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Hintamielikuvia

Jälleen kerran olemme saaneet nauttia oikeasta talvesta lähes koko 
maassa. Ainoastaan Lappi on osittain kärsinyt lumen vähyydestä, 
muuten on talvitavaroiden myyjiä naurattanut kaikkialla, myös 
Euroopassa ja Brittein saarilla.

Koko Eurooppaa koskettaneet kylmät kelit aiheuttivat Skandinavian 
markkinoilla jopa pulaa joistakin tuotteista, kuten sähkö- ja poltto-
ainekäyttöisistä autonlämmittimistä sekä akuista. Tulevana talvena 
tehtaiden kasvattamat valmistusmäärät vastaavat todennäköisesti 
kysyntään jo huomattavasti paremmin, mutta ennakointia on kaikilla 
portailla kuitenkin syytä tehdä. Näin me kaikki saamme huomattavasti 
paremmat valmiudet kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseen.

Tein taas tarpeellisen ja jo perinteisen kotimaan talvilomamatkan 
tuntureille. Ensimmäistä kertaa päätin olla menemättä jatkossa Lap-
piin, koska sijoitetulle eurolle ei siellä tunne enää saavansa vastinetta. 
Johtuukohan huomattavan ylihinnoittelun maku turistien suuresta vai 
pienestä määrästä? 

Kävimme retkellämme esimerkiksi lounaalla Kaamasen Kievarissa, 
jossa vedellä höystetty lounas oli kalliimpi kuin Hotel Kämpissä 
Helsingissä! Jommankumman hinnoittelu on kyllä pahasti met-
sässä. Kun turisti muodostaa mielikuvaansa palvelusta, on näinkin 
pienellä asialla suuri vaikutus käsitykseen koko Lapin hintatasosta. 

Eli omankin alamme kannattaa seurata tarkasti, millainen mielikuva 
hinnoittelusta kuluttajille syntyy. Luonnollisesti myös hinta-laatu-
suhteen on oltava kunnossa ja kilpailukykyinen, sillä näin pienillä 
markkinoilla ei ole varaa menettää yhtään asiakasta.

Oikein kaupallista ja kaunista kesää kaikille!

Jari Suhonen

P.S. 
Kiitos Simonin lain 
”Kaikki kokoonpantu hajoaa 
ennemmin tai myöhemmin osiksi”.
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Kahan tuoteohjelmaan uutuutena 
tuleva Travall on maailman johta-
via automerkki- ja mallikohtaisten 
koiraverkkojen valmistajia. Korkealaa-
tuiset verkot kiinnitetään kekseliäästi 
sopiviin kohtiin tavaratilassa, joten 
asennus ei vaadi erikoistyökaluja tai 
muutoksia auton rakenteisiin.

Jakajat
Travall-jakajat tarjoavat monipuolista joustavuutta auton tavaratilan te-
hokkaaseen käyttöön. Niiden avulla lemmikille on mahdollista luoda 
oma, turvallinen alueensa ja maksimoida samalla matkatavaroille tar-
jolla oleva tila. Myös jakajien kiinnitys onnistuu helposti ilman erikois-
työkaluja.

Verkot
Travall-koiraverkot on viimeistelty niin lemmikkiä, asentajaa kuin auton 
sisustustakin ajatellen huolellisesti ja pinnoitettu tummalla nailonilla. 
Merkki- ja mallikohtainen mitoitus ja mukana seuraavat ohjeet takaa-
vat, että kiinnitys onnistuu keneltä tahansa ilman erikoisosaamista. Min-
käänlaisia porauksia, läpivientejä tai ruuveja auton rakenteisiin ei tarvita.

Alkuperäislaatua
Usealle autonvalmistajalle OE-lisävarusteena 
verkkoja valmistavan Travallin erikoisosaami-
sen taustalla on teräksen, alumiinin ja muovin 
käsittelyyn ja pinnoittamiseen keskittynyt eng-
lantilainen ASG Group. Nailonpinnoitetut ver-
kot näyttävät, tuntuvat ja ovat myös käytössä 
erittäin vankkoja ja viimeisteltyjä ja sopivat pai-
koilleen millimetrin tarkasti.

Kahalla koko tuotelinja
Travallin tuoteohjelmaan kuuluu tavaratilan 
matkustamosta erottavia sekä tavaratilaa jaka-
via verkkoja. Valikoimassa on lisäksi mm. tava-
ratilan suojamattoja sekä erilaisia erikoisvarus-
teita. Kahan kautta saatavana ovat kaikki Tra-
vallin tuotteet.

Matkajuomakuppi
Nokkelasti suunnittelu läikkymätön matka-
juomakuppi tarjoaa lemmikille juotavaa ja 
puuhaa automatkalle pitäen tavaratilan sa-
malla kuivempana. Jopa 90 % roiskeita vä-
hentävä kuppi on kätevä myös kotioloissa.

Koiranhäkki
Travall Pet Transporter on farmariautoihin ja 
maastureihin suunniteltu lukittava koiranhäk-
ki. Osina toimitettava erittäin vankkarakentei-
nen medium-kokoinen häkki on helppo koota 
selkeiden kokoonpano-ohjeiden avulla.

Travall-tuotteiden jälleenmyynnistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Jari Widerholmiin puh. (09) 6156 8363 tai jari.widerholm@kaha.fi

Korkealaatuiset
Travall-koiraverkot
Kaha-valikoimaan
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DLD
Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva DLD 
eli Download Device, joka siirtää ajotiedot lan-
gattomasti suoraan toimistoon. Laitetta on saa-
tavana sekä lähiverkossa toimivana wlan- että 
missä tahansa toimivana gprs-mallina. Edelli-
nen siirtää tiedot toimiston läheisyydessä mak-
suttomasti, jälkimmäinen vaatii SIM-kortin,  
jonka tiedonsiirtokulut määrittelee puhelin-
operaattori.

                      DLD + TIS- Web

Ajopiirturitietojen tallentaminen 
pilkulleen lain edellyttämällä tavalla 
aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle 
päänvaivaa. Onneksi VDO on kehit-
tänyt kokonaisratkaisun, joka tekee 
kaiken automaattisesti pykälien 
mukaan ja vapauttaa yrittäjän 
keskittymään olennaiseen.

Vuonna 1955 perustettu Ahola Transport on johtavia kuljetusyrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vuoden 
2008 alusta se on tarjonnut kuljetuksia myös Manner-Eurooppaan ja sieltä Pohjoismaihin. Yhteensä 330 
ajoneuvoyhdistelmän toiminta perustuu on-line-konseptiin, joka mahdollistaa nopeat, joustavat ja luotet-
tavat kuljetuspalvelut teollisuudelle ja kaupalle. 

–”Haimme digipiirturitietojen lainmukaisiin latauksiin mahdollisimman helppokäyttöistä ja luotettavaa jär-
jestelmää,” kertoo Ahola Transportin Fleet Manager Åke Nyblom. –”Tutustuimme muutamiin vaihtoehtoi-
hin, mutta selkeästi toimivin ratkaisu löytyi Kahan edustaman VDO:n tuoteperheestä. DLD ja TIS-Web täytti-
vät vaatimuksemme, ja olemme järjestelmää lähes vuoden käytettyämme erittäin tyytyväisiä valintaamme.” 

Åke Nyblom kertoo Ahola Transportin ajatelleen myös tulevaisuutta: –”Kun tuotteiden valmistajana on piir-
tureiden ylivoimainen markkinajohtaja, uskomme tuotekehityksen ja toiminnan jatkuvuuden olevan taattu.”

TIS-Web
Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-
Web -ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvos-
ta DLD:lla lähetetyt ajotiedot. Ajotietojen arkis-
toinnin, hallinnoinnin ja analysoinnin mahdol-
listava ohjelma on täysin internet-pohjainen, 
joten se ei vaadi ohjelmistoasennuksia omal-
le koneelle ja toimii missä ja milloin tahansa. 
Yhteys on SSL-salattu ja kaikki tiedot varmiste-
taan automaattisesti turvalliselle palvelimelle.

Ahola Transport tyytyväinen VDO-kokonaisratkaisuun
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Kokonaisratkaisu, jolla kuljetusyrittäjä voi keskit tyä olennaiseen
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Ajokalusto lainmukaiseksi 
Alkolukko tulee pakolliseksi tilausajona suoritettavissa koululais- ja päivähoitokuljetuksissa 
1.8.2011 alkaen. Laki koskee paitsi valtaosaa maamme takseista, myös näitä ajoja suorittavia lin-
ja-autoja.

Asennus- ja laitevaatimukset
Laissa säädetään, että alkolukon asennuksen ja kalibroinnin saa suorittaa vain valtuutettu asen-
nuspiste. Toimenpiteistä saadut todistukset on pidettävä mukana ajoneuvossa. Lisäksi alkolukko-
jen on täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Luetteloa hyväksytyistä laitemal-
leista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista ylläpitävät mm. Liikenneturva ja Trafi.

Dräger on valmiina – toimi ajoissa!
Dräger Interlock XT -alkolukko on hyväksytty sekä henkilökuljetuksiin että valvotun ajo-oikeuden 
laitteeksi. Se on turvallinen valinta yrittäjälle myös koko Suomen kattavan huoltoverkostonsa an-
siosta. Jos liikennöit koulu- ja päivähoitokuljetuksia eikä ajokalustosi ole vielä varustettu lainmu-
kaisella alkolukolla, toimi heti ja hae lähin Dräger-piste osoitteesta www.kaha.fi

Alkolukko-
laki voimaan

1.8.2011

Mökkituliainen, joka voi 
pelastaa elämän
Dräger Alcotest 3000 on ammattilaistason alkotesteri hintaluokassa, 
jossa ei ole totuttu näkemään vastaavaa huippulaatua ja -tarkkuutta. 
Se tekee siitä erinomaisen lahjan yksityishenkilölle, joka voi tarvita 
entistä luotettavampaa tietoa veren alkoholipitoisuudesta kesän ja 
grillauspuuhien keskellä.

Helppoutta yhdellä käyttönapilla
Dräger Alcotest 3000 on käyttövalmis yhdellä napin painalluksella ja 
tulos esitetään välittömästi puhalluksen jälkeen. Erikseen 10 kpl pak-
kauksissa myytävät, yksittäispakatut suukappaleet ja yli 1 500 mittauksen 
toimintakyky AA-paristoilla merkitsevät hygieenista ja taloudellista käytettävyyttä. 
Laitteen mukana toimitetaan kangaskotelo, 2 suukappaletta, 2 paristoa ja rannehihna.

                      DLD + TIS- Web
DTCO 1381:n 1.4-version uusia ominaisuuksia:

- Pysähdysten välisiä alle 30 s liikkeitä ei   
 tallenneta ajoajaksi 
- Kuljettajakortin tietojen lataus mahdollista  
 ilman yrityskorttia
- OutOfScope-toiminnon päättyminen auto- 
 maattisesti kortin asettamisella tai poistolla
- Rekisterinumeron syöttö yrityskortilla
- Uudet, selkeämmät symbolit
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Lisäominaisuudet
DLD + TIS-Web on kaikki, mitä ajotietojen lain-
mukaiseen arkistointiin tarvitaan. Tarvitta- 
essa TIS-Web-ohjelmistoon saa lisämaksus-
ta ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google 
Maps -karttapohjalla seuraavan Track & Tra-
ce -toiminnon. DLD-laitteen voi hankkia myös 
DLD Bundle -pakettitarjouksena, joka sisältää 
VDO:n digitaalipiirturi DTCO 1381:n uusimman 
1.4-version, jossa on valmius wlan- ja gprs-tie-
donsiirtoon.

