ja rannehihna.

– teknologiaa 
elämän puolesta

Lisätietoja Dräger-asioista antaa Kaj Tötterman, puh. (09) 6156 8268 tai kaj.totterman@kaha.fi 

Koululais- ja päivähoitokuljetuksia koskeva 
alkolukkolaki on eduskunnan hyväksyttävä-
nä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi la-
ki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen 
sekä laki alkolukon käytöstä koulu- ja päi-
vähoitokuljetuksissa. 

Alkolukkolaki voimaan ensi elokuussa
toiminnalliset vaatimukset. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto pitää internetissä luetteloa 
hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuu-
tetuista asennus- ja huoltopaikoista.

Dräger täyttää vaatimukset
Dräger Interlock XT -alkolukolla on EN-hy-
väksyntä sekä valvotun ajo-oikeuden lait-
teeksi että henkilökuljetuksiin. Se on turval-
linen valinta yrittäjälle myös luotettavuuten-
sa ja tarkkuutensa sekä laajan ja ammatti-
taitoisen huoltoverkostonsa ansiosta.

Dräger-koulutus Kahalta
Kaha on rakentanut kattavaa Dräger-pal-
veluverkosta tarjoamalla jälleenmyynti- ja 
huoltokoulutusta. Kuluvan vuoden loppuun 
mennessä maassamme on jo noin 100 Drä-
ger-asiantuntijayritystä, joilla on valmiudet 
asentaa ajoneuvoon vaatimukset täyttävä 
alkolukko. 

Dräger Interlock XT -ajonestolaite koostuu 
ajoneuvon sisällä sijaitsevasta mittauslaitteesta 
sekä kojelaudan alle asennettavasta ohjausyksi-
köstä, joka sallii tai estää virransyötön ajoneuvon 
käynnistysjärjestelmään.

Suomi eturintamassa
Laki tullaan hyväksymään vielä kuluvan vuo-
den aikana ja se astuu voimaan 1. elokuuta 
2011. Vastaava laki on voimassa toistaisek-
si vain Ranskassa, mutta alkolukkolainsää-
däntö on ajankohtainen useassa Euroopan 
maassa ja käyttöpakon odotetaan yleisty-
vän laajalti.

Valvonta virastolle
Jatkossa Suomessa myytävien, muuten luo-
vutettavien tai liikenteessä käytettävien al-
kolukkojen on täytettävä tietyt tekniset ja 
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Ruotsalaisen 2MA:n pienikokoi-
set, auton tupakansytyttimestä 
virtansa ottavat laitteet tukevat 
kuljettajaa nopeusrajoitusten 
noudattamisessa ja tarjoavat 
helpon tavan ylläpitää ajopäi-
väkirjaa. Kaikkissa malleissa on 
GPS-vastaanotin ja kehittyneim-
missä versioissa lisäksi Google 
Maps -palvelua hyödyntäviä 
monipuolisia ajokaluston hal-
lintaan ja polttoaineenkulu-
tuksen seurantaan liittyviä 
ominaisuuksia.

2MA-2D
GPS, SD + nopeuskameravaroitin
- Äänimerkkivaroitukset
Perusmalli 2D on helppokäyttöinen GPS-vas-
taanottimella ja SD-muistikorttipaikalla va-
rustettu ajopäiväkirjalaite. Matkan alkaessa 
kuljettaja merkitsee ajotehtävän joko työ- 
tai yksityisajoksi ja ilmoittaa perillä laitteel-
le matkan päättyneen. Laite tallentaa sii-

Monipuoliset 
ajopäiväkirjalaitteet

hen asetetulle muistikortille tiedot lähtö- ja 
päätepisteen sijainnista sekä ajoajasta. Ajo-
päiväkirjatietoja voi myöhemmin täydentää 
tietokoneella ja tulostaa raportin tai matka-
laskun. 2MA-2D toimii lisäksi nopeuskame-
ravaroittimena, jos muistikortille on etukä-
teen ladattu tiedot kameroiden sijainnista.

2MA-3C
GPS, SD, ISA + analysointi
- Äänimerkki- ja näyttövaroitukset
3C-malli on GPS-vastaanottimella ja SD-
muistikorttipaikalla varustettu ajopäiväkir-
jalaite, jossa on perusmallia kehittyneem-
mät ajonopeuden seurantamahdollisuudet. 
ISA (Intelligent Speed Adaptation) on älykäs 
nopeudenhallintajärjestelmä, joka varoittaa 
kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittämisestä 
reaaliaikaisesti kaikilla teillä. ISA:n toimin-
ta perustuu tielaitoksen ylläpitämään tieto-
kantaan, joka 3C-mallin tapauksessa lada-
taan muistikortille etukäteen. Laite ottaa 
huomioon myös sille annetun mahdollisen 
ajoneuvokohtaisen kattonopeuden. Perus-
malliin verrattuna 3C tarjoaa lisäksi koko 
ajokalustoa tai yksittäistä autoa/kuljettajaa 
koskevat analysointimahdollisuudet web-
pohjaisella ohjelmalla.

2MA-4X
GPS, SIM, ISA, analysointi + ym
- Näyttö- ja puhevaroitukset
Värinäytöllinen 4X-malli vapauttaa käyttä-
jän muistikortilla olevan tietokannan päivit-
tämisestä, sillä se on varustettu SIM-kortti-
paikalla. Nopea GSM/GPRS-yhteys mahdol-
listaa myös mm. reaaliaikaisen ajojen va-
rausjärjestelmän. 4X on lisäksi mahdollis-
ta kytkeä lisävarustekaapelilla Dräger Inter-
lock XT -alkolukkoon.

2MA-5X
GPS, SIM, ISA, analysointi + ym
- Puhevaroitukset
Tuoteperheen kehittynein malli 5X tuo mu-
kanaan vielä OBD-II-liitännän sekä lisävarus-
teena herkkyydeltään säädettävän sensorin, 
joka lähettää hälytyksen haluttuun nume-
roon parkkeerattua ajoneuvoa kolhittaessa 
tai siirrettäessä.

KYSY LISÄÄ!
Tarkempia tietoja 2MA-laitteista ja tarjolla olevista palveluista sekä niiden hinnoista antaa Joni Wirtanen, puh. (09) 6156 8255 tai joni.wirtanen@kaha.fi 

2MA-2D

2MA-3C

2MA-4X

2MA-5X

27
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Download Device
VDO Dowload Device on saatavana wlan- ja 
gprs-versiona. Langattomassa lähiverkossa 
toimiva wlan-malli soveltuu toimiston lähei-
syydessä suoritettavaan lataukseen; gprs-
mallilla tiedonsiirto onnistuu mobiiliverkon 
kautta kaikkialta Euroopasta. Edellinen rat-
kaisu on maksuton, jälkimmäisessä tiedon-
siirtokulut määrittelee puhelinoperaatto-
ri. Koska tiedonsiirtoa hallitaan toimistosta, 
lainmukaiset lataukset on helppo toteuttaa 
ja tiedostot siirtyvät suoraan arkistoitaviksi.

Uutuus: DLD Bundle
Uutuutena Kahan Fleet Management -vali-
koimaan tuleva DLD Bundle sisältää Down-
load Devicen sekä VDO:n digitaalipiirtu-
ri DTCO 1381:n uusimman 1.3-version, jos-
sa on valmius wlan- ja gprs-tiedonsiirtoon. 
VDO on ollut markkinajohtaja ajopiirturilii-
ketoiminnassa jo vuosien ajan ja yksi ensim-

Digitaalisen piirturin ajotie-
dot on kätevintä siirtää toi-
mistoon langattomasti, ilman 
yrityskorttia ajoneuvossa. 
Langattoman siirron mah-
dollistavan VDO Dowload 
Device -laitteen voi hankkia 
joko erikseen tai nyt myös 
yhdessä uuden VDO-piirturin 
kanssa DLD Bundle -paketti-
tarjouksena. Toimistoon siir-
rettyjä tietoja hallitaan TIS-
Web-ohjelmalla, joka on saa-
nut uutuutena reittinäytön.

mäisistä, jotka aloittivat digitaalisten ajo-
piirturien kehitystyön. DTCO 1381 asetti-
kin heti markkinoille tullessaan standardit 
digitaalipiirturilta vaadittavalle suoritusky-
vylle, helppokäyttöisyydelle ja tietoturvalli-
suudelle.