Kokonaisratkaisu, jolla kuljetusyrittäjä voi keskit tyä olennaiseen
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W-Secure W20 on uutuutena Kahan 
valikoimiin tuleva auton langaton 
turvallisuusjärjestelmä, joka valvoo 
rengaspaineita ja haluttujen kohtei-
den liikkeitä auton läheisyydessä sekä 
toimii onnettomuustallentimena.

Selkeää käytettävyyttä
Suomessa suunniteltu ja valmistettu W-Secu-
re W20 koostuu moottoritilaan asennettavas-
ta keskusyksiköstä, ohjaamoon sijoitettavas-
ta informaatioyksiköstä sekä pyörän keskiöihin 
asennettavista langattomista vanneyksiköistä. 
Yksinkertainen, täysin mittariton ja merkkivalo-
ton käyttöjärjestelmä sekä suomenkieliset ääni- 
hälytykset tekevät laitteen toiminnasta huo-
maamatonta.

Kotimainen uutuus!

Monipuolinen turvallisuus-
järjestelmä W-Secure W20
Rengaspainehälytin, vanteiden valvonta, liiketunnistin...  

Monipuoliset toiminnot
Vanneyksiköt valvovat rengaspaineiden lisäk-
si vanteiden liikuttelua, josta seuraa hälytys ak-
kuvarmennetulla sireenillä. GSM-lisämodulilla 
hälytyksen saa myös tekstiviestinä. Järjestel-
män voi täydentää niin ikään lisävarusteisilla 
langattomilla liiketunnistinyksiköillä, jotka val-
vovat mitä tahansa auton läheisyydessä olevaa 
kohdetta.

Automaattinen paineenvalvonta
Auton liikkuessa rengaspaineita automaatti-
sesti valvova järjestelmä perustuu renkaan vie-
rintävastuksen taajuuden vaihteluun. Paineen 
aletessa kuljettaja saa asiasta varoituksen sel-
vällä suomenkielellä ja voi luonnollisesti tar-
kistaa paineet informaatioyksiköstä milloin  
tahansa myös itse.

Musta laatikko
W-Secure W20 toimii myös onnettomuustal-
lentimena, joka rekisteröi jatkuvasti kiihtyvyyk-
siä ja tallentaa muistikortille tapahtumat 30 se-
kuntia ennen ja jälkeen törmäyksen. Onnet-
tomuusdata voidaan lukea erillisellä PC-ohjel-
malla. 
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Lisävarusteena hankittava liiketunnistinyksikkö 
voidaan asentaa haluttuun kohteeseen auton 
lähellä (esim. mönkijään, moottorikelkkaan jne.).

Keskusyksikkö
Konehuoneeseen 

sireenin kanssa

Kauko-ohjain
Hälyttimen käyttöön

Sireeni
Akkuvarmennettu

Informaatioyksikkö
Lähelle kuljettajaa

Vanneyksiköt
Keskelle vannetta

W-Secure W20:n jälleenmyynnistä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä Jari Widerholmiin puh. (09) 6156 8363 tai jari.widerholm@kaha.fi
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estää bensiinin 
tankkauksen 
dieselautoon

Uutuutena Kahan valikoimaan tuleva FuelSure on 
niin autovuokraamoille kuin yksityishenkilöillekin 
kehitetty ratkaisu, joka estää dieselautojen tank-
kaamisen bensiinillä.

Väärintankkaus tulee kalliiksi
Dieselin virhetankkaus on yllättävän yleistä – ja kallista. Vaikka 
autolla ei ehdittäisikään ajaa ja aiheuttaa moottoririkkoa, pelk-
kä tankin tyhjentäminenkin maksaa. Englannissa noin 150 000 
väärin tankkaavaa autoilijaa aikaansaa vuosittain satojen mil-
joonien puntien laskun yksityisille autoilijoille, autovuokraa-
moille ja -maahantuojille sekä kuljetus- ja vakuutusyhtiöille.

FuelSure on täydellinen ratkaisu
Dieselauton virhetankkaus on mahdollista, koska bensiinipis-
toolin suutin on halkaisijaltaan dieselpistoolin vastaavaa pie-
nempi. Koko soppa on kuitenkin helppo välttää yksinkertai-
sella, mutta nerokkaalla FuelSure-turvakorkilla.

Kaikkiin autoihin
Auton polttoainekorkin paikalle kierrettävä FuelSure toimii 
lukkona, jonka avain on dieselpistooli. Jos tankkausta yritetään 
bensiinillä, FuelSure pysyy suljettuna – vain oikea pistooli avaa 
turvakorkin. FuelSure sopii käytännössä kaikkiin autoihin, 
sillä sen mukana tulevista neljästä 
erilaisesta kierreosasta 
pelkästään yleisin 
kattaa noin 90 % 
autokannasta.

Lisätietoja: 
www.fuelsure.fi
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NX501E / NZ501E
NX501E on 2-DIN-kokoinen multimediasoitin 
ja navigaattori, jonka 6,2” ja 800 x 480 resoluu-
tioinen kosketusnäyttö asentuu siististi kehyk-
sen tasalle. 44 Euroopan maata käsittävä kartta 
palvelu- ja liikennekameratietoineen on asen-
nettu valmiiksi 8 Gt:n SD-muistikortille.

CD/DVD/MP3/WMA/USB/BT-soittimella varus-
tetussa laitteessa on iPod-suoraohjaus USB:n 
kautta sekä sisäänrakennettu Bluetooth-vas-

Clarionin uusissa multimediakes-
kuksissa on älypuhelimista tuttuihin 
pyyhkäisyihin reagoiva suuri koske-
tusnäyttö. Käyttöä helpottaa myös 
huippuluotettava Parrot Bluetooth-
handsfree ja -suoratoisto sekä suora 
USB-tuki iPodille/iPhonelle. Navi-
gointikartoissa on selkeä 3D-kaista-
opastus sekä taloudellinen Green 
Routing -reitinlaskentamahdollisuus

taanotin ja -mikrofoni, minkä ansiosta niin 
handsfree-puhelut kuin musiikin suoratois-
tokin yhteensopivasta matkapuhelimesta on 
mahdollista langattomasti.

4 x 40 W teho takaa nautittavan radionkuun-
telun myös Suomen pintakarkeilla teillä ja tar-
vittaessa laitteen voi kytkeä erillisvahvistimeen 
ja/tai subwooferiin 3 x 2 -linjalähtöjen ja LPF-
säädön avulla. 

OEM-rattikauko-ohjainvalmiudella varustetus-
ta uutuusradiosta on saatavana myös 1-DIN-
malli NZ501E, jossa on moottoroitu 7” koske-
tusnäyttö.

Navigointi- ja multimediaradiot

MMC CLARION1
•	 NZ501E-multimedia-
 navigaattori motorisoidulla  
 7” kosketusnäytöllä (1-DIN)
•	 MXN-peruutusvärikamera

Caravan-
multimediapaketit

MMC CLARION2
•	 NX501E-multimedia-
 navigaattori 6,2” kosketus- 
 näytöllä (2-DIN)
•	 MXN-peruutusvärikamera

MMC CLARION3
•	 NX501E-multimedia-
 navigaattori 6,2” kosketus-  
 näytöllä (2-DIN)
•	 MXN-peruutusvärikamera
•	 Digitv-vastaanotin	kosketus-		
 näyttöohjauksella

Kevään kirkas ääniset uutuudet!

Clarion testimenestykseen!
Autosound testasi numerossa 1/2011 uudet 2-DIN-kokoiset mul-
timediaohjelmalähteet neljältä tunneltulta valmistajalta. Päällisin 
puolin samannäköisistä laitteista löytyi kuitenkin merkittäviä ero-
ja. Clarion VX401E todettiin hinta-laatusuhteeltaan erinomaiseksi ja 
palkittiin 4/5 tähdellä sekä Hyvä ostos -maininnalla.

Huolto ja päivitykset
Kaikissa takuu-, palautus- ja huoltoasioissa kannattaa suunnistaa  
Kahan Extranetiin, josta löytyvät asianmukaiset kaavakkeet tulostetta-
vaksi. Karttapäivityksiä voi puolestaan hakea osoitteista https://www.
naviextras.com/ (Clarion), http://navigation.teleatlas.com/ (Blaupunkt, 
VDO Dayton) ja http://www.navigation.com/ (VDO Dayton).
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NZ501E NX501E 
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Kevään kirkas ääniset uutuudet!

Clarion mukana Ari Könösen vauhdissa
Jyväskylän Autovarusteen toimitusjohtaja Ari Könönen on myös menestyvä 
kilpa-autoilija, jonka A-ryhmän Mitsubishi Lancer Evolution kiitää rallipolkuja 
suuri Clarion-logo konepellillään. Finnish Junior Rally Teamissa jo 1980-luvulla 
aloittanut ja A-ryhmäläisillä viimeiset kymmenen kilpailukautta kaasutellut
Könönen on rallisprintin Suomen Mestari vuosimallia 2003. Taskussaan hänellä 
on myös 28 Keski-Suomen aluemestaruutta sekä uskomaton määrä kokemusta
ja tietotaitoa ralliautoilun vauhdikkaasta maailmasta. 
Lisätietoja: http://www.jkl-autovaruste.com/
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CZ101EG
CD/MP3/WMA-radio AUX-IN-tulolla
Monipuolinen RDS-radio, jonka irrotettavassa 
vihreänäyttöisessä etupaneelissa on AUX-IN-
sisääntulo ja 4 x 45 W vahvistimessa linjalähtö 
sub-säädöllä. Ominaisuudet kruunaa OEM-rat-
tikauko-ohjaus- ja Bluetooth-valmius.

CZ201E, EG, ER
CD/MP3/WMA/USB-radio 
iPod-ohjauksella
Kaikki 101-mallin ominaisuudet + lisälinjaläh-
tö ja USB-liitin etupaneelissa suoralla iPod-oh-
jauksella. Sininen, vihreä tai punainen näyttö.

USB-liitäntä muistitikulle tai iPodille/
Phonelle sekä Bluetooth-handsfree ja 
-suoratoisto ovat kevään hittiominai-
suuksia. Musiikin kuuntelu Clarionilla 
on silti helppoa aina, sillä kaikissa 
uutuusradioissa on 3,5 mm AUX-IN-
sisääntulo etupaneelissa, herkkä RDS-
vastaanotin ja tehokas vahvistin sekä 
OEM-rattikauko-ohjausvalmius.

CZ301E
CD/MP3/WMA/USB/BT-radio 
Bluetooth-handsfreella
Kaikki 201-mallin ominaisuudet + Bluetooth- 
handsfree ja musiikin suoratoisto. Sininen näyt-
tö. Yksi linjalähtö sub-säädöllä.

CZ501E, EG
CD/MP3/WMA/BT/USB-radio iPod-
ohjauksella ja Bluetooth-handsfreella
Kaikki 301-mallin ominaisuudet + USB-liitin etu- 
paneelissa suoralla iPod-ohjauksella, 4 x 50 W, 
3 linjalähtöä, yli/alipäästösuodatin ja 2-rivinen 
näyttö. Sininen tai vihreä näyttö.

CZ101EG

CZ201E, EG, ER

CZ301E

CZ501E, EG

Radiot

Clarion Marine Audio Systems

Kahan Clarion-tuotelinjaan kuuluu myös UV- ja suola/sumu-
sertifioituja sekä IPX5-suojattuja Marine-radioita 
sekä UV- ja suolavesisertifioituja 
kaiuttimia.

Clarion-
marineradiot



Automallikohtaisesti ohjelmoitava 
DEFA DVS 90 -hälytin on korvannut 
entiset DEFA-hälytinmallit (400/800/
CAN). Uutuus selkeyttää myyntiä, 
yksinkertaistaa varastointia ja helpot-
taa hälyttimen asennusta. 

Autohälyttimien uusi sukupolvi
Yhden universaalin hälyttimen suunnittelu tuli 
mahdolliseksi CAN-väylätekniikan kehitty-
misen myötä. DVS 90 voidaan asentaa 
kaiken merkkisiin ja ikäisiin autoihin 
riippumatta siitä, onko niiden 
sähköjärjestelmä digitaalinen 
vai analoginen. 

Ohjelmoitava keskusyksikkö
DVS 90 kytketään USB-liitännällä tieto-
koneeseen, jossa on DEFA Express -ohjelma ja 
internet-yhteys. Automallikohtainen data siir-
tyy keskusyksikköön, jonka jälkeen hälytin on 
toimintakunnossa ja valmis asennettavaksi ajo-
neuvoon.

Täydellinen soveltuvuus
Uudempiin autoihin käytetään mallikohtaista 
tietoa ja hälytintä ohjataan auton omilla kau-
ko-ohjaimilla. Vanhempiin autoihin sovelle-
taan mallikohtaisen datan sijasta geneeristä 
400/800-päivitystä ja toimintaa ohjataan joko 
auton omilla tai DEFA:n kauko-ohjaimilla.

Monipuolinen toiminta
USB-liitäntä mahdollistaa paitsi hälyttimen oh-
jelmoinnin, myös sen toiminnan helpon seu-
rannan. Hälytysloki kertoo tarkasti, mikä tun-
nistin ja milloin on reagoinut ja laukaissut hä-
lytyksen. Vakiosireenin ja lasinsärkymistunnisti-
men lisäksi DVS 90:n voi varustaa myös akku-
varmennetulla sireenillä ja liike-/tasotunnisti-
mella.

DEFA DVS 90 Alarm System voidaan yhdistää niin 
GPS-sijainnin tekstiviestillä kertovaan DEFA Tracking- 
kuin DEFA-lämmitysjärjestelmäänkin.

Lasinsärkymis-
tunnistin

Liike-
tunnistin

Tasotunnistin

Keskus-
yksikkö

Sireeni

DEFA DVS 90 Alarm System   Yksi hälytin kaikkiin autoihin
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DEFA DVS 90 Alarm System   Yksi hälytin kaikkiin autoihin
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Buenos Aires 200
CD/MP3/WMA-radio AUX-IN-liitännällä

Etupaneelin AUX-IN-liitännän ohella soittimen 
käyttömahdollisuuksia laajentavat kaksikana-
vainen linjalähtö ja monipuoliset äänen esi-
asetukset. Erittäin kilpailukykyisesti hinnoitel-
lun laitteen muihin merkittäviin ominaisuuk-
siin kuuluvat mm. 4 x 50 W teho ja kello sekä 
suuret, helppokäyttöiset painikkeet ja pyöreä 
käyttösäädin.

San Francisco 310
CD/MP3/WMA/SD/USB-radio 
iPod-ohjauksella

San Francisco 310 tarjoaa hintaluokassaan 
hämmästyttävän monipuoliset ominaisuudet. 
Laitteen liitettävyys on huippuluokkaa etu- 
paneelin SDHC-muistikorttipaikan ja AUX-IN- 
tulon sekä iPod/iPhonen suoraohjauksen 
mahdollistavan USB-liitännän ansiosta. 

Soundipuolen kyvyistä ja mahdollisuuksis-
ta kertovat mm. 2 V 2x2-linjalähtö, kolmikais-
tainen taajuuskorjain, X-Bass ja 4 x 50 W teho; 
käytettävyyden puolestaan takaa konstailema-
ton pyöritettävä käyttösäädin.

Selkeällä 15-segementtisellä mustavalkonäy-
töllä varustetun laitteen mukana toimitetaan 
kotelo irrotettavalle etupaneelille sekä antenni- 
adapteri.

Toronto 410 BT
CD/MP3/WMA/SD/USB-radio 
iPod-ohjauksella ja Bluetoothilla

Toronto 400 BT tarjoaa kaikki samat ominai-
suudet kuin San Francisco 310 ja heittää mu-
kaan vielä Bluetoothin. Integroitu Bluetooth 
merkitsee langatonta helppoutta niin musiik-
ki- (audio streaming) kuin puhelinkäytössäkin. 
Handsfree-ominaisuudet viimeistelee etupa-
neeliin integroitu mikrofoni sekä selkeästi va-
laistut, kännykkätyyppiset vastaus- ja hylkäys-
nappulat.

Uudet, upeat Blaupunkt-radiot!
Blaupunktin ydinosaamista ovat autoradiot, joiden mallivalikoima kattaa mutkattomat peruslaitteet siinä kuin 
moderneimmat Bluetooth-radiotkin. Lähes kaikissa Blaupunkt-radioissa on muistivarmennus, minkä ansiosta laite 
ei hukkaa asema- ja asetustietojaan päävirtakytkimellä varustetuissa työkoneissakaan. 

Buenos Aires 200

San Francisco 310

Toronto 410 BT

Kaikissa takuu-palautus-huolto-asioissa kannattaa suunnistaa 
Kahan Extranetiin, josta löytyvät asianmukaiset kaavakkeet tulostettavaksi. 

Karttapäivityksiä voi http://navigation.teleatlas.com/ (Blaupunkt, VDO Dayton)  
puolestaan hakea  http://www.navigation.com/ (VDO Dayton)
osoitteista:  https://www.naviextras.com/ (Clarion)

Huolto ja päivitykset
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Thule EuroClassic G6 LED

Uuden  Thule EuroClassic G6 LED -polkupyörätelineen ainut-
laatuiset ledvalot lisäävät turvallisuutta sekä parantavat 
telineen ulkonäköä. Uutta ovat myös helppokäyttöiset 
ja varmatoimiset renkaiden pikakiinnityshihnat sekä 
parannettu, yhdellä kädellä käytettävä kiinnitys-
mekanismi, jonka ansiosta teline on myös entistä 
tukevampi.

Uudistunut poljinkäyttöinen kallistusmekanismi  puolestaan mahdollistaa 
pääsyn auton tavaratilaan, vaikka teline on kiinni vetokoukussa. Erinomaisen 
kuormattavuuden (25 kg/pyörä) ansiosta myös sähköpyörien kuljettaminen on 
mahdollista. Lisäosilla jopa neljän pyörän kuljettamiseen laajennettavissa olevan 
uutuustelineen käyttöä helpottavat irrotettavat runkopitimet (22–80 mm).

13-napaisella pistokkeella varustettu EuroClassic G6 LED on City-Crash-testattu sekä TÜV-GS- ja 
EEC-tyyppihyväksytty. Kaikille pyörille ja kaikille rungoille sopiva teline taittuu kasaan, joten sen 
säilyttäminen on helppoa. Lisävarusteena saatavana lastausramppi.

Thule FreeRide 532
Moderni, tyylikäs ja käytännöllinen Thule FreeRide 532 korvaa 
TH 530 -telineen. Uutuustelineen taivutetut putket tekevät siitä 
entistä aerodynaamisemman. Niin ikään uutta ovat helppokäyttöiset 
renkaanpitimet sekä tyylikäs titaani-hopea väritys.

Sekä neliö- että aeroprofiiliputkiin sopiva Thule FreeRide 532 asentuu helposti ilman irto-osia. 
Pehmustettu, pikalukoilla varustettu runkopidin sopii useimpiin runkoihin ja säädettävät pikakiin-
nityshihnat useimpiin rengaskokoihin. Pyörän voi lukita pyörätelineeseen ja Thule One Key 
-yhteensopivan telineen edelleen taakkatelineeseen. 

City-Crash-testattu sekä TÜV-GS- ja EEC-tyyppihyväksytty teline on pieneen kokoon menevänä 
helppo varastoida. Lisävarusteina on saatavana T-ura-adaptereita.

Thule SlideBar 
Uuden sukupolven sivulle liukuvat taakkatelineputket helpottavat merkittävästi tavaroiden kuor-
maamista. Lisäksi vaatteet pysyvät puhtaina eikä auton maalipinta naarmuunnu. Kumpaankin 
poikittaisuuntaan 60 cm liukuvan mekanismin auki- tai kiinniolemisesta kertoo telineen 
päässä näkyvä värikoodi.

Normaali taakkatelineputki voidaan vaihtaa pidempiin SlideBar-putkiin, kunhan ajoneuvon 
kuormausta koskevaa yleistä lainsäädäntöä noudatetaan.  Kuljetuslaatikko kiinnitetään 
putken T-uraan tarkoitukseen sopivilla adaptereilla. Lisävarusteet 
voidaan kiinnittää perinteiseen tapaan putken ympärille, mutta se 
voi rajoittaa putken liukuominaisuutta.
 
iF Product Design Award 2011 -palkitun, City-Crash-testatun sekä 
TÜV-GS- ja EEC-tyyppihyväksytyn Thule SlideBarin maksimikanta-
vuus on 90 kg. Pareittain toimitettavia putkia on saatavana 
127, 144 ja 162 cm pituuksissa.

Kausi-
uutuuksia
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Uusi suomenkielinen Sonax-luettelo 2011 on ilmestynyt ja tilattavissa 

numerolla SONAX03. Luettelossa on tällä sivulla esiteltävät uutuudet 

sekä muut ammatti- ja kuluttajatuotteet ja tarvikkeet pesuun, 

kiillotukseen ja kunnostukseen. Yhteensä yli 100 nimikkeen 

valikoiman kruunaavat korkealaatuiset venetuotteet.

Uusi luettelo ja uutuustuotteita!

Uusi luettelo!

Uusi suomenkielinen Sonax-luettelo 2011 on 

ilmestynyt ja tilattavissa numerolla SONAX03.
14
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Uusi luettelo ja uutuustuotteita!
Uutuudet ammattikäyttöön

ProfiLine Nano
Naarmuuntuneille ja sään vaurioittamille maa-
lipinnoille tarkoitettu erittäin hienojakoinen 
konehionta-aine poistaa naarmut, hiomapa-
perijäljet, maalisumun ja maalaamopölyn. 
Pakkaus 6 x 250 ml. Tuotenro SO 319 141.

ProfiLine NanoPolish
Koneelliseen käsittelyyn tarkoitettu hioma- 
aine poistaa hologramminaarmut ja haalistu-
mat uudehkoilta ja hieman kiiltoaan menettä-
neiltä maalipinnoilta. Soveltuu erinomaisesti  
keraamisille, ns. naarmukestäville maaleille.  
Pakkaus 6 x 250 ml. Tuotenro SO 208 141.

ProfiLine NanoPolish & Wax
Nanotekniikkaa hyödyntävän 
konehionta-aineen ja huippulaa-
dukkaan Carnauba-vahan yhdis-
telmä poistaa hologramminaar-
mut ja antaa korkean kiillon ja suo-
jan uudehkoille maalipinnoille. So-
veltuu erinomaisesti keraamisille, 
ns. naarmunkestäville maaleille. Pak-
kaus 6 x 250 ml. Tuotenro SO 207 141.

Uutuus kuluttajille
Auton A/C puhdistusaine
Ilmastointijärjestelmän ja höyrystimen desinfioin-
tiin tarkoitettu antibakteerinen puhdistusaine pois-
taa 99,9 % bakteereista, homeesta ja muusta mikro-
bikasvustosta. Myyntiteline 12 x 150 ml. SO 323 100.

Luvassa 
näyttävää 
mainontaa!

Sonax-myyntiä tukee tuttuun tyyliin todella näkyvä ja näyttävä 
mainonta alan ykkösmedioissa. Siitä kannattaa ehdottomasti ottaa 
täysi hyöty ja tilata Kahalta hyllyt täyteen Sonax-tuotteita.