TIS-Webissä nyt myös Track & Trace 
Download Devicella toimistoon siirrettyjen
ajotietojen arkistointi, varmuuskopiointi,  
hallinnointi ja analysointi sujuu kätevästi 
TIS-Web-ohjelmistolla, jonka käyttö edellyt-
tää vain internet-yhteyttä. Omalle tietoko-
neelle ei tarvitse tehdä ohjelmistoasennuk-
sia ja tietoihin pääsee käsiksi mistä ja milloin 
tahansa. Yhteys on SSL-salattu ja kaikki tiedot
varmistetaan automaattisesti turvalliselle 
palvelimelle. Lisämaksusta TIS-Web-ohjel-
mistoon saa nyt myös ajoneuvon sijaintia 
reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla 
seuraavan Track & Trace -toiminnon.

Langattomat ratkaisut ajotietojen siirtoon

Fleet Mana

Lisätietoja Kahan VDO Fleet Management -tuoteohjelmasta antaa Kaj Tötterman,        
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Downloadterminal DLT II
Kuljettajakortin ja tiedonsiirtoavaimen luki-
jan sisältävän Downloadterminal DLT II -uu-
tuuslaitteen erikoisuus on siihen integroitu 
näyttö, joka lisää tallentimen käytettävyyttä 
ilman tietokonetta. 

3,5” TFT-värinäytön kautta voidaan tarkas-
tella ajoneuvotietoja sekä kuljettajan ajo- ja 
lepoaikatietoja 

Kaikkien VDO:n tiedonsiirtoavaimien kans-
sa yhteensopivan Downloadterminal DLT 
II:n tiedot voidaan siirtää joko ilman tieto-
konetta tilapäisesti USB-tikulle tai suoraan 
PC:lle USB- tai RJ45-verkkoliitännän kautta. 

Myös seinälle asennettavissa olevan laitteen 
mukana toimitetaan tarvittavat kaapelit, 
virtalähde ja asennus-CD.

TIS-Compact III
TIS-Compact III -tiedonsiirtoavaimen avul-
la arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voi-
si olla helpompaa: avaimessa on liitäntä se-
kä digitaaliseen piirturiin että PC:hen. LED-
merkkivalot kuittaavat onnistuneen tiedon-
siirron piirturista avaimelle.

Avaimella valmiina oleva TIS-Compact-ohjel-
misto mahdollistaa kuljettajakortin ja piir-
turin tietojen monipuolisen tarkastelun tie-
tokoneella. Ohjelmisto toimii suoraan avai-
melta, joten minkäänlaista asennusta PC:lle 
ei tarvita. 

Edullinen laite tarjoaa helpon tavan tallen-
nusvelvoitteen hoitamiseen enintään 5 au-
tolle ja 10 kuljettajalle.

Ohjelmointi- ja kalibrointitesteri CTC II
VDO CTC II on helppokäyttöinen testeri ana-
logisten ja digitaalisten ajopiirturien kalib-
rointiin rullatesterillä tai mittaradalla. Sen 
ja rullatesterin välinen tiedonsiirto tapah-
tuu langattomasti, joten riskialttiita johto-
liitoksia ei tarvita. Matkapulssivakion mää-
rittely mittaradalla (esim. 20 m) voidaan 
tehdä joko manuaalisella käynnistyksellä ja 
pysäytyksellä tai automaattisen mittaradan 
(valokennot ja merkkitangot) avulla.

Rullatesteri CTC II
Rullatesteri CTC II on lisälaite ohjelmoin-
ti- ja kalibrointitesteri CTC II:ta varten. Sii-
nä on helppo, yhden henkilön voimin teh-
tävä pyörän vierintäkehän mittaus sekä ajo-
neuvon ominaiskertoimen (pulssia/km) no-
pea laskenta. Ajopiirturin kalibroinnin lisäk-
si rullatesteriä voidaan käyttää rajoitinno-
peuksien testaamiseen kuorma- (N2, N3) ja 
linja-autoissa (M1–M3). Nopeusalue ulottuu 
110 km/h nopeuteen asti. CTC II rullatesteri 
on saatavana sekä lattian päälle asennetta-
vana että lattiaan upotettavana versiona.

Ei-langattomat ratkaisut Kalibrointi

gement -kausiuutuuksia!

       puh. (09) 6156 8268 tai kaj.totterman@kaha.fi
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Viewline – uusia n
VDO:n marinetuotteilla on vahva maine, sillä veneenrakentajat ja veneilijät osaavat arvostaa yrityk-
sen 40 vuoden kokemusta veneinstrumentoinnista. VDO Viewline -venemittarisarja täydentyy tule-
valle kaudelle kuudella uudella navigointimittarilla, jotka esitellään Suomessa ensimmäistä kertaa 
Vene 11 Båt -messuilla Helsingissä 12.–20.2.2011. Laajentuneen tuotevalikoiman myötä VDO Viewline 
tarjoaa täydellisen mittarisarjan myös vaativiin ja yksilöllisiin moottori- ja purjeveneisiin.

Teknisesti edistynyt ja hienostunut 
VDO Viewline sulautuu harmonisesti kaikkiin venesisustuksiin.
Kaikki mittarit voidaan uppoasentaa ilman kehystä tai pinta-asentaa 
kehyksen kanssa. Koko Viewline-mittarisarja on uutuudet mukaan lukien saatavana 
mustalla tai valkoisella mittaritaululla sekä kolmea eri muotoa ja väriä olevilla kehyksillä.

Työkoneissa ja muissa ammattiajoneuvoissa 
radio altistuu usein normaalia enemmän tä-
rinälle ja pölylle. Työympäristö asettaa omat 
haasteensa myös radion käyttöominaisuuk-
sille. Siksi VDO:n uudet työkoneradiot on 

tehty erityisen kestäviksi ja helppokäyttöi-
siksi. Suuret säätimet ja selkeä yksirivinen 
näyttö yhdessä herkän virittimen ja tehok-
kaan vahvistimen kanssa takaavat, että pop-
pi soi kovaäänisemmässäkin kabiinissa. USB- 

Viewline Close Hauled 
– suhteellisen tuulen mittari Ø 85 mm
Suhteellisen tuulen Close Hauled -mittari                         
auttaa reagoimaan tuulensuunan muutok-
siin nopeammin. Mittari näyttää tuulen 
suunnan huomioiden veneen suunnan ja 
nopeuden sekä anturista riippuen myös il-
manpaineen ja ulkolämpötilan.
 
Viewline Sumlog Compass – elektroni-
nen loki sähkökompassilla Ø 85 mm
Aiemmista mittarisarjoista tuttu Sumlog on 
saanut uusia ominaisuuksia. Nopeus-, sy-
vyys- ja matkanäyttöjen lisäksi Sumlog-mit-
tarissa on nyt myös kompassitoiminto.

Viewline Pitot Speedometer 
– mekaaninen paineloki Ø 85 mm
Erityisesti moottoriveneisiin soveltuva me-
kaaninen paineloki on edullinen ja helposti 
asennettava vaihtoehto elektroniselle lokil-
le. Pitot-paineputkianturi löytyy useista pe-
rämoottoreista vakiona, joten erillistä antu-
riasennusta ei tarvita.  
 
Viewline Mechanical Water Pressure – 
mekaaninen vedenpainemittari Ø 52 mm
Helppo tapa varmistaa moottorin jäähdy-
tysvesivirtaus liittämällä mittaletku vesikier-
toon.

Viewline Depth Indicator – kaikuluotain Ø 85 mm
Depth Indicator -kaikuluotain mittaa kölin alla olevan ve-
den syvyyden NMEA-syvyysanturilla ja näyttää lukeman vii-
sari- ja LCD-näytöllä. Mittarissa on ohjelmoitava matalan 
veden varoitusvalo sekä kellonajan, jännitteen ja anturista    
    riippuen myös veden lämpötilan näyttö.
 
    Viewline Wind – tuulimittari Ø 85 mm
      Ohjelmoitavalla tuulennopeuden varoitusvalolla varus-  
          tettu Wind-tuulimittari näyttää hetkellisen tuulen 
             suunnan ja nopeuden sekä anturista riippuen myös 
                     ilmanpaineen ja ulkolämpötilan.
 

CD9303UB-CV
12 V, 4 x 40 W, RDS-viritin, 
CD/MP3-soitin, Bluetooth-suoratoisto 
ja handsfree, USB 2.0 ja AUX-IN edessä.

VDO:n uutuusradiot työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin
ja AUX-liitettävyys laajentavat käyttömah-
dollisuuksia muistitikuille ja ulkoisille soitti-
mille. CD9303UB-CV-mallissa on lisäksi Blue-
tooth-suoratoisto ja -handsfree.

CD7316U-OR / CD7326U-OR
12 V / 24 V, 4 x 25 W, RDS-viritin, 
CD/MP3-soitin, USB 2.0 ja 
AUX-IN takana.

TR7311U-OR / TR7322U-OR
12 V / 24 V, 4 x 25 W, RDS-viritin 
ja USB 2.0 ja AUX-IN takana.



31

avigointimittareita veneisiin
VDO Viewline Programming Tool 
– uusi ohjelmointityökalu Viewline-mittareille

Viewline-mittareiden hallintaan on nyt saa-
tavana PC-ohjelmointityökalu Viewline Pro-
gramming Tool, jolla voidaan ohjelmoida 
kaikkia sarjan mittareita, joissa on 240° mik-
roprosessoriohjattu mittarikoneisto.
 
Ilman LCD-näyttöä olevien mittareiden vain 
PC-ohjelmoitavia toimintoja ovat ylä- tai 
alarajahälytyspisteen asetus LED-merkkiva-

Tällä aukeamalla esiteltyjen mittarien 
lisäksi ohjelmoitavia mittareita ovat:
• Kierroslukumittarit Ø 52–85–110 mm 
   LCD-näytöllä ja ilman
• Nopeusmittarit  Ø 110 mm LCD-näytöllä   
• Sumlog Ø 85–110 mm LCD-näytöllä
• Pakokaasun lämpömittarit Ø 52 mm   
• Vesi- ja septitankkimittarit Ø 52 mm
• Ampeerimittarit Ø 52 mm

Edellisessä Kahaviestissä esitelty Electric  
RaceAbout (ERA) -sähköauto osallistui Yh-
dysvalloissa lähes koko kesän kestänee-
seen Progressive Automotive X-Prize -tuo-
tekehityskilpailuun. Liki sadan osallistujatii-
min joukosta Electric RaceAbout -sähköau-
to eteni kaksipaikkaisten vierekkäinistutta-
vien sarjassa toiseksi. Saavutus oli huikea, 
sillä kilpailuun osallistui myös isoja autoteh-
taita.

Helsingin Metropolia Ammattikorkeakou-
lun ERA-tiimi oli paras eurooppalainen sekä 
ainoa loppukilpailun läpäissyt korkeakou-
lujoukkue. Projektipäällikkö, pääinsinööri  
Sami Ruotsalainen vastaanotti Washington 
DC:ssä 16. syyskuuta toisen palkinnon upe-
assa tilaisuudessa, jossa puhui mm. Yhdys-
valtain edustajainhuoneen puheenjohtaja 
Nancy Pelosi.

Saavutuksen merkitys kiteytyy kilpailun tek-
nisen neuvonantajan Bob Larsenin sanois-
sa: –”Electric RaceAbout on todellinen tai-
donnäyte. Siinä liki kaiken ovat tehneet kor-
keakouluopiskelijat. Se on huipputehoinen 
sähköurheiluauto ja osallistuneista autois-
ta kenties vaikuttavin. Erityistä siinä on esi-
merkiksi se, että jokaisessa pyörässä on oma 
moottorinsa. ERA oli alusta alkaen suosikki-
auto, sillä se on niin upeasti toteutettu.”

Projektissa olivat mukana Metropolian insi-
nööriopiskelijat ja auton muotoilu oli Lah-
den ammattikorkeakoulun Muotoiluinsti-
tuutin opiskelijoiden design-tiimin käsialaa. 
Kaha ja VDO lahjoittivat autossa käytetyn 
VDO Viewgate -mittarinäytön sekä tuki-
vat sen ohjelmointiin liittyvää insinöörityö-
tä. Onnittelut kaikille hankkeeseen osallis-
tuneille!

Lisätiedot: Timo Lopperi, puh. (09) 6156 8290 / timo.lopperi@kaha.fi (VDO-mittarivarusteet ja -ajoneuvoelektroniikka)
 Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 / jukka.kerminen@kaha.fi (Kaha Boat Systems -venevarusteet).

lolle kaikissa mittareissa sekä pulssien ase-
tus kierros- ja nopeusmittareissa. 
 
LCD-näytöllisten mittareiden ohjelmointi 
voidaan tehdä myös ilman PC-ohjelmaa mit-
tareiden mukana toimitettavilla painona-
peilla, mutta PC-ohjelma helpottaa sovellus-
kohtaisten asetusten laittoa ja antaa myös 
lisävalintamahdollisuuksia.

               vauhdissa mukana
ERA-sähköauto menestyi Yhdysvalloissa
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Lievästi tulenarkaa
Hankalahkon HFO-1234yf-merkkiyhdistel-
män takana on seoskaasu, joka soveltuu lä-
hes sellaisenaan nykyisiin ilmastointilaittei-
siin ja on lisäksi GWP-arvoltaan alhainen. 
Molempien ehtojen täyttäminen on vaa-
tinut valitettavasti nytkin kompromissin: 
HFO-1234yf on lievästi tulenarkaa.

Uusia vaatimuksia
HFO-1234yf asettaakin aivan uusia vaati-
muksia ilmastointihuollolle. Huoltolaittei-
den komponenttien on oltava kipinäsuojat-
tuja ja kotelon sisäpuolelle jäävä tila on va-

Uudeksi kylmäaineeksi 

HFO-1234yf
                                 Otsonikerrokselle vahingollisen R12-kylmä-
          aineen 1990-luvun puolivälissä korvannut R134a on sekin   
    tulossa kasvihuoneilmiötä kiihdyttävänä tiensä päähän. 
EY-direktiivi 2006/40/EC määrää, että kaikkien ensi vuoden-
vaihteen jälkeen tyyppihyväksyttyjen autojen ilmastointi-
laitteissa tulee käyttää kylmäainetta, jonka GWP-arvo 
(Global Warming Potential) on alle 150.

Ääriasennoissa vesiventtiili on joko täysin auki 
tai kiinni. Niiden välissä lämpötilaa voidaan 
säätää asteikolla 16–28 °C.

Uusi kompakti lämmönsäädin 

MCC Easy 200 ATM
Kahan pitkäaikainen toimittaja MCC on työkoneiden 
sekä muiden erikoisajoneuvojen lämmitys- ja 
ilmastointilaitteiden valmistajana alan 
selkeä markkinajohtaja. Jatkuvan 
tuotekehitystyön uusin hedelmä
on entistä huomattavasti 
pienikokoisempi ATM-
lämmönsäädin.

Standardiin katkaisijapaikkaan
MCC Easy 200 ATM (Automatic Thermos-
tat Module) on pienikokoinen ja edullinen 
vaihtoehto ohjaamon lämpötilan (lämmitys/
ilmastointi) automaattiseen säätöön pikku-
busseissa ja työkoneissa. Kompaktin uutuu-
den käyttösäädin asentuu standardiin SWF-
kokoiseen katkaisijapaikkaan.

Kaksi lämpöanturia
Ohjaamon lämpötilaa säädetään valitse-
malla haluttu lämpötila ohjainlaitteen sää-
töpotentiometrillä. Valitun lämpötilan saa-
vuttamiseksi järjestelmä kerää tietoa ohjaa-
mon sisäilman sekä kennojen puhallusilman 
lämpöanturilta. Varsinaisen lämmönsäädön 
suorittaa säätömoottori avaamalla ja sulke-
malla vesiventtiiliä.

Paljon eri sovelluksia
Easy 200:n ohella tuoteperheeseen kuuluu 
myös muita malleja eri sovelluksiin mm. ma-
nuaali-ilmastoinnille, vain lämmitykseen tai 
vain raitisilmalle jne. Joustavia järjestelmiä 
on lisäksi helppo täydentää muilla tuotteil-
la, kuten puhaltimien tai ilmanohjausläppi-
en säätömoduuleilla. Automatiikka toimii 
myös yhdessä esim. Webasto-polttoaine-
lämmittimen ohjauksen kanssa.

Kun valitun ja sisäilman lämpötilan eron on suu-
ri, vesiventtiiliä ohjaa kennojen jälkeinen anturi. 
Eron pienentyessä säätövastuu siirtyy sisäilman 
anturille.
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rustettava tuuletuksella. Behr Service on jo 
esitellyt vaatimukset täyttävän huoltolait-
teen, joka tulee markkinoille vuoden 2011 
puolivälissä. Wigamin uudelle kylmäaineel-
le suunnitellut laitteet ovat luvassa ensi vuo-
den jälkipuoliskolla.

Kahalta kaikki tarvittava
Tukes-vaatimukset ovat vielä tarkentumat-
ta uuden kylmäaineen osalta, mutta huolto-
henkilöstön turvallisuuskoulutusvaatimuk-
set tuskin tulevat ainakaan laskemaan. 
Kaha seuraa luonnollisesti tilanteen kehitys-

tä ja tulee tarjoamaan asiakkailleen tuttuun 
tapaan sekä vaatimukset täyttävät laitteet 
että tarvittavan käyttökoulutuksen.