15

ProfiLine Lasinhiomatahna
Erikseen hankittavalla erikoishuopalaikalla 
suoritettavaan koneelliseen hiontaan tarkoi-
tettu hiomatahna poistaa pienet hankaumat 
ja naarmut tuuli- ja sivulaseista. Ei jätä silikonit-
tomana kalvoa lasiin. Pakkaus 6 x 250 ml. 
Tuotenro SO 273 141.

Clay Puhdistussavi
Pehmeä hiontamassa maalisumun, teollisuus-
noen, pihkan, hyönteisjäämien, pien ja muun 
pinttyneen lian poistoon auton maalipinnalta. 
Pakkaus 6 x 250 ml. Tuotenro SO 450 205.
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Start-Stop vaatii erikoisakun
Auton moottorin aina pysähdyttäessä sammuttava ja 
käynnistävä Start-Stop-järjestelmä vähentää poltto-
aineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä jopa 5–10 %, 
mutta asettaa entistä tiukempia vaatimuksia auton 
akulle. Ajoneuvot, jotka on varustettu Start-Stop-tek-
nologialla, tarvitsevat aina myös erityisen Start-Stop-
akun. Testit ovat osoittaneet, että tavallinen lyijy-hap-
po-akku menettää Start-Stop-ajoneuvossa 7–16 % va-
rauskapasiteetistaan jo yhdessä viikossa.

Täydellinen valinta Start-Stop-käyttöön
Varta Start-Stop Plus soveltuu täydellisesti ajoneuvoi-
hin, jotka on varustettu edistyneellä Start-Stop-tek-
nologialla, jarrutusenergian talteenottojärjestelmällä 
ja muilla polttoainetta säästävillä teknisillä ratkaisuil-
la. Varta Start-Stop Plus AGM -akut kykenevät huoleh-
timaan lukuisten sähkölaitteiden virransaannista ja toi-
mimaan luotettavasti myös alhaisemmassa varaustilas-
sa. Ne ovat huomattavasti suorituskykyisempia ja mo-
nipuolisempia kuin tavalliset Start-Stop-akut – käyn-
nistysakuista puhumattakaan.

Ihanteellinen valinta kovaan käyttöön
Varta Start-Stop Plus AGM -akku on suunniteltu äärim-
mäistä energiantarvetta varten. Se takaa maksimaali-
sen käynnistystehon ja suorituskyvyn lyhyilläkin ajo-

Start-Stop  Plus Akkuteknologian uusi aikakausi

Ensi vuonna voimaan tuleva EU-säännös määrää uusien autojen hiilidioksidipäästöjen 
ylärajaksi 130 g/km. Rajan saavuttamiseksi autoteollisuuden on panostettava mm. 
Start-Stop-järjestelmään ja sen vaatimaan moderniin akkuteknologiaan. 
Vartan vastaus näihin haasteisiin on Start-Stop Plus AGM.

Innovatiivinen AGM-rakenne
Varta Start-Stop Plus -akun AGM (Absorbent Glass Mat) 
-lasivillaerottimen ansiosta sillä on tavallista akkua 
3–4 kertaa parempi syklikestävyys. Suuri varauksen 
vastaanottokyky puolestaan merkitsee, 
että jarrutuksen yhteydessä syntyvä liike-
energia voidaan ottaa talteen lähes 
100-prosenttisesti. Vuotamaton, 
täysin huoltovapaa Start-Stop Plus 
takaa pitkän käyttöiän ja erin-
omaisen käynnistysvoiman 
myös alhaisessa varaustilassa.

matkoilla, ruuhkaliikenteessä ja kun käytössä on lukuisia sähkölaitteita 
auton seisoessa. Siksi se on ihanteellinen valinta kaikkiin erityisen
kovassa käytössä oleviin ajoneuvoihin, kuten takseihin 
ja ambulansseihin.
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Start-Stop  Plus Akkuteknologian uusi aikakausi

Lyijyakkujen markkinajohtaja Varta 
tarjoaa parasta osaamistaan nyt 
myös vapaa-aikaan. Uudet Professio-
nal-akut on kehitetty nimenomaan 
veneilijöiden ja matkailijoiden erikois-
tarpeisiin.

Kasvaneet vaatimukset
Viime vuosina matkailuautot, asuntovaunut ja 
veneet ovat kehittyneet roimasti. Sen seurauk-
sena myös akun on tuotettava energiaa en-
tistä useammalle sähkölaitteelle. Tehoa vaadi-
taan todella paljon, kun esimerkiksi navigoin-
tilaitetta, valaistusta ja keittiökoneita käytetään 
samanaikaisesti. Varta-akkujen korkealaatuiset 
valmistusmateriaalit ja -tekniikat takaavat vä-
kevän tehon, korkean syklisen kestävyyden ja 
pitkän eliniän vaativimmissakin kohteissa.

Varta Marine ja Caravan
Uudet vapaa-ajan akut matkailuun ja veneilyyn

Varta Professional Deep Cycle AGM
Uuden AGM-akun mikrohuokoiset lasivilla-
erottimet tarjoavat tällä hetkellä parasta akku-
teknologiaa erityisen vaativiin kohteisiin. Rat-
kaisevia etuja ovat nopeampi uudelleenlataus 
sekä ylivoimainen varaus- ja purkauskesto. Uu-
tuusakut kestävät jopa 600–700 sykliä eli noin 
5–6 kertaa enemmän kuin perinteiset akut ja 
sopivat erityisen hyvin esim. sähkötoimisen 
perämoottorin energialähteeksi. 7 akkumallia 
24–260 Ah.

Varta Hobby
Tyytyväiset mökkeilijät ja matkustelijat ovat jo 
pitkään luottaneet Varta Hobby -akkuihin. Ne 
on suunniteltu luovuttamaan pienelle sähkö-
järjestelmälle jatkuvaa ja tasaista virtaa sekä 
kestämään toistuvaa purkamista ja latausta. 
Varta Hobby on hyvä valinta vapaa-ajan akuk-
si mökille, veneeseen, asuntovaunuun, matkai-
luauton asunto-osaan tai aurinkopaneelijärjes-
telmään. 2 akkumallia 75–105 Ah.

Varta Professional Deep Cycle
Uuden Professional Deep Cycle -akun luotetta-
va teknologia perustuu syklisiä purkauksia hy-
vin kestävään happoakkurakenteeseen. Laby-
rinttikannella varustettu täysin suljettu, huolto-
vapaa akku sopii sekä käynnistykseen että vir-
ransyöttöön. Itsepurkautumiseltaan erittäin al-
haisena se on erinomainen valinta kausiluon-
toiseen käyttöön. 6 akkumallia 60–230 Ah.
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Silent 7300H

Markkinoiden hiljaisimmat Telair-generaattorit 
on rakennettu tehokkaasti vaimennettuihin 
teräskoteloihin. Sähköisesti käynnistettävien ja 
sammutettavien laitteiden mukana toimitetaan 
5 m kaapeli sekä polttoaine- ja öljymäärän 
merkkivaloilla, käyttötuntimittarilla ja huolto-
välinilmaisimella varustettu kaukosäädinpaneeli. 

Markkinoiden hiljaisimmat Telair Energy -generaattorit
Bensiini- ja kaasumalleissa on Yamahan pehmeäkäyntinen polttomoottori ja diesel-
mallien voimanlähteenä toimii saksalainen Hatz, joka on myös mm. Bundeswehrin 
valinta Leopard-tankkivaunujen varajärjestelmän käyttömoottoriksi. Kaikissa gene-
raattoreissa on varoitusvalo ja automaattinen sammutus ylikuumenemisen varalta.

Sisäänrakennetulla akkulaturilla ja lataustaso-ohjatulla käynnistys-sammutus-
automatiikalla (lisävaruste) varustettujen Telair-generaattoreiden huolto on 
helppoa ulosvedettävän koneiston ansiosta. Saatavana on kaksi bensiini- 
(2,5 ja 3,8 kW), kaksi diesel- (2,2 ja 3,4 kW) sekä kaksi kaasumallia (2,5 ja 3,8 kW).

Telair Silent 7300H:n laadusta kertoo paljon se, 
että Euroopan vanhin ja tunnetuin matkailuautojen ja 
matkailuvaunujen valmistajiin lukeutuva Dethleffs on 
valinnut laitteen ensiasennusvarusteekseen.
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Mikä on BTU?
BTU eli British Thermal Unit on perintei-
nen brittiläinen energian yksikkö, joka 
vastaa 1,06 kilojoulea. Määritelmän mu-
kaan se vastaa energiamäärää, joka tarvi-
taan lämmittämään yhden Farenheit-as-
teen verran pauna vettä. Vaikka käyttöä 
on pyritty korvaamaan SI-järjestelmän 
yksiköillä, lämmitys- ja ilmastointilaitteil-
le ilmoitetaan edelleen usein BTU-arvo 
myös manner-Euroopan markkinoilla.

Telair on osa kansainvälistä Teleco Groupia, 

joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 

mm. maanpäällisten ja satelliitti-tv-

lähetysten vastaanottamiseen sekä 

erilaisten rakenteiden kunnonvalvontaan 

tarkoitettuja laitteita. 

Lisätietoja: www.support-telecogroup.com

Bensiinimallien kulutus on vain 1,2 / 2,0 l/h ja 
melutaso 7 m päästä mitattuna 58 / 60 dB. 
Dieseleiden vastaavat arvot ovat 0,7 / 0,9 l/h ja 
63 / 66 dB sekä kaasumallien 0,8 / 1,5 kg ja 
58 / 60 dB.

Telair Silent 7300H on yksiosainen ilmastointilaite, joka soveltuu asennettavaksi 
keski- ja suurikokoisten matkailuautojen ja asuntovaunujen katolle. 
Täysautomaattisen laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä
huomiota matalaan melutasoon sekä sisällä että ulkona.

Hiljainen kattoilmastointilaite caravan-käyttöön

Kaikkia Telair Silentin toimintoja voidaan ohjata kauko-
säätimellä. Auto-toimintoa käytettäessä ilmastointilaite 
valitsee automaattisesti parhaimman puhallinnopeuden 
ja jäähdytys- tai lämmityskäytön. Kolmesta puhallin-
nopeudesta tehokkain liikuttaa ilmaa 500 m3/h.

Laitteen hyötysuhteeltaan erinomainen lämpö-
pumppu tuottaa 2,3 kW lämmitystehon (8000 BTU) 
vain 0,97 kW tehontarpeella aina -2°C ulko-
lämpötilaan asti. Kesähelteillä TelAir tarjoilee 
vaunuun ja matkailuautoon 2,1 kW (7200 BTU) 
viileää helpotusta 0,85 kW ottoteholla.

Ulkomitoiltaan 21,5 x 98 x 65 cm kokoisen ja 
34 kg painoisen laitteen voi asentaa pak-
suudeltaan 30–70 mm katoille. 
Sisäyksikön koko on 6,3 x 52,3 x 51 cm. 
Suojausluokaltaan IP X4 olevassa 
laitteessa on jäätymisen estävät 
anturit ja sen yhdysraken-
teiset suodattimet voi 
pestä ja vaihtaa.
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Hylsyavainsarjat
Kamasan hylsysarjojen ja asentajansarjojen 
työkalut ovat saaneet miellyttävän, kiillote-
tun pintaviimeistelyn. Uudistuneiden laukku-
jen ylä- ja alapinnat ovat nyt eriväriset, minkä 
ansiosta niitä ei tule avanneeksi väärinpäin. Sa-
moin kahvaa on suurennettu ja koteloiden sa-
ranoita ja lukkoja vahvistettu entisestään. Li-
säksi kotelon jalat ovat nyt kumipäällysteiset 
paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

Kamasan uudet kuviot
Kamasa Tools on uuden kauden kunniaksi laajentanut jälleen 

valikoimaansa, kehittänyt sarjoihinsa uusia oivalluksia 

sekä valloittanut uusia markkina-alueita. 