Pitkä siirtymäaika
Uusi määräys alkaa käytännössä näkyä vas-
ta, kun vuoden 2011 puolella tyyppihyväk-
syttyjä autoja alkaa tulla ensimmäiseen il-
mastointihuoltoon. Siirtymä tapahtuu pik-
kuhiljaa, joten minkäänlaiseen paniikkiin ei 
siis ole syytä. Vanha R134a-kylmäaine tulee 
olemaan käytössä vielä pitkään. Kaha pitää 
asiakkaansa ajan tasalla tässäkin suhteessa.

Uutuuspuhaltimet 
vaativiin sovelluksiin
Spal Automotive on maail-
man johtavia sähkökäyttöis-
ten ajoneuvopuhaltimien 
valmistajia. Sen kaikki puhal-
lintuotteet valmistetaan 
omassa tehtaassa Pohjois-
Italian Corregiossa yli 50 
vuoden kokemuksella. Yri-
tyksen tuoreinta osaamista 
edustavat uuden sukupolven 
koteloiduilla, harjattomilla 
moottoreilla varustetut 
puhaltimet, joiden käyttöikä 
on jopa 30 000 tuntia.

Suojattu rakenne
Uutuuspuhaltimien moottorin IP68- ja 
IP6K9K-suojattu rakenne merkitsee, että ne 
ovat käytännössä vesitiiviitä ja siten ruos-
tumattomia sekä immuuneja lialle, pölylle 
ja muille ulkoisille haitoille. Moottoriin in-
tegroitu ohjauselektroniikka on niin ikään 
kotelon suojassa. Harjattomuuden etuihin 
puolestaan kuuluvat huoltovapaus, hiljai-
nen, värinätön käynti sekä kipinättömyys, 
minkä ansiosta EMC-hyväksytyt Spal-uu-
tuuspuhaltimet ovat turvallinen valinta säh-
kömagneettisesti kriittisiin kohteisiin.

Harjattomat Spal-puhaltimet

Aksiaalipuhaltimet
ø 405
ø 385
ø 305

Radiaalipuhaltimet
malli 019
malli 020

Täydellinen ohjattavuus
Tehokkasti suojattujen, kompaktien Spal-
puhaltimien asennettavuus on huippuluok-
kaa. Moottorien kierrosnopeutta voidaan 
säätää pulssiohjauksella, joten niiden toi-
minta on helppo optimoida käyttökohteen 
kannalta mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaiseksi. Erinomaisen sovitettavuuden täy-
dentää sisäänrakennettu diagnostiikkaulos-
tulo. Toimintaansa itse valvovat puhaltimet 
on lisäksi varustettu yli- ja alijännite- sekä 
ylikuumenemis- ja -kuormasuojauksella.

Toimitukset lavoittain teollisuudelle
Kaha toimittaa Spal-puhaltimia projekti-
kohtaisissa OE-erissä ajoneuvoteollisuudelle 
tai muille valmistajille, jotka vaativat käyt-
tämiltään puhaltimilta poikkeuksellista kes-
tävyyttä ja ohjattavuutta. Varsinkin vaati-
vissa työkonesovelluksissa on tärkeää, että 
puhaltimet toimivat oloista riippumatta il-
man huoltotoimenpiteitä. Kahan tuoteoh-
jelmassa olevat kolme aksiaali- ja kaksi ra-
diaalipuhallinta kattavat laajan kirjon käyt-
tökohteita ja -tarkoituksia. Ota yhteyttä ja 
kysy lisää! 
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Uutta 

Suomessa! AMMATTILAISTAS
RAM (Round-a-Mount) on ammattilaistason kiinnitys-

tuotesarja, joka rakentuu mustaksi jauhemaalatuista 

merialumiiniosista sekä kumisista kuulanivelistä, 

jotka varmistavat pitävän kiristyksen ja 

vaimentavat tärinää ja iskuja. Myös 

kaikki muut osat ovat ruostumat-

tomia ja erittäin kestäviä. 

Yhdysvaltalainen tuotesarja huokuu 

jämerää laatua ja tarjoaa osiensa 

vapaalla yhdisteltävyydellä 

todella yksilöllistä 

soveltuvuutta.
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ON RAM-LAITEPIDIKKEET

Kaikkiin ajoneuvoihin
Merialumiinisten osien ja kumisen kuula-
nivelen ansiosta RAM-pidikkeet soveltu-
vat erityisesti vaativiin käyttöympäristöi-
hin, joissa kosteus, tärinä ja iskut ovat arki-
päivää. Metsä-, maansiirto- ja muut työko-
neet, trukit, moottoripyörät ja veneet ovat 
esimerkkejä kohteista, joissa RAM-tuotteet 
vähentävät herkkiin elektronisiin laitteisiin 
kohdistuvaa rasitusta ja pidentävät niiden 
käyttöikää. Rekkoihin, paketti- ja jakelu-
autoihin sekä takseihin on tarjolla kestäviä 
ja kekseliäitä kiinnitysratkaisuja niin pien-
laitteille kuin raskaammille kannettaville 
tietokoneillekin.

RAM-komponentit Kahalta
RAM-tuotteilla on elinikäinen takuu valmis-
tajan takuuehtojen mukaisesti. Kahan vali-
koimaan tulevat kaikki keskeisimmät kom-
ponentit, joista on helppo koota haluttu 
kiinnike. Ajoneuvoteollisuudelle voidaan 
tarvittaessa suunnitella hyvinkin yksilöllinen 
kiinnitysratkaisu. Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Kari Rajamäki, puh. (09) 6156 8233 tai 
kari.rajamaki@kaha.fi

Viisi kokoluokkaa
RAM-ratkaisut on rakennettu noin 1 000 
osakomponentista, joita yhdistelemällä on 
syntynyt yli 3 000 nimikkeen tuotevalikoi-
ma. Järjestelmässä on viisi kokoluokkaa  
(A–E), jotka määräytyvät kuulan läpimitan 
(14–86 mm) mukaan. Vastaavat kuormasuo-
situkset ovat 0,1–9,1 kg. Lähes kaikkiin tar-
peisiin löytyy valmis ratkaisu, mutta osia yh-
distelemällä on mahdollista koota myös yk-
silöllinen tuote. Teollisuusasiakkaille sellai-
nen voidaan suunnitella mittojen mukaan 
alusta asti.

Valtavasti käyttökohteita
Tuotevalikoimaan kuuluu niin universaale-
ja kuin mallikohtaisiakin pidikkeitä matka- 
ja radiopuhelimille, navigaattoreille, kai-
kuluotaimille, kalastusvavoille, kameroille, 
näytöille ja kannettaville tietokoneille. Kiin-
nitysalustakin voi olla periaatteessa mikä ta-
hansa, sillä kiinnikevalikoima sisältää valta-

van joukon erilaisia ruuvat-
tavia, putken ympärille 

puristettavia, imukupilla 
kiinnittyviä ja liimattavia 

jalustoja sekä nelikul-
maisia profiileja.
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Alussa on innostus 
Kun aloitin tiiviimmän yhteistyön Aaro Vai-
nion kanssa syksyllä 2005, oli vaikea enna-
koida, miten ja missä aikataulussa hänen 
uransa tulisi etenemään. Suunnitelmat oli-
vat toki selkeät ja määrätietoiset, kuten va-
rainhankintakin, josta Aaron isä Kimmo kan-
toi suurta vastuuta. Muistan hyvin, kun Aa-
ro tuli isänsä kanssa hakemaan ensimmäistä 
ison luokan kartingautoa firmaltani Seinä-
joelta. Tuolloin hieman tanakalta näyttänyt 
vaaleahiuksinen nuorimies höpötteli ummet 
ja lammet pienemmissä luokissa ajamistaan 
kisoista ja ohitustilanteista. Intoa riitti, ja si-
tä on sittemmin riittänyt aina vain lisää.

Hötkyily ei kannata
Kun kuljettaja päättää jättää kartingradat 
ja siirtyä eteenpäin isompiin autoihin, on 
hän ehkä uransa vaikeimpien kysymysten 
edessä. Olen aina kehottanut kuljettajia ja 
heidän taustavoimiaan tekemään päätökset 
hötkyilemättä. Aivan liian usein kartingista 
lähdetään maailman valloitukseen liian löy-
hin eväin, jolloin homma voi tyssätä jo puo-
lessa vuodessa. Eikä kartingin pariin palaa-

Kartingista Formuloihin

Aaro Vainio ja 
muutosten vuosi
Hiljattain 17 vuotta täyttänyt espoolainen Vainio on 
Suomen menestynein kartingkuljettaja kautta aikojen. 
Kaksi EM-kultaa ja MM-hopea saivat myös kansain-
väliset sijoittajat kiinnostumaan nuoresta lupauksesta. 
Aaron uraa Red Step Kartingin kautta luotsannut 
Jani Pirttinen kertoi Kahaviestille, kuinka 
tulevaisuuden kannalta tärkeät päätökset tehtiin.

Jani Pirttinen

Teksti Jani Pirttinen, kuvat Insight F1.
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minenkaan ole mikään helppo homma. Kes-
kipakan lehtiä on maailma täynnä, ja kau-
kaisen pohjolan kuljettajat joutuvat teke-
mään joukosta erottuakseen tavallista pa-
rempia tuloksia. 

Urasuunnittelu kaiken perusta
Jo kartingissa kansainvälinen kilpataso voi 
nostaa budjetin pilviin. Osa kuljettajista 
ajaa lisäksi vielä kotimaassa kansallisen nä-
kyvyyden takaamiseksi esimerkiksi SM-sar-
jan, jolloin taloudellisia satsauksia joudu-
taan lisäämään entisestään. Mutta kun pu-
hutaan formula-autoista, saattaa hintalap-
pu olla pienemmissäkin luokissa jopa nelin-
kertainen kartingiin verrattuna. On siis sel-
vää, että urasuunnitteluun kannattaa käyt-
tää paljon aikaa. Toisaalta on osattava ta-
koa silloin, kun rauta on kuuma – eikä Aa-
ro kartingissa sitä paljon hehkuvamman pu-
naisemmaksi olisi enää saanut. Oli aika kat-
soa eteenpäin.

Kansainvälinen managerointisopimus
Olimme aina tehneet ratkaisut Aaron tu-
levista luokista ja kilpailusarjoista yhdessä 
Kimmo-isän kanssa, ja niin nytkin. Kävim-
me eri tahoilta tulleita tarjouksia pikaises-
ti läpi ja päätimme, että jatkan neuvottelu-
ja ranskalaisen Nicolas Todtin kanssa, jon-
ka tunnetuimpia asiakkaita ovat mm. F1-

kuljettaja Felipe Massa sekä Pastor Maldo- 
nado ja Jules Bianchi. Lopulta käytyäni muu-
tamaan otteeseen Genevessä Nicolasin toi-
mistolla olimme tilanteessa, jossa pöydälläni 
oli luonnos mittavasta sopimuksesta hänen 
managerointitoimistonsa ja Aaron välillä.  
Itselleni tämä tiesi Aaron avustajan pestiä.

Asenne ammattimaisemmaksi
Viesti Nicolasilta oli selkeä: poika on saata-
va kuntoon ja oppimaan urheilijan säntilli-
set elämäntavat. Solmin heti projektin alet-
tua sopimuksen Kuortaneen Urheiluopiston 
ja siellä Tapio Korjuksen kanssa. Säännölli-
set harjoitusleirit ja testit Kuortaneella ovat-
kin saaneet suunnan ja vauhdin tälläkin osa-
alueella oikeaksi. Formula Renaultin kaltai-
set pikkuformulat eivät ole vielä kovin ras-
kaita ajettavia, mutta touhun vakavoitues-
sa ei fysiikkaa pystytä rakentamaan tarvit-
tavalle tasolle hetkessä. Myös kisa- ja testi-
matkoilla treenataan säännöllisesti, sillä hy-
vää peruskuntoa tarvitaan jo nyt pelkästään 
matkustamisesta palautumiseen.

Tulostavoitteet korkealla
Aaro on siinä mielessä onnellisessa asemas-
sa, että hän saa testata riittävästi. Tätä kir-
joittaessani olemme reissanneet vuoden ai-
kana yhteensä 28:lle Euroopan eri radalle. 
Testipäiviä kisojen lisäksi on kertynyt yli 30. 
Toisaalta, kun testataan ja panostetaan pal-
jon, silloin myös vaaditaan enemmän. Nico-
laskaan ei ole mikään joulupukki, joka mak-
saa jonkun ajamiset vain hyvästä tahdos-
taan. Sijoitetut rahat pitää saada jonain päi-
vänä takaisin. Paineet ja tulostavoitteet ovat 
siis koko ajan korkealla, mutta tästä kaikes-
ta Aaro on selviytynyt toistaiseksi hienosti.

Tuloskaskausi nousujohteinen
Vainio ajoi tulokaskaudellaan Formula Re-
nault 2.0 Eurocup -sarjan. Sarjassa ajettiin 
8 kilpailuviikonloppua ja siihen osallistui 

noin 25 kuljettajaa. Vainio ajoi ranskalaises-
sa Tech1 Racing -tiimissä ranskalaisten Art-
hur Picin ja Hugo Valenten tiimikaverina. 
Alkukaudesta sarjan mestaruuspystiä sovi-
teltiinkin juuri Aaron tiimikaverin Arthur Pi-
cin palkintokaappiin, mutta hän tuli lopul-
ta kolmanneksi. Vainion kausi oli kaksijakoi-
nen. Alkukausi toi tullessaan paljon uutta 
asiaa omaksuttavaksi, joten virheitäkin tu-
li. Aaro osoitti kuitenkin oppimiskykyä ja te-
ki loppukaudesta hienon nousun sarjan nel-
jännelle sijalle.

Kaikki omissa käsissä
Aaro osoitti tulokaskaudellaan, että myös 
formuloissa on lupa odottaa menestystä kar-
tingin tavoin. Jos sijoitukset olisivat jääneet 
kympin huonommalle puolen eikä Aaro oli-
si pystynyt väläyttämään osaamistaan, tämä 
projekti olisi hyvinkin saattanut olla tässä. 
Touhu on todella kovaa ja vaatii jatkuvia va-
lintoja normaalin teini-ikäisen pojan meno-
jen ja autourheilu-uran välillä. Kaikki aseet 
ovat kuitenkin nyt omissa käsissä ja Aaro on 
sitoutunut katsomaan, minne asti ajan kans-
sa päästään.

Ajot jatkuvat ensi kaudella
Kauden 2011 suunnittelut käyvät juuri nyt 
kuumimmillaan. Odottelemme parhail-
laan Genevestä tietoa siitä, jatketaanko en-
si kausi Formula Renaultilla vai siirrytäänkö 
isomman auton puikkoihin. Aaro ajoi syksyl-
lä neljä päivää testiä tutun Tech1 Racingin 
riveissä seuraavan kokoluokan GP3-formu-
lalla, joka on ”rellua” jopa 6 sekuntia no-
peampi kierroksella. Euroopan ratoja F1:n 
mukana kiertävässä sarjassa testaaminen 
on kuitenkin tiukasti rajattu, joten lisäkier-
roksia olisi haettava esimerkiksi Formula 3:n  
ratista. Aaron kannalta tärkeintä on, että 
ensi vuonna ollaan taas viivalla, oli luokka 
mikä tahansa!

DEFA vauhdissa mukana
DEFA aloitti Kahan kautta markkinointiyhteistyön Aaro Vainion ja hänen taustavoimi-
ensa kanssa jo vuonna 1999 Aaron ollessa vasta kuusivuotias. Vuosien varrella hänet 
on voinut nähdä ajokkinsa kanssa useita kertoja Kahan messuosastoilla tai edustamas-
sa Defaa ja Kahaa erilaisissa tapahtumissa. Yhteistyö on jatkunut eri muodoissa tähän 
päivään asti ja jatkuu edelleen.
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Kuopiossa toimiva Savon 
Diesel Oy on toiminut 
talousalueensa auto-
korjaamoiden merkittä-
vänä paikallistukku-
liikkeenä 1960-luvulta 
alkaen. Aikaansa seuraava 
perheyritys pitää asiak-
kaansa tyytyväisenä 
hyvällä palvelulla ja 
laadukkailla 3 vuoden 
takuuvaraosilla.

Savon Diesel Oy - korjaamotu
Bosch kuvassa alusta asti
Kyösti Nikkanen perusti yrityksen vuonna 
1965 aloittaen Boschin maahantuojana toi-
mineen Oy Alftan Ab:n ja Lucas-osien maa-
hantuojan Oy Elektro-Diesel Ab:n piirimyy-
jänä. Alftan ja Elektro-Diesel olivat sisaryri-
tyksiä ja alkuaikoina Savon Dieselin myymä 
tuotevalikoima koostui lähes kokonaan näi-
den kahden maahantuojan varaosista. 