Kamasa Toolsin hylsyavainsarjojen lippu-
laiva on massiivinen 166-osainen 

K 25018 -asentajansarja.

Uusia markkina-alueita!
Kamasa Tools on ollut vahva tekijä jo monien vuosien ajan Pohjois-
maissa, Baltiassa ja Venäjällä. Kuluneen vuoden aikana brändi on viety 
myös moniin uusiin maihin erinomaisella menestyksellä. Tuoreimpiin 
valloituksiin kuuluvat mm. Islanti, Itävalta, Puola, Saksa, Unkari ja 
Ukraina sekä eksoottisimpana tulokkaana Iran. Edelleen jatkuvaa 
maailmanvalloitusta tuetaan uusiutuneilla nettisivuilla, joilla esitellään 
koko tuotevalikoima yhdeksällä valinnaisella kielellä. Tule ja tutustu 
osoitteessa www.kamasatools.com
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Injektoreiden irrotustyökalut
Ulosvetimissä on sopiva sarja mm. VAG- ja Daimler-
Chrysler-moottoreiden Bosch/Delphi-injektoreille. 
Osa sarjoista on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
liukuvasaran tai mutterivääntimen kanssa.

Muut moottorityökalut
Kamasa Toolsin laajaan moottorityökalujen valikoimaan kuuluu suuri määrä erilaisia 
väännin-, puristin-, testaus- ja ajoitustyökaluja niin diesel- kuin bensiinimoottoreillekin. 
Tutustu koko valikoimaan osoitteessa www.kamasatools.com

K 202 on 4 työkalun sarja VAG-moottoreiden
sytytyspuolien irrotukseen. 
Sopii 4–12-sylinterisille moottoreille 
mukaan lukien FSI-mallit. 

K 440 on täydellinen sarja injektoreiden 
irrottamiseen Mercedes-Benz-moottoreiden 
sylinterinkannesta sylinterinkantta irrotta-
matta liukuvasaran avulla tai ilman. 
Sisältää sovittimen ja koukut injektorin 
kuoren alle kiinnittämistä varten.

Injektorihylsyt K 431–434
Siemensin ja Boschin Common Rail 
-yhteispaineruiskutusjärjestelmän injekto-
reiden irrotukseen ja asennukseen 
sopivat 100 mm pituiset hylsyt 
kattavat avainvälit 
25, 27, 29 ja 
30 mm. 

Hylsyt ovat 
saatavana myös 

4-osaisena sarjana 
K 430.

Hylsyt ovat 
saatavana myös

 6-osaisena sarjana 
K 441.

Hehkutulppahylsyt K 442–447
Hylsyt hehkutulpan vaivattomaan irrottamiseen ja asentamiseen. 
Kumirengas varmistaa pitävän otteen hehkutulpasta.
Pituus 83 mm, avainvälit 
8, 9, 10, 12, 14
 ja 16 mm.

Moottorityökalut
Jatkuvasti tuotevalikoimaansa kehittävä Kamasa Tools tulee jatkossa 
panostamaan entistä voimakkaammin ajoneuvotyökaluihin. Pään-
avauksena esitellään dieselmoottorin ruiskutusjärjestelmän 
huoltoon ja korjaukseen suunnitellut erikoistyökalut, joissa 
on niin yleisratkaisuja kuin eri autokonsernien 
moottoreille tarkoitettuja erikoistyökalujakin. 
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Kahan dieseltuotelinja 
vahvassa vauhdissa
Kahan viime syksynä Bosch-tuotteilla 
aloittama voimakas panostus diesel-
osiin on saanut asiakkailta erin-
omaisen vastaanoton. Koska selvää 
tarvetta vahvalle dieseltalolle on 
olemassa, jatketaan niin tuotelinjan 
kuin taitojenkin kehittämistä
täydellä höyryllä. 

Kattava tuoteohjelma
Dieselosille tyypillistä on, että yhden merkin 
tuotteet sopivat vain sen omiin järjestelmiin. 
Se hankaloittaa tuotelinjan rakentamista, sillä 
dieselpuolen pelureita on kuitenkin useita. Ka-
ha on ottanut haasteen vastaan ja alkanut kär-
sivällisesti rakentaa mahdollisimman kattavaa 
ohjelmaa alan tärkeimpien valmistajien tuot-
teista. Samalla hiotaan talon sisäistä teknistä 
osaamista jatkuvasti paremmaksi, koska sillä 

on dieselasiakkaille suurta merkitystä.

Bosch-osat nopeasti varastosta
Kahan väkevä panostus Boschiin tuo 
asiakkaille selviä etuja. Bosch-teknii-
kan hyvä tunteminen mahdollistaa 
oikeiden osien pitämisen varastossa 
niin, että vain kaikkein harvinaisim-
pien osien kohdalla joudutaan tur-
vautumaan pikatoimitukseen Sak-
sasta. Kahan laajaan Bosch-vali-
koimaan kuuluvat niin perinteiset 
pumppusuuttimet kuin yhteis-
painejärjestelmänkin osat.

Ainutlaatuista VDO-osaamista
Kahan VDO-valikoimassa on peruskunnostuk-
sessa tarvittavia pumpun osia valtuutettuja 
dieselkorjaamoja varten. Lisäksi yhteispaine-
järjestelmän suuttimet ja anturit ovat saatavilla 
suoraan varastosta. VDO:n dieselosien ainoana 
maahantuojana Kahalla on tarjota ainutlaatuis-
ta teknistä osaamista, josta hyvänä esimerkki-
nä on dieselkorjaamoille tarkoitettu suomen-
kielinen VDO:n dieseljärjestelmien vianetsintä-
kirja. Yli 200-sivuista kirjaa ei ole käännetty Eu-
roopan pääkielien lisäksi millekään muulle kie-
lelle kuin suomeksi!

Nopea toimitus ja 3 vuoden takuu!
Kahan asiakas saa tilaukselleen aina lisäarvoa 
niin nopean toimituksen kuin ainutlaatuisen 
3 vuoden erikoistakuunkin muodossa. Käytän-
nössä se merkitsee, että Kahan asiakas voi tar-
jota omalle asiakkaalleen mahdollisimman ly-
hyen tuotantoseisokin sekä täysin ilmaista lisä-
turvaa ja huolettomia kilometrejä. Jos vika mis-
sä tahansa takuuosassa aiheuttaa suuremman 
koneremontin, osallistuu Kaha lisäksi suoriin 
korjauskustannuksiin. Esimerkiksi ruiskutus-
pumpun irrotus ja asennus moottoriin kuuluu 
Kahan erikoistakuuseen silloin, kun irrotus on 
takuukorjauksen kannalta välttämätön.

Ainutlaatuisesta VDO:n diesel-
järjestelmien vianetsintäkirjasta 
kiinnostuneet dieselkorjaamot 
voivat ottaa yhteyttä kirjan 
kääntäneseen tuotepäällikkö 
Jorma Inkiin, puh. 
(09) 615 68 236 tai 
jorma.inki@kaha.fi

Autoluettelossa 
nyt myös SVH-hinnat
Autoluettelosta näkee tuotteiden varastosaldon 
ja nettohintojen lisäksi nyt myös SVH-hinnat. 

Päivitetyssä Autoluettelossa SVH- ja nettohinnat näkyvät varastosaldon 
yläpuolella sekä arvonlisäverolla että ilman. 



23

Kahan dieselohjelmassa on käynnissä 
voimakas varastonlaajennus. Tämän hetkinen toimitus-
nimikemäärä on jo tuhansia, joista pelkästään suutinkärkiä on yli 700 kpl.

Kahan dieseltuotelinja 
vahvassa vauhdissa
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Myös lisävarusteiden haku on helppoa ja selkeää. Paluu päätuoteryhmiin on 
mahdollista missä vaiheessa tahansa. 

Gates-jakopäänkittien kohdalla näytetään myös sarjan asentamisessa 
tarvittavan erikoistyökalusarjan numero sekä muuta tärkeää tietoa.
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Kahalla on 
jarruasiantuntemusta
Kaha on todellinen jarrutalo laajalla 
valikoimallaan markkinoiden tunne-
tuimpia ja arvostetuimpia tuotemerk-
kejä. Kahan jarruosien tuotepäällikkö 
Ben Nyholm valotti Kahaviestille niin 
jarrutuksen fysikkaa kuin Kahan jar-
ruohjelman filosofiaakin.

Pian neljännesvuosisata autoalalla
Inkoolaisen Ben Nyholmin, 44, tie alalle kulki 
ammattikoulun asentajatutkinnon ja kaupal-
listen opintojen sekä auto- ja lopulta varaosa-
myynnin kautta. Keskityttyään 14 vuoden ajan 
jarruihin, alkoi hankittu asiantuntemus vaa-
tia haasteellista tehtävää alan näköalapaikalta. 
Sen hän löysi Kahalta, jonka alati kehittyvä jar-
ruohjelma hakee vertaistaan niin laadussaan 
kuin laajuudessaankin.

Mitä jarrutuksessa tapahtuu?
Lähes kaikissa uusissa autoissa on nykyään le-
vyjarrut jokaisessa pyörässä, edessä useim-
miten jäähdytyksellä varustettuna. Mitä niil-
le tapahtuu jarrutuksessa? –”Kun liike-ener-
gia muutetaan lämpöenergiaksi – eli kun jar-
rutetaan – syntyy fysiikan lain mukaisesti läm-
pöä. Mutta jos männän ja kauhanpuoleinen 
jarrupala eivät painaudu samalla voimalla jar-
rulevyn sisä- ja ulkopintaa kohti, ne myös läm-
penevät eri tavalla,” ,” Ben Nyholm toteaa. 
–”Silloin auton ohjauspyörä ravistaa, eli kan-
sankielellä laikat ovat kierot.”

Oire vai syy?
–”Autossa kierot laikat ovat kuin ihmiskehos-
sa kuume – ei syy, vaan todellisen ongelman 
seuraus. Jarrulevyjen kieroutumisen aiheut-
taa useimmiten huonosti toimiva jarrusatula;  
joko mäntä ei liiku satulassa tai jarrusatula ei 
liiku liukutappiensa varassa.” Turhaa kulumista 
ja lämpöä syntyy myös, kun palat eivät irrota 
levystä kunnolla jarrutuksen jälkeen: –”Lohkot 
jäähtyvät harvoin samalla tavalla, joten jarrujen 
laahaaminen johtaa vääjämättä jarrulevyn kie-
routumiseen.”

Mikä hoidoksi?
–”Olennaista on hoitaa oireen sijasta ongel-
man syytä,” Ben painottaa. –”Jarruhuoltoa teh-
dessä on tärkeää, että kaikki osat tulevat huol-
lettua tai kokonaan uusittua. Laatuosilla kerral-
la kuntoon huolletut jarrut ovat aina niin asen-
tajan kuin autoilijankin etu.” Ben Nyholm muis-
tuttaakin yksinkertaisesta totuudesta, joka näi-
nä monimutkaisten elektronisten turvavarus-
teiden esiinmarssin aikoina helposti unohtuu: 
–”Jarrut ovat ohjauksen jälkeen auton tärkein 
turvavaruste.”