Boschin lisäksi tuolloin vahvoja tuotemerk-
kejä olivat Lucas, Girling, Simms ja CAV. Suo-
meen tuolloin tuotujen, enimmäkseen sak-
salaisten ja brittiläisten länsiautojen osat 
olivat pääasiassa Boschin tai Lucasin valmis-
tetta. Autokaupan vapauduttua säännöste-
lystä ala kasvoi voimakkaasti ja Savon Diesel 
Oy sen mukana.

Korjaamotoiminta keskeistä
Jo alusta alkaen Savon Dieselin toiminta 
perustui osien myyntiin maakunnan kor-
jaamoille ja jälleenmyyjille. Lisäksi autojen 
omatoiminen korjaus oli tuolloin paljon ny-
kyistä yleisempää, joten myös kuluttaja-asi-
akkaiden osuus oli merkittävä. EDA-piiri-
myyjän suoranainen velvoite oli lisäksi oma, 
täydellisesti varustettu diesel- ja autosähkö-

korjaamo, joka toimi eräänlaisena myynti-
piirin keskushuoltopisteenä. Pian myös Sa-
von Diesel aloitti oman korjaamotoimin-
nan, joka jatkui vuoteen 1996 saakka, jol-
loin korjaamotilat vuokrattiin ulkopuolisil-
le yrittäjille. 

Kasvun myötä Savon Dieselille perustettiin 
vuonna 1969 sisarliike Saartin Akku Oy, joka 
palveli sekä kuluttaja-asiakkaita että korjaa-
moita aina vuoteen 2009 asti, jolloin Saartin 
Akun toiminnot fuusioitiin Savon Dieselin 
yhteyteen.  Yritykset  työllistivät  parhaim-
millaan yli 40 henkilöä. Tällä hetkellä Savon 
Dieselissä työskentelee yhdeksän henkilöä, 
heistä suurin osa suoranaisissa myyntiteh-
tävissä. Lisäksi omana yhtiönään toimivassa 
korjaamossa työskentelee kolme asentajaa.

Yrittäjyyttä kahdessa polvessa
Yhtiön perustaja Kyösti Nikkanen on edel-
leen aktiivisesti mukana yrityksen taustalla. 
Liikkeen operatiivinen toiminta on nykyisen 
toimitusjohtajan, Kyöstin pojan Mikko Nik-
kasen vastuulla. Kuluvana vuonna hän aloit-
ti 14 vuoden tauon jälkeen myös korjaamo-
yrittäjänä aiemmin ulkopuolisille yrittäjil-
le vuokratuissa tiloissa Savon Dieselin liike-
kiinteistössä. Samaan kiinteistöön on tulos-
sa myös katsastustoimipiste, jolle ovat juuri 
valmistumassa nykyaikaiset tilat.
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kkuna viidellä vuosikymmenellä
Kahalta osat 3 vuoden takuulla
Viimeisten parin vuoden aikana Savon Die-
sel on uudistanut toimintojaan merkittäväs-
ti. Korjaamoille suuntautuvaa tarjontaa on 
kehitetty edelleen mm. kiinnittämällä en-
tistä suurempi huomio varastoitavien vara-
osien laatuun ja määrään. Varaosavalikoi-
man rungon muodostavat Kahan maahan-
tuomat varaosat, joille voidaan tarjota kor-
jaamolla asennettuna kolmen vuoden ta-
kuu. Tämän asiakaskorjaamot ovat ottaneet 
hyvin myönteisesti vastaan.  

Korjaamoille pyritään tarjoamaan aktiivises-
ti teknistä ja logistista apua. Vaikka korjaa-
moiden tilaukset Savon Dieselille tapahtu-
vat jo merkittävässä määrin sähköisesti, on 
henkilökohtainen kontakti edelleen hyvin 
tärkeä. Savon Dieselin kenttämyyjänä jat-
kaa monen vuosikymmenen kokemuksella 
koko maakunnan korjaamoyrittäjien hyvin 
tuntema Jorma Pekkarinen.

Valintana ketjuuntumattomuus
EDA-ketju oli Suomen ensimmäinen vara-
osakaupan ketju, jossa oli enimmillään jä-
seninä 28 piirimyyjää. Boschin ja Lucasin 
myyntiorganisaatioiden muuttuessa 1980-
luvulla EDA-ketjun toiminta enti-
sessä muodossaan loppui vähi-
tellen. Sittemmin Savon Diesel ja 
Saartin Akku olivat muutaman 
vuoden myös Osaset-ketjun jäse-
ninä. 

Vuodesta 2008 alkaen yritys on pi-
täytynyt ketjujen ulkopuolella ja 
Mikko Nikkanen on ratkaisuunsa 
tyytyväinen. Hyvä yhteistyökumppa-
nuus tavarantoimittajien ja asiakas-
korjaamoiden kanssa ei edellytä kil-
piä ja tiukkoja sopimuksia, vaan en-
nen muuta yhteisiä toiminnallisia ta-
voitteita.

1) Savon Dieselin toimitilojen yhteyteen on valmistumassa ajan-
mukaiset tilat vuokralaiseksi tulevalle katsastuskonttorille. 

2) Jari Toivanen edustaa varaosamyyjien kokenutta kaartia.

3) Pentti Malinen varmistamassa laturin vastaavuutta.

4) Savon Dieselin perustaja Kyösti Nikkanen on edelleen tiiviisti 
mukana yrityksen toiminnassa, vaikka varsinainen vetovastuu 
onkin jo siirtynyt Mikko Nikkaselle.

5) Savon Dieselin vahvuus korjaamoiden varaosatoimittajana 
perustuu laajaan varastonimikkeistöön ja tuotteiden laatuun.

1

2

4

5
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Takuuosien tie tilauksesta toi
Kaha antaa myymilleen 
varaosille 3 v / 100 000 km 
takuun. Takuuvaraosien 
tilaaminen on helppoa ja 
nopeaa, sillä Kahalla on 
tarjota niin jälleenmyyjille 
kuin autokorjaamoillekin 
autorekisteriin ja eurooppa-
laisiin TecDoc- ja Autodata- 
tietokantoihin sekä asiak-
kaiden omiin ohjelmistoihin 
integroidut tehokkaat säh-
köiset tuoteluettelot. 

Korjaamoille: Korjaamo.net 
Vapaan varaosakaupan autokorjaamoille 
räätälöity Korjaamo.net on työkalu korjaa-
motoiminnan tueksi. Ilmainen palvelu hyö-
dyntää peräti viittä eri suomalaista ja eu-
rooppalaista tietokantaa, mutta edellyt-
tää vain voimassaolevaa Autodata-lisens-
siä. Korjaamo.netin avulla voidaan pelkäl-
lä rekisterinumerolla hakea huollettaval-
le tai korjattavalle autolle huolto- tai kor-
jaustiedot ja -ohjeajat sekä kaikki tarvitta-
vat varaosat. 

Autokorjaamon edun mukaista on tehdä 
kuluttajalle mahdollisimman tarkka kustan-
nusarvio ja huoltaa tai korjata auto korkea-
laatuisilla varaosilla. Korjaamo.netin avul-
la se onnistuu, sillä näkyvillä ovat todelliset 
korjaamokohtaiset hinnat ja kolmen vuo-
den takuulla varustetut varaosat on help-
po tilata hetkessä sähköisesti lähimmältä 
Kahan jälleenmyyjältä. Täydellinen jälleen-
myyjälista löytyy osoitteesta www.kaha.fi.

Jälleenmyyjille: Autoluettelo.fi
Kahan edustamia varaosia ja lisävarustei-
ta voi etsiä, selailla ja tilata kätevästi omal-
ta tietokoneelta osoitteesta www.autoluet-
telo.fi. Tuotteita voi hakea luettelosta joko 
suoraan auton rekisterinumeron tai moni-
puolisesti tuotenumeron, valmistajan, OE-
numeron tai automerkin, -mallin, vuosimal-
lin tai moottorityypin mukaan. Sähköinen 
noin 70 000 nimikkeen tuoteluettelo näyt-
tää reaaliajassa päivittyvän saldon varasto-
tasolta asti – joka päivä kellon ympäri. Au-
toluettelon tiedot pohjautuvat alan arvos-
tetuimpaan tuote- ja soveltuvuustietokan-
taan TecDociin.

Jälleenmyyjänämme saat käyttäjätunnuk-
sen ja salasanan, joilla sisäänkirjautumalla 
näet tuotteiden saldot ja ajantasalla ole-
van ostohintasi. Pystyt näin lupaamaan asi-
akkaallesi varmasti tuotteiden saatavuuden 
ja tarkan hinnan. Reaaliaikaisia hakuja ja ti-
lauksia voidaan tehdä myös suoraan asiak-
kaan järjestelmien (esim. AutoFutur) kautta, 
sillä Autoluettelo.fi on integroitu olemassa 
oleviin järjestelmiin Kahalinkin avulla.
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KAHALINKKI

mitukseen
Varaosatakuu 3 v / 100 000 km
Autojen takuuajat ovat pidentyneet viime 
vuosien aikana. Antamalla kolmen vuoden 
takuun myös auton huoltamisessa ja korjaa-
misessa tarvittaville osille, Kaha laajentaa 
autoilijan turvaa entisestään – ainoana Suo-
messa. Käytännössä se merkitsee, että Ka-
han asiakas voi tarjota omalle asiakkaalleen 
täysin ilmaista lisäturvaa ja huolettomia ki-
lometrejä!

Nykyaikaisen auton huoltaminen ja korjaa-
minen vaatii jatkuvalla koulutuksella ylläpi-
dettävää ammattitaitoa ja oikeita työkalu-
ja. Siksi 3 vuoden varaosatakuu on voimas-
sa vain autokorjaamon asentamille varaosil-
le – sillä, mihin ketjuun korjaamo kuuluu tai 
on kuulumatta, ei ole merkitystä. Kulutta-
jan itsensä asentamia varaosia takuu ei kos-
ke. Täydelliset takuuehdot ovat luettavissa 
osoitteessa www.kaha.fi/extranet.

Lisätiedot: varaosaosaston osastopäällikkö 
Jouni Vainikka, puh. (09) 6156 8202 tai 
jouni.vainikka@kaha.fi
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Viime toukokuussa tutus-
tuttiin kansainvälisessä 
ilmapiirissä KGK-konsernin 
uuteen Enköpingissä sijaitse-
vaan logistiikkakeskukseen. 
Samalla kuultiin muuta-
man keskeisen toimittajan 
puheenvuorot.

Alkuperäinen artikkeli: Arto Vänttinen, Suomen Autolehti 7/2010

Automaahantuojat Kahan vieraana Ruotsissa

Logistiikkaa ja 
tuoteuutuuksia

Ajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden 
tukkuliike Oy Kaha Ab:n emoyhtiö K. G. 
Knutsson -konserni (KGK) järjesti automaa-
hantuojakokouksen Ruotsissa toukokuun 
lopussa. Kokoukseen osallistui noin sata 
automaahantuojien edustajaa Suomesta, 
Ruotsista, Norjasta, Eestistä, Latviasta ja 
Liettuasta.

Kokouksen tärkein informatiivinen osuus 
järjestettiin KGK:n uudessa logistiikkakes-
kuksessa Enköpingissä. Keskus otettiin käyt-
töön vuonna 2009, ja se toimii Ruotsin lisäk-
si Pohjoismaiden ja Baltian tytäryhtiöiden 
tukivarastona. Keskukseen yhdistettiin kon-

sernin kolme aikaisempaa varastoa Lundis-
ta, Sollentunasta ja Malmöstä. Keskus sijait-
see noin 80 kilometriä Tukholmasta luotee-
seen. 

Tehokasta automaatiota
Logistiikkakeskukseen on investoitu noin 
30 miljoonaa euroa. Panostus antaa KGK:lle 
hyvät asetelmat tiukasti kilpailluilla markki-
noilla. Investointi tukee jatkossa myös Ka-
han asiakkaita, sillä tehokas ja nopea Skan-
dinavian keskusvarasto on vankka tuki Ka-
han logistiikkapalveluille. KGK edustaa kym-
meniä tuotemerkkejä, joiden joukossa ovat 
muun muassa Defa, Webasto, Varta, ZF, Va-
leo, Thule, Philips, NGK, Kamasa Tools, Hel-
la ja Castrol.

Pinta-alaltaan 34 000 neliömetrin eli noin 
viiden jalkapallokentän kokoinen keskus 
toimii uusimman tekniikan avulla ja sen toi-
mintaa ohjaa moderni tietojärjestelmä. Va-
raston yli 120 000 viivakoodattua tuotetta 
pysyvät järjestyksessä tehokkaiden hylly- ja 
kuljetinjärjestelmien avulla. Varastosta läh-
tee yli 300 000 toimitusta vuodessa.
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Keskeinen osa varaston toimintaa on niin 
sanottu Miniload-järjestelmä, joka hoitaa 
tuotteiden varastoinnin automatisoidusti 
ja tehokkaasti. Miniloadin sydäminä toimi-
vat korkeiden säilytyshyllyjen välissä operoi-
vat viisi nosturia. Nosturit voivat tehdä tu-
hat noutoa tunnissa.

Varastointitilaa Miniloadissa on noin 100 000 
muovilaatikolle ja sen kautta kulkee noin 
75 prosenttia keskuksen tilausriveistä. Lo-
put tavaravirrasta hoidetaan atk-avusteises-
ti trukkikeräilynä.

Ennätystalvi toi lämmitinasiakkaita
Logistiikkakeskuksessa kuultiin myös kah-
den KGK:n tavarantoimittajan puheenvuo-
ro. Norjalainen Defa on yksi sähköisen au-
tolämmön isoista nimistä Euroopassa. Toi-
mitusjohtaja Didrik Eidsvigin mukaan vuosi 
2009 oli vaikea talouskriisin vuoksi ja yrityk-
sen tilaukset olivat ennätyksellisen alhaalla. 

KGK:n automaahantuojakokoukseen osallistui edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Eestistä, 
Latviasta ja Liettuasta.

Viime talvi oli puolestaan erinomainen läm-
mitinvalmistajan kannalta, ja se toi paljon 
uusia asiakkaita. Kysynnän kasvun vuoksi 
yhtiöllä on ollut viime aikoina toimitusvai-
keuksia, koska alihankkijat eivät ole pysy-
neet valmistajan tuotantotahdissa. Eidsvi-
gin mukaan etenkin elektroniikkateollisuu-
della on edelleen toimitusongelmia. Defa 
on aloittanut tuotannon myös Kiinassa.

Defalla uskotaan, että akkulatureiden mark-
kinat kasvavat jatkossa. Ajoneuvoissa tarvi-
taan aikaisempaa enemmän sähköä muun 
muassa monipuolisen viihde-elektroniikan 
pyörittämiseen. Tuoteuutuuksia ovat muun 
muassa monenlaisiin kulkuneuvoihin sovel-
tuva akkulaturisarja, sekä korjaamokäyt-
töön suunniteltu laturi. 

Defalla on laaja tuotevalikoima myös ajo-
neuvojen hälytinjärjestelmissä. Uusin tuo-
te DVS 90 -hälytysjärjestelmä on suunniteltu 
entistä kompaktimmaksi ja yksinkertaisem-
maksi. Se toimii sekä 12 että 14 voltin jän-
nitteellä, joten se sopii myös raskaaseen ka-
lustoon.

Yritys panostaa myös langattoman tiedon-
siirron hyödyntämiseen. Valikoimassa on 
erilaisia paikannuspalveluja, jotka toimivat 
matkapuhelimen välityksellä. Palveluiden 
avulla voi myös hallita ajoneuvon hälytys- ja 
lämmitysjärjestelmiä sekä saada hälytyksen, 
jos akun varaus laskee liian alhaiseksi. 

Kaha emoyhtiö KGK avasi uuden, pinta-alaltaan 
yli viiden jalkapallokentän kokoisen logistiikka-
keskuksen Ruotsin Enköpingiin.

Philip van Ast kertoi seminaarissa Webaston 
toiminnasta ja uusimmista tuotteista.

Lisälämmitin yhä useammassa autossa
Webaston edustaja Philip van Ast totesi vuo-
den 2009 olleen vaikea myös saksalaisyrityk-
selle. Uusien tuotteiden kehitystyö on kui-
tenkin pyörinyt taantumasta huolimatta. 
Autotekniikka kehittyy jatkuvasti ja yhtiön 
on pysyttävä kehityksen perässä. Yksi tule-
vaisuuden kysymys liittyy esimerkiksi sähkö-
autojen lämmittämiseen.

Vaikka Webasto tunnetaan Suomessa eri-
tyisesti polttoainekäyttöisistä lisälämmitti-
mistä, iso osa sen kansainvälisestä liikevaih-
dosta syntyy ajoneuvojen kattoratkaisujen 
tuottamisesta. Esimerkiksi jälkiasennetta-
vat kattoluukut ovat yhä kannattavaa bis-
nestä. Autovalmistajat ovat tehneet joihin-
kin malleihin erikoissarjoina jälkiasennuk-
sia, ja se on vaikuttanut positiivisesti mallin 
myyntiin.