Miten Kaha voi palvella?
–”Vaikka Kahan toimitukset ovatkin nopeita, 
olisi varaosaliikkeiden silti hyvä ylläpitää riittä-
vän laajaa perusvarastoa jarruosia, tarvehan tu-
lee usein ns. puun takaa. Toimitamme mielel-
lämme asiantuntevia varastoehdotuksia. Kan-
nattaa myös muistaa, että kaikilla Kahan toi-
mittamilla jarruosilla on 3 vuoden erikoistakuu, 
kun ne on korjaamolla asiantuntevasti asen-
nettu.”
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Kahan jarru-uutisia:
- Jarruvalikoima on laajentunut entisestään kattavalla NK-vaihtosatulaohjelmal-
la, varastossa on yli 930 eri nimikettä kilpailukykyiseen hintaan. Myös NK-satulan 
männät, männänpuoleiset korjaussarjat sekä Quick-liukutappisarjat ovat nyt saa-
tavana Kahalta. Tuotteet löytyvät osoitteesta Autoluettelo.fi tai Jarruhydrauliosat 
2011 -paperiluettelosta, til. nro 941-1092KL.

- Kahan nykyinen UBD-numerointi vaihtuu alalla jo käytössä olevaan NK-numeroi-
hin. Esim. satula 58-54581 on jatkossa 58-2122130, mäntä 58-8622013, korjaussar-
ja 58-8822016 ja liukutappisarja 37-1324x .



25

-palvelun edut 
autokorjaamolle

Lisätietoja Korjaamo.net-palvelusta antaa mikko.kinnunen@kaha.fi

Kahan asiakkaille ilmainen Korjaamo.net-palvelu 
hyödyntää peräti viittä eri suomalaista ja eurooppa-
laista tietokantaa, mutta edellyttää vain voimassa-
olevaa Autodata-lisenssiä.

Korjaamo.net on nykyaikaisen auto-
korjaamon tarpeisiin räätälöity järjes-
telmä, josta löytyvät toiminnot töiden 
vastaanoton ja asentajien tarpeisiin. 
Kahaviesti kysyi projektipäällikkö 
Mikko Kinnuselta, mitä etuja palvelu 
nykyaikaiselle autokorjaamolle 
tarjoaa.

Vauhdikasta asiantuntemusta
Mikko Kinnunen aloitti Kahan iskunvaimenti-
mien tuotelinjalla vuonna 2003, ensin testaaja-
na, myöhemmin tuotehoitajana ja tuotepääl-
likkönä sekä tämän vuoden alusta projekti-
päällikkönä. Tradenomiopinnot ja vuosien ko-
kemus Legends-mekaanikkona olivat hyvä yh-
distelmä, kun Kaha ja Sachs yhdistivät vuonna 
2008 voimansa kilpaillakseen maamme elin-
voimaisimmassa rata-autoluokassa, Legends 
Trophyssa. Pian alkava kolmas kausi ajetaan Ka-
masan väreissä.

Mitä Korjaamo.net tarjoaa?
–”Korjaamo.net-palvelun avulla korjaamo voi 
tehdä asiakkaalle luotettavan kustannusarvion 
helposti ja nopeasti pelkän rekisterinumeron 
avulla”, Mikko Kinnunen summaa. –”Ohjelmas-
ta näkee helposti määräaikaishuoltojen oikeat 
kilometrimäärät, huollon työajat sekä tärkeim-
mät tekniset tiedot. Kustannusarvion varaosat 
ja työajat voidaan siirtää Autofuturin työmää-
räykselle yhdellä napin painalluksella.”

Voiko palvelua muokata?
–”Palvelusta pääsee heti rekisterinumerolla 
haun jälkeen Autodatan ajantasaiseen online-
tietokantaan, jonka antamia huollon ohjeaiko-
ja voi muokata kertoimilla. Korjaamo voi aset-
taa ohjelmaan oman tuntityöveloituksensa ja 
pientarvikelisänsä sekä perustaa omia tuottei-
ta, esimerkiksi öljyjä ja muita nesteitä oikeilla 
litrahinnoilla, jolloin kustannusarvioon tulevat 
täyttömäärät ja hinnat ovat oikein.”

Kuinka tilaukset tehdään?
–”Jälleenmyyjän Autofutur-hinnastosta voi-
daan hakea korjaamon netto- sekä svh-hin-
nasto. Hintamuutokset päivittyvät vuorokau-
den viiveellä automaattisesti,” Mikko painottaa. 
–”Varaosatilauksen voi tehdä sähköisesti vara-
osaliikkeeseen suoraan kustannusarviosta ja li-
sätä tilaukseen tarvittaessa myös arvioon kuu-
lumattomia tuotteita.”

Mitä tarvitaan?
–”Korjaamo.net on Kahan asiakkaille täysin  
ilmainen. Korjaamo tarvitsee vain tietokoneen 
nettiyhteydellä sekä olemassaolevan tai uu-
den Autodata-lisenssin.” Tehdyt kustannus- 
arviot jäävät talteen ja niihin voi tallettaa asia-
kastiedot. –”Kaikki dokumentit voi luonnolli-
sesti myös tulostaa,” Mikko muistuttaa.
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Laajennettu takuu Gates-kiteille
Ehtona oikeat välineet

Jakopään huollossa on tärkeää käyttää moottorikohtaisia työkaluja. Kaha ja 
Gates haluavat kannustaa korjaamoja oikeiden työkalujen käyttöön tarjoamalla 
jakopäänkiteilleen laajennetun takuun silloin, kun asennuksessa on käytetty 
siihen tarkoitettua Gates-erikoistyökalua.

Kaikilla Kahan toimittamilla varaosilla on aina 3 vuoden / 100 000 km erikoistakuu 
riippumatta siitä, täyttääkö vaurio laajennetun Gates-takuun ehtoja. Lisätietoja takuusta 
ja Gates-tuotteista antaa Kimmo Aittolahti, puh. (09) 6156 8204 tai kimmo.aittolahti@kaha.fi

Lisäturvaa korjaamoille
Laajennettu takuu antaa korjaamolle merkittä-
vää lisäturvaa jakopäähuoltoihin. Jos jokin me-
nee oikeiden osien ja työkalujen käytöstä huo-
limatta vikaan ja tuloksena on moottorivaurio, 
voi korjaamo lähettää korjauslaskun varosaliik-
keensä kautta Kahalle, joka hyvittää sen aina  
2 000 euroon saakka. Jos Gates hyväksyy ta-
kuuraportin, myös 2 000 euron ylittävä osuus 
korjauslaskusta hyvitetään jälkeenpäin.

Selkeät ehdot
Takuuehdot ovat yksinkertaiset: niin huollos-
sa käytettyjen kittien kuin työkalujenkin tu-
lee olla Kahalta hankittuja, moottorikohtaisia 
Gates-tuotteita. Myös varaosaliikkeeltä vuok-
rattu, alunperin Kahan toimittama Gates-työ-
kalu täyttää ehdot. Laajennettu takuu koskee 
1.2.2011 alkaen hankittuja kittejä ja dokumen-
toidusti käytettyjä erikoistyökaluja.

Nopeaa toimintaa
Epäonnisen moottorivaurion yhteydessä kor-
jaamolle on tärkeää voida palvella asiakasta 
mahdollisimman nopeasti. Siksi laajennettu 
Gates-takuu ei edellytä hankalia ennakkotoi-
menpiteitä, vaan korjaamo voi aloittaa kor- 
jauksen heti. Samalla otetaan yhteyttä vara-
osaliikkeeseen, joka varmistaa takuun voimas-
saolon. Kaha vastaanottaa kitin alkuperäiset 
osat ja korjauslaskun varaosaliikkeen kautta.

Lisätietoa
Laajennettu takuu ei ole tarkoitettu kulu-
neen moottorin kunnostuskorjauksiin. Takuu 
ei luonnollisesti myöskään kata muiden kuin 
Gatesin valmistamien ja Kahan toimittamien 
jakopäänosien tai kittiin kuuluvien apulaittei-
den aiheuttamia vaurioita. Lisätietoja moot-
torikohtaisista Gates-työkaluista löytyy osoit-
teesta www.gatesautocat.com ja tarkkoihin  
takuuehtoihin voi tutustua osoitteessa 
www.kaha.fi/gatestakuu.

Vesipumppukitit laajennetulla takuulla
Gatesin jakohihnasarjat ovat osoittautuneet Suomessa huippusuosituiksi: viime vuonna jo noin 
75 % Gatesin jakohihnoista toimitettiin kittinä. Laajentuneen kysynnän vuoksi kevään aikana lan-
seerataan uutuutena vesipumpulla varustetut jakopääsarjat, joille antaa lisäarvoa Kahan ja Gate-
sin tarjoama laajennettu takuu.

Gates PowerGrip -vesipumppukitit sisältävät OE-laatuisen vesipumpun, jonka sopivuus on 
varmistettu testaamalla sen toiminta alkuperäispainein. Vesipumpulla varustettujen 
kittien tuotenumerot vastaavat KP-alkua lukuun ottamatta 
tuttujen K0-alkuisten Gates-jakopääkittien numeroita.

Jakopäähuollon yhteydessä on kustannus-
tehokasta vaihtaa samalla apulaitteisiin ja 
niiden voimansiirtoon liittyviä komponentteja.
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OE-laatua vuodesta 1909
Kolbenschmidt Pierburg AG on perinteikäs 
saksalainen valmistaja, joka on toimittanut al-
kuperäisosia autoteollisuudelle sen alkuajoista 
asti. Alunperin erityisesti kaasuttimistaan tun-
netun Pierburgin ohjelmaan kuuluu tänä päi-
vänä laaja kirjo erilaisia pumppuja, venttiileitä, 
tunnistimia ja solenoideja.

Kattava Kaha-varastointi
Pierburgin valmistusohjelmassa on yhteen-
sä yli 1500 nimikettä, joista Kaha tulee varas-
toimaan noin 300. Varastosuunnitelma kattaa 
kotimaiseen autokantaan yleisimmin tarvitta-
vat Pierburg-osat. Kaikki Pierburg-komponen-
tit löytyvät osoitteesta Autoluettelo.fi

3 vuoden erikoistakuu
Myös kaikilla Pierburg-varaosilla on Kahan an-
tama 3 v / 100 000 km erikoistakuu. Se antaa 
ainutlaatuista lisäturvaa ja kasvattaa asiakkaan 
luottamusta korjaamoon. Erikoistakuu on voi-
massa autokorjaamon asentamille varaosille. 
Täydellisiin takuuehtoihin voi tutustua osoit-
teessa www.kaha.fi/extranet

Pierburg-toimilaitteet 
Kahan tuoteohjelmaan

Uutuutena valikoimaan tullut Pierburg täydentää 
Kahan ajoneuvoelektroniikan tuoteohjelmaa.
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ZF-tuotteet Kahalla
ZF Service on ajoneuvoalan todellinen raskas-
sarjalainen, joka valmistaa ja markkinoi erilaisia 
voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja pyörän- 
ripustuksen komponentteja. Kahan laajaan  
ZF-ohjelmaan kuuluvat Sachsin iskunvai- 
mentimet ja kytkimet, Lemförderin alustan-  
ja ohjauksenosat sekä ZF-hammastangot ja 
ohjaustehostimen pumput. 

Sachs iskunvaimentimet ja -kytkimet
Sachs tekee läheistä yhteistyötä autonvalmis-
tajien kanssa ja toimii ensiasennusosien toi-
mittajana mm. Mercedes Benzille, BMW:lle,  

Kaha on kehittämässä ZF:n Sachs- ja Lemförder-tuotteiden ympärille 
rakentuvaa konseptia, jonka ytimenä ovat teknistä tuote- ja asennus-
koulutusta Kahalta saavat korjaamot. Valtuutetut pisteet saavat
erikoisetuja sekä ulkoiset tunnukset erityisosaamisestaan.

Audille ja Volvolle. Sachs-vaimentimissa ja  
-kytkimissä on monia ainutlaatuisia ratkai- 
suja kuten alumiinirakenne, CDC-vaimennus-
järjestelmä sekä kaksimassavauhtipyörä ja itse- 
säätyvä Xtend-kytkin.

Lemförder alustan- ja ohjauksenosat
Alustan, ohjausjärjestelmän ja pyöränripus-
tuksen komponentit sekä värinänvaimenti- 
mina toimivat kumi-metalliosat muodostavat 
yhden myynniltään nopeimmin kasvavista va-
raosaryhmistä. Lemförderin ohjauksen- ja alus-
tanosat tunnetaan korkeasta laadustaan paitsi  
ensiasennusosina myös varaosamarkkinoilla.

Kilpailuetu 1  Erikoistakuu
Sachs- ja Lemförder-tuotteet Kaha-jälleenmyyjältä tilaava saa jo nyt merkittävää kilpailuetua 
3 vuoden erikoistakuun muodossa. Ainutlaatuinen takuukäytäntö antaa korjaamolle mahdolli-
suuden tarjota asiakkailleen täysin ilmaista lisäturvaa ja luottamusta tehtyihin huoltoihin.

Kilpailuetu 2  Tekninen koulutus
Kehitteillä oleva Sachs-asennuspistekonsepti tuo mukanaan toisenkin kilpailuvaltin, sillä Kahan 
valtuuttama Sachs-asennuspiste pysyy tuote- ja asennustiedon osalta aina ajan tasalla. Kahan 
ZF-koulutustilaisuuksiin osallistuvat korjaamot saavat käyttöönsä valmistajan autotyyppikoh-
taiset, kyseisten komponenttien asennukseen liittyvät huoltotiedotteet sekä erilaisia ulkoisia 
tunnuksia valtuutuksesta niin markkinointi-, myynti- kuin asennuspuolellekin.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä: jouni.vainikka@kaha.fi

Valtuutetut Sachs-asennus pisteet
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Valtuutetut Sachs-asennus pisteet
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Tulevina kesäkuukausina voi tiellä ja alan tapahtumissa bongata 
Sachsin, Lemförderin ja ZF:n tunnuksiin teipatun päheän 

Kaha Original Spare Parts Volkswagen Polo GTi:n.
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Kahan laturi- ja starttiohjelman 
ytimenä ovat Boschin tehdaskun-
nostetut tuotteet, joita täydentävät 
Valeon vaihtolaitteet ja Denson uudet 
alkuperäisosat. Merkit täydentävät 
toisiaan luoden Kahan kattavasti 
varastoidusta tuotelinjasta erittäin 
nopeasti reagoivan.

Bosch on kehityksen kärjessä
Virrantuotto- ja sähköjärjestelmien huippu-
osaaja Boschin laturit ja startit on kunnostet-
tu tehtaalla uusimpia valmistuskriteereitä nou-
dattaen ja tekniikoita hyödyntäen. Moder-
nin Start-Stop-järjestelmän yhtenä kehittäjänä 
Bosch pitää huolen siitä, että sen tuotteet ovat 
ajan tasalla niin uusina kuin kunnostettuinakin.

Laturit ja startit joka lähtöön

Vaihtolaitekampanja 
vauhdissa!

Älä unohda Kahan käynnissä olevaa 
vaihtolaitekampanjaa, jossa mm. laturien 
ja starttien palautetuista rungoista hanki-

tuilla pisteillä saa erilaisia tuotelahjoja. 
Lisätietoja vaihtolaitekampanjasta antaa 

jouni.vainikka@kaha.fi

Valeo täydentää
Autoalan maailmankuululla monitaiturilla Va-
leolla on luotettavat ratkaisut myös laturi- 
ja starttipuolelle. Valeon tehdaskunnostetut 
vaihtolaitteet täydentävät Bosch-valikoimaa 
kustannustehokkaana vaihtoehtona varsinkin 
vanhempaan autokantaan.

Denso on uusi vaihtoehto
Autonvalmistajien luotettu alkuperäistoimit-
taja Denso panostaa entistä voimakkaammin 
myös jälkimarkkinoille. Kahan tuoteohjelmassa 
Denso on ratkaisu silloin, kun autoon halutaan 
asentaa nimenomaan upouusi laturi tai startti.

Nopeat toimitukset takuulla
Kaha tarjoaa myymilleen varaosille 3 vuoden 
erikoistakuun ainoana Suomessa. Takuu on 
voimassa tehdaskunnostetuille osille siinä kuin 
uusillekin. Takuun lisäksi asiakas hyötyy Kahan 
laajasta varastovalikoimasta, joka yhdessä hy-
vän logistiikan kanssa takaa nopeat toimituk-
set kaikkialle Suomeen.

UUTUUS Kaha-

valikoimassa!PIAN Kaha-

valikoimassa!
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Kolminkertainen elinikä
Osram Ultra Life -autolampun keskeisin omi-
naisuus on sen jopa kolminkertainen elin-
ikä tavalliseen halogeenilamppuun verrattu-
na. Poikkeuksellinen kestävyys merkitsee pit-
kiä vaihtovälejä ja sen myötä merkittäviä kus-
tannussäästöjä. Ultra Life on täydellinen valin-
ta nykyaikaisiin autoihin, joissa lampuvaihto on 
usein hankalaa.

Erikoistakuu
Osram Ultra Life on markkinoiden ensimmäi-
nen autolamppu, jolle valmistaja antaa kolmen 
vuoden takuun. Jos lamppu särkyy takuuajan 

Maksimaalista tehoa 
ja kestävyyttä

Varta vasten moottoripyöriin
Moottoripyöräilijöille tehokkaat ajovalot ovat 
autoilijoitakin tärkeämmät, sillä pienikin tiellä 
oleva eläin tai este voi johtaa kaatumiseen tai 
ulosajoon. Lähtiessään kehittämään Night Ra-
cer Plus -lamppua, Osram otti alusta asti huo-
mioon kaikki nimenomaan moottoripyörille 
sekä sen ominaisuuksille ja käyttötavoille tyy-
pilliset tekijät. 

Erikoistehoa, erikoiskestävyyttä
Night Racer Plus -uutuuslampussa maksimaa-
linen valoteho yhdistyy poikkeukselliseen tä-
rinänkestoon. Lampun hehkulanka on taval-
lista paksumpi ja erikoismuotoiltu sekä kää-
mitty erittäin tasaiseksi. Yhdessä uuden jalo-
kaasutäytön kanssa se takaa erinomaisen kes-
tävyyden sekä jopa 90 % enemmän valoa ja  
35 m pidemmän valokeilan.

Ainutlaatuinen myyntipakkaus
Näyttävä myyntipakkaus on kehitetty yhteis-
työssä saksalaisen Schuberth-kypärävalmista-
jan kanssa. Lamppu on blisteriin pakatussa mi-
nikokoisessa kypärässä, joka toimii myös vara-
lampun käytännöllisenä suojakotelona. 

Osramin laajassa lamppuvalikoimassa on kestävä ja 
tehokas ratkaisu niin autoon kuin moottoripyöräänkin.

Osram Ultra Life kestää, kestää ja kestää...

Osram Night Racer Plus motoristeille

H4- ja H7-kannoilla myytävää Night Racer 
Plus -lamppua saa sekä yhden että kahden 
lampun pakkauksissa.

Osram Night Racer Plus -lampun myyntipakkaus sai arvostetun RedDot Design 
-muotoilupalkinnon vuonna 2009 ja se on valittu vuoden 2011 Designpreis 
Deutschland -ehdokkaaksi.

sisällä, saa kuluttaja vanhaa lamp-
pua ja kuittia vastaan uuden, ehjän 
Ultra Life -lampun. Ainutlaatuinen 
takuu kertoo kaiken olennaisen 
Osramin luottamuksesta tuottei-
densa korkeaan laatuun.

Tyyliä kaikkiin autoihin
Osram Ultra Life on saatavana 
H1-, H4- ja H7-kannoilla. Kaikkialla 
Euroopassa hyväksytty, tyylikkäällä 
hopeisella päällä varustettu Ultra Life 
sopii erinomaisesti uudenaikaisiin 
kirkaslinssisiin ajovaloihin. 



32

UV-väriaineella monia puutteita
UV-väriaine on ensin lisättävä ilmastointijär-
jestelmään ja järjestelmää käytettävä, min-
kä vuoksi asiakkaan on jonkin ajan kuluttua 
tultava uudestaan korjaamolle. Kompressori-
öljyyn pohjautuva väriaine ei tule ulos kaik-
kein pienimmistä vuotokohdista ja varsinkin 
höyrystimen vuotoa on UV-lampulla hanka-
la havaita, sillä se on normaalisti sijoitettu ko-
jetaulun sisään. Menetelmää ei kaiken lisäksi 
voi käyttää lainkaan, jos järjestelmä on jo tyh-
jentynyt kylmäaineesta, sillä vuotavaa järjes-
telmää ei saa täyttää.

Elektroninen vuodonetsin usein epä-
luotettava
Elektroniset vuodonetsimet ovat herkkiä lait-
teita ja saattavat kylmäaineen lisäksi reagoida 
muihinkin aineisiin, kuten öljyihin ja poltto-
aineisiin. Tästä aiheutuu usein vääriä hälytyk-
siä ja vuodonetsinnästä tulee epätarkkaa. Tä-
täkään menetelmää ei voida käyttää, jos jär-
jestelmä on jo tyhjentynyt.

Typpipaineistus ja vuodonetsinspray
Pelkkää typpikaasuua hyödyntävillä mene-
telmillä kaikkein pienimmät vuodot jäävät 
löytämättä johtuen typen molekyylikoosta. 
Lisäksi höyrystimen tarkastus on hankalaa.

Täydellinen vuodonetsinjärjestelmä

Loktrace löytää pienimmätkin vuodot
Loktrace-vuodonetsinkaasussa on 95 % typ-
peä ja 5 % vetyä. Koska vetymolekyylit ovat 
pienimpiä luonnossa esiintyviä molekyylejä, 
ne löytävät tiensä ulos pienimmistäkin vuo-
tokohdista. Vetyyn reagoivalla elektronisel-
la Loktracer TLD.500 -vuodonetsimellä mik-
roskooppisenkin pienet vuotokohdat löyty-
vät helposti.

Loktrace on luotettava
Koska Loktracer TLD.500 reagoi ainoas-
taan vetyyn, vuodonetsintä on äärimmäi-
sen luotettavaa. Höyrystimen vuodot voi-
daan tarkastaa helposti kojetaulun ilma-
suuttimien kautta. Loktrace on ensimmäi-
nen vuodonetsinmenetelmä, joka täyttää 
kaikki ajoneuvoilmastoinnin vuodonetsin-
nälle asetetut vaatimukset.

Loktrace on turvallinen
Myrkytön Loktrace-kaasu ei ole tulenarkaa, 
syövyttävää eikä ympäristölle haitallista. 
Loktrace-vuodonetsinsarja sisältää Loktra-
cer TLD.500 vuodonetsimen, pullokärryn, 
paineenalentimen, letkut ja huoltoventtiilit. 
Kaasua on saatavana useimmilta 
kaasuntoimittajilta nimellä Formier 5.

Vuodonetsintä on ilmastointihuollon haasteellisimpia tehtäviä niin teknisesti 
kuin tiukentuneen lainsäädännönkin osalta. Korjaamoilla käytettävistä erilai-
sista vuodonetsintämenetelmistä mikään ei ole täyttänyt asentajien vaatimuk-
sia täydellisesti. Vulkan Lokring Loktrace tekee sen.