Webaston viimeisin tuoteuutuus lämmitin-
puolella on Thermo Top evo. Se on pienem-
pi, kevyempi ja vähäkulutuksisempi kuin 
edeltäjänsä. Evossa on yhdistetty Webaston 
kahden aikaisemman mallin ominaisuuksia 
ja autovalmistajat käyttävät sitä myös teh-
dasvarusteena.

Useihin uusiin automalleihin on myös asen-
nettu ajonaikainen lisälämmitin. Ajonaikai-
nen lämmitin on helppo päivittää myös esi-
lämmittimenä toimivaksi. van Ast näkeekin 
tässä hyvän liiketoimintamahdollisuuden 
Webaston jälleenmyyjille.

Lämmittimet ovat viime aikoina levinneet 
myös pieniin autoihin, vaikka useimmiten 
ne löytyvät maasturi- tai premium-luokan 
autoista. Suomessa asennetaan suhteellises-
ti laskettuna paljon polttoainekäyttöisiä li-
sälämmittimiä uusiin autoihin. 
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Wc-kemikaali 
30 l kanisterissa
Thetford Aqua Kem Blue Weekender wc-
kemikaalia saa myös henkilökuljetuksen 
ammattilaisia käytännöllisesti palvelevas-
sa 30 litran kanisterissa. Riittoisa ja raikas-
tuoksuinen aine ei sisällä formaldehydia 
ja sopii 30 % propyleeniglykolin lisäyksellä 
myös talvikäyttöön (noin -20 °C asti). 
Til.nro TF 30278BA.

Nyt 30 litran 

pakkauskoko!

Erikoislahja 
työkalujen ystävälle!
Kamasa Tools K 7102 on mainio joululahjaidea kaikille laatutyökaluja arvosta-
valle. Kätevän hylsy- ja teräpalasarjan erikoisuus on erittäin pienikokoinen 
60-hampainen miniräikkäväännin, jolla on helppo päästä käsiksi ahtaisiinkin 
kohteisiin. Erittäin kompaktiin (165 x 90 x 35 mm) läpinäkyvällä kannella 
varustettuun laatikkoon pakattu sarja sisältää 1/4”-mitoitetut 
teräpalat (32 kpl) ja 5,5–14 mm hylsyt (10 kpl).

Pikalukkosula
Sonax-pikalukkosula sulattaa hetkessä 
jäätyneet lukot, voitelee ja antaa suojan 
uudelleen jäätymistä ja korroosiota vas-
taan. 50 ml. SO 331 541.

Tuulilasin pesuneste
Poistaa tuulilasista pinttyneenkin 
lian muutamalla pyyhkimen vedolla. 
Tiiviste 1 litra (SO 332 100) ja 2,5 litraa 
(SO 332 250) sekä valmissekoite 4 litraa 
(SO 332 400).

Jäänsulattaja
Tuulilasille sumutettava 
Sonax-jäänsulattaja 
on aivan uuden-
tyyppinen ”kemiallinen 
jäänraavin”. Uutuustuote 
sulattaa tuulilasin het-
kessä, antaa hyvän näky-
vyyden ja suojaa lasia 
uudelleen jäätymiseltä. 
500 ml. 
Tuotenumero 
SO 331 241.

Talven varalle



U
U

TISET 
U

U
TISET 

U
U

TISET 
U

U
TISET 

U
U

TISET 
U

U
TISET 

U
U

TISET 
U

U
TISET 

U
U

TISET 
U

U
TISET 

45

Ruotsalainen Zirkona valmistaa laadukkai-
ta pidikkeitä, joilla kannettavan tietoko-
neen voi kiinnittää hyvin monella eri taval-
la paketti- tai kuorma-auton ohjaamoon. 

Auton A/C puhdistusaine
Ilmastointia on hyvä käyttää 
silloin tällöin talvellakin esi-
merkiksi parkkihallissa. Samal-
la järjestelmän voi desinfi oi-
da Sonaxin antibakteerisella 
puhdistusaineella, joka pois-
taa 99,9 % bakteereista, ho-
meesta ja muusta mikrobikas-
vustosta. 150 ml. SO 323 100.

Muut talvituotteet
Muistathan, että Kahalta saat myös laaduk-
kaat lumiharjat ja -raapimet, käynnistys-
kaapelit ja hinausköydet!

Kannettava autoon Zirkona-kiinnikkeillä
Yhteensä komponentteja on noin 60, joil-
la saadaan aikaan useita erilaisia ratkaisu-
ja niin kojelauta-, ohjauspyörä-, istuin- kuin 
takaseinäkiinnitykseenkin. Kestävät teles-

kooppivarret monipuolistavat asennusmah-
dollisuuksia sekä parantavat käyttöergo-
nomiaa. Kysy lisää: Kari Rajamäki, puh. 
(09) 6156 8233 tai kari.rajamaki@kaha.fi 
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Messut

Helsinki 27.–29.1.2011
Auto & Korjaamo 2011 järjestetään 27.–29.1.2011 Helsingin Mes-
sukeskuksessa. Kaha tulee olemaan näyttävästi mukana niin vara-
osillaan kuin lisävarusteillaankin. Tervetuloa osastolle 5g41.

Helsinki 5.–7.11.2010

Skiexpo järjestettiin 5.–7.11.2010 jo 26. ker-
ran Helsingin Messukeskuksessa. Kolmen 
päivän aikana messuihin tutustui peräti 
noin 66 000 kävijää. 

Kaha oli jälleen esillä talven hiihtomatkai-
luun sopivilla Defan, Webaston ja Thulen 
laatutuottella. 

Thulen uusi Dynamic suksiboksiperhe (kat-
so tämän lehden s. 3) sai ensiesittelynsä ja 
innostuneen vastaanoton messuyleisöltä. 
Talvi saa tulla –  Kaha on valmis!

Jämsä 2.–4.9.2010

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto lisävarus-
teilla vahvistettuna oli jo kahdeksatta ker-
taa mukana FinnMetko 2010 -messuilla Jäm-
sänkoskella. Syyskuun alussa järjestetty ko-
nealan ykköstapahtuma keräsi kolmen päi-
vän aikana yli 320 näytteilleasettajaa ja hui-
keat 33 000 kävijää. Kahan osaston muodos-
ti RR Promotionin näyttävä show-rekka, jon-
ka sivutelttaan oli koottu kattava valikoima 
laatutuotteita.
 
Pääuutuuksina esiteltyjen RAM-kiinnitysjär-
jestelmän sekä MCC Easy 200 ATM -lämmön-
säätimen lisäksi esillä oli laaja valikoima Ka-
han ajoneuvoteollisuuden osia, tarvikkei-
ta ja työkaluja sekä sähköisiä lisävarusteita, 
kuten MXN-peruutuskamerajärjestelmät ja 
Defa PowerSystems -latausjärjestelmät.
 
Rekan peräkärry toimi VIP-vaununa, jos-
sa Kahan päämiesten edustajat, metsä- ja 
työkonevalmistajat sekä muut kutsuvieraat 
saattoivat vaihtaa alan kuulumisia ja naut-
tia legendaarisen germaanipohjaisen kent-

tälounaan. Lämpimät kiitokset heille sekä 
kaikille osastollamme vierailleille messukä-
vijöille. Vuonna 2012 nähdään jälleen!
 
Onnea Kahan messuarvonnan voittajille!
1. Reijo Terho, Hämeen Työkalutarvike Oy 
(Dräger Alcotest 3000 alkotesteri)
2. Jari Bovellan, Normet Oy 
(Kamasa K 9015P -työkalusarja)
3. Panu Plukka, Rautaruukki Oyj 
(Defa Handy 70 -akkulaturi)

Helsinki 12.–20.2.2011
Vene 11 Båt -venemessut järjestetään 12.–20.2.2011 Helsingin 
Messukeskuksessa. Tervetuloa tutustumaan Kahan laajaan vene-
puolen varuste- ja kemikaalitarjontaan osastolle XXXX.

TULOSSA!
TULOSSA!
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JOUKKOKIRJE

MTV3 MAX on miehille suunnattu kanava joka tarjoaa 
katsojilleen mm. autourheilua ja muita auto-ohjelmia. 

MAX tavoittaa noin 600 000 suomalaista viikossa.

Kah an brändit näkyvät kanavalla 
7 kertaa päivässä.

Kaha ja MTV3 MAX 2011

Tavataan MTV3 MAXillaTavataan MTV3 MAXilla

?

?