Ilmastointihuolto kuntoon – sesonki alkaa!
Kesän kynnyksellä niin huoltolaitteiden kuin lupa-asioidenkin on syytä olla kunnossa. 
Kaha tarjoaa huoltolaitteiden ostajille Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) valtuut-
tamana pätevyyskokeiden järjestäjänä asetusten mukaisen ajoneuvoilmastointikoulu-
tuksen erikoishintaan.

Täysautomaattista helppoutta
Kaikissa Kahan edustamissa ilmastoinnin huoltolaitteissa on täysautomaattiset toimin-
not kylmäaineen vuototestaukseen, tyhjiöimuun, puhdistukseen ja täyttöön sekä öljyn 
ja UV-väriaineen lisäykseen. Työvaiheet voi tehdä yksitellen, halutussa järjestyksessä tai 
kaikki peräjälkeen

Täysautomaattisessa Behr 
Service SECUsmart -huolto-
laitteessa on vakiovarusteena 
kaikki työvaiheet lämpöpaperille 
kirjoittava tulostin sekä patentoitu 
tislaussuodatin ja kaksi tehokasta 
suodatinkuivainta.
SECUsmartilla on mm. VAG:n 
ja Daimler-Benz AG:n virallinen 
huoltolaitehyväksyntä.
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Kampanjapaketti A (149 €)
- 100 lippistä
- 2 kampanjaroikkoa (40 x 140 cm)
- 2 rekvisiittabakteeria
- 1 täyttömäärätaulukko
- 20 ilmastointi / jäähdytysjärjestelmän huoltokirjaa
- 20 arkkia AC-huoltotarroja
- 20 arkkia jäähdytysnestehuoltotarroja
- 2 ilmatäytteistä pingviiniä (kork. 150 cm)
- 1 ”Huollata ilmastointilaitteesi täällä!” -banneri 
 (300 x 60 cm)
- 1 ”Huollata ilmastointilaitteesi täällä!” -roikko 
 (40 x 120 cm)
- 2 ”Epämiellyttäviä seuralaisia?” -julistetta 
 (70 x 100 cm)
- 20 ”Epämiellyttäviä seuralaisia?” -flyeria

BHS-kevätkampanja 
2011 käynnissä!

Kevätkampanjamateriaalista ja sen käyttömahdollisuuksista kertoo 
mielellään lisää Juha Tallus, puh (09) 615 68277 tai juha.tallus@kaha.fi

Kesä merkitsee ilmastointihuollolle 
kasvavaa kauppaa, jota kannattaa 
vauhdittaa näyttävällä kampanjalla. 
Siksi Behr Hella Service ja Kaha ovat 
tuottaneet asiakkaidensa myynnin 
tueksi räväkkää suomenkielistä 
kampanjamateriaalia. Aineistoa 
on varastossa paljon, mutta ei 
loputtomasti, joten toimi nopeasti!
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Varaudu uuteen 

hellekesään!

Wigamin huippuvarustelluilla 
laitteilla ajoneuvoilmastoinnin 
huolto on nopeaa ja varmaa. 
Wigam-laitteilla on koko Suomen 
kattava huoltoverkosto, joka on 
toteutettu yhteistyössä A-Test & 
Consulting Oy:n kanssa.
Wigamilla on mm. Fiat-konsernin 
ja lukuisten muiden autonvalmis-
tajien virallinen huoltolaitehy-
väksyntä.

Kampanjapaketti B (maksuton)
- 1 Täyttömäärätaulukko
- 1 ilmatäytteinen pingviini (kork. 150 cm)
- 1 ”Huollata ilmastointilaitteesi täällä!” 
 -banneri (300 x 60 cm) tai 
 -roikko (40 x 120 cm)
- 1 ”Epämiellyttäviä seuralaisia?” -juliste 
 (70 x 100 cm)
- 5 ”Epämiellyttäviä seuralaisia?” -flyeria
- 2 BHS-pelikortit
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MCC EcoFlex 4ES on sähköllä toimiva 
kompressori- ja lauhdutinyksikkö, 
johon liitetään erillinen ja erikseen 
hankittava höyristinosa. Jaetun raken-
teen ansiosta höyrystimen voi asentaa 
mahdollisimman käytännöllisesti niin 
tilojen kuin energiataloudellisuuden-
kin suhteen.

Vapaasti sijoitettava höyrystinyksikkö merkit-
see yksilöllisesti räätälöitäviä asennusmahdol-
lisuuksia, joita omalta osaltaan parantaa vielä 
pääyksikön erittäin kompakti 77,6 x 94 x 197,5 
cm koko ja vain 38 kg paino. Tehokkaat alumii-
nikennot tuottavat 3,8 kW (13 000 BTU) jääh-
dytystehon.

MCC                  4ES
Uusi jaettu kattoilmastointilaite

Vankalla teräsrungolla, luotettavalla koneistol-
la ja aerodynaamisesti muotoillulla ABS-kote-
lolla varustettu kattoilmastointilaiteuutuus li-
sää joustavuutta edulliseen ja taloudelliseen 
EcoFlex-sarjaan. Kaikenlaisiin ilmastoihin ja 
oloihin suunnitellun laitteen laadun takeena 
on MCC:n yli 30 vuoden kokemus ajoneuvoil-
mastoinnista.

2011 ilmastointiluettelo ilmestynyt
Ilmastointilaitteet ja -varusteet -luettelon 
hyvin palvellut 2007-versio on päivittynyt. 
Juuri ilmestynyt 2011-luettelo pitää sisäl-
lään ison joukon uusia kompressoreita, 
lauhduttimia ja muita uutuustuotteita ja 
varusteita. Ilmastointialan ammattilais-
ten keskuudessa suurta suosiota saavut-
taneen luettelon 2011-version tilausnu-
mero on L 20 900 09 902 ja se on ladatta-
vissa myös sähköisenä osoitteesta www.
kaha.fi kohdan Ajoneuvoteollisuus alta.

Lisätietoja  tuotelinjasta antaa Mikko Hakulinen, puh. (09) 6156 8227 tai mikko.hakulinen@kaha.fi

Uusi Spal-puhallinluettelo
Uuteen 150-sivuiseen Spal-puhallinluetteloon 
on koottu Kahan jatkuvasti kehittyvän Spal-
tuotelinjan kaikki nimikkeet. Kaha varastoi 
merkittävän laajaa valikoimaa Spal-tuotteita, 
joilla se kykenee palvelemaan monipuolisesti 
suomalaisia työkone- ja korinvalmistajia siinä 
kuin autotarvikkeiden jälleenmyyjiäkin. Spal-
luettelon tilausnumero on SPAL LUETTELO ja 
se on ladattavissa myös sähköisenä osoitteesta 
www.kaha.fi kohdan Ajoneuvoteollisuus alta 
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Kierrosluku-
mittarit soveltuvat nyt 
myös perämoottoreihin!

TEP -sähköpaneelit

Viewline-kierroslukumittarit

Lisätietoja VDO-tuotteista antavat Jukka Kerminen jukka.kerminen@kaha.fi ja Timo Lopperi timo.lopperi@kaha.fi

VDO-laatua piensarjatuotantoon
VDO on tehnyt jo pitkään suurille vene- ja 
moottorivalmistajille sähkökeskuksia. Nyt niitä 
on saatavana myös piensarjatuotantoon – va-
kiomalleja jopa yksittäin. Tehdasvalmis, laaduk-
kaista komponenteista valmistettu ja huolella 
viimeistelty paneeli on käytännöllinen ratkai-
su piensarjakäyttöön, sillä sen lisäksi tarvitaan 
vain johtosarja.

Yksilöllistä räätälöitävyyttä
Kaikissa TEP-paneeleissa on taustavalaistut toi-
mintotekstit, LED-merkkivalot ja sulakkeet. Eri-
kokoiset paneelit ja niiden 1- tai 2-napaiset yh-
distelmät muodostavat sovelluskohteen mu-
kaan helposti laajennettavan modulaarisen 
järjestelmän. Kytkimien toimintotekstit voi tu-
lostaa PC-ohjelman avulla paperille ja pujot-
taa paneelin suojamuovin taakse. Tämä mah-
dollistaa esimerkiksi eri kieliversioiden helpon 
valmistamisen.

Myös mittausyksiköllä
Pelkillä toimintapainikkeilla varustettujen 
peruspaneeleiden lisäksi on saatavana myös
analogisella tai digitaalisella mittausyksiköllä 
varustetut mallit. Niillä voidaan näyttää akku-
jännitteet sekä vesi-, septi- ja polttoainesäiliöi-
den pinnantasot.

– Kaikkea sähköstä

VDO Viewline on vene- ja ajoneuvokäyttöön suunniteltu analoginen
mittarisarja, joka hyödyntää uusinta mittariteknologiaa huomioiden 
kuitenkin yhteensopivuuden aiempien sarjojen kanssa.

Vanhat sähköiset VDO-mittarit voidaan korvata uusilla ilman 
anturin vaihtoa. Viewline tarjoaa muunneltavia modulaari-
ratkaisuja Ø 52, 85 ja 110 mm mittarikoossa, joista isoimmat on 
varustettu myös LCD-näytöllä. Useimmissa mittareissa on lisäksi 
integroitu LED-varoitusvalo ja joissakin mahdollisuus jopa viiteen 
varoitusvaloon. 

Viewline-mittarit voidaan uppoasentaa kiinnittämällä ne takakautta, ja 
pinta-asennukseen on tarjolla kehyksiä kromattuna, mustana tai valkoisena.

Käyttötuntimittarilla varustetut VDO Viewline 12/24 V -kierroslukumittarit 
vastaanottavat signaaleja vaihtovirtalaturin W- ja sytytyspuolan 1-navasta, 
perämoottorin valopuolasta sekä induktio-, generaattori-, Hall- ja oskillaatto-
riantureista. Mittarit ohjelmoidaan erillisellä painonapilla tai pc-ohjelmalla.

Kierrosluvun varoitusvalon hälytyspiste on säädettävissä. Kolme mallia 
kattavat kierrosalueet 0–3000, 0–4000 ja 0–6000 rpm.

Toiminnot ovat:
l LCD-näyttö kirkkaudensäädöllä  l Käyttötunnit 999999 h  l Nollattava päivätuntilaskuri  
l Kello 12/24 h  l Jännite  l Hälytysulostulo, maadoittava max. 100 mA
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-ultraäänipesuri  pitää  pohjan puhtaana

Myrkkymaalin haitat moninaiset
Näkit, levät ja lima aiheuttavat veneilijälle harmia vahingoit-
tamalla veneen pohjaa, laskemalla nopeutta ja lisäämällä poltto-
aineenkulutusta, jolloin luonnollisesti myös päästöt kasvavat. Toisaalta 
myös myrkkymaalista on monenlaista haittaa. Käsittely on kallista niin 
itse tehtynä kuin teetettynäkin ja hitaasti veteen liukeneva myrkkymaali 
on vahingollista monelle meren ekosysteemille tärkeälle avainlajille, 
kuten rakkolevälle ja sinisimpukalle.

Ratkaisu on Sonihull
Sonihull-laitteen toiminta perustuu muuttuvataajuisiin ultra-
ääniaaltoihin, jotka veneen runkoon johdettuina estävät eli-
öiden kiinnittymisen siihen. Laitteisto koostuu äänentuotto-
yksiköstä sekä yhdestä tai useammasta lähetinyksiköstä, jotka 
kierretään veneen sisäpohjaan epoksilla liimattaviin kiinnitys-
renkaisiin. Asennus on nopeaa eikä vaadi läpivientejä pohjan 
rakenteisiin. Sonihull sopii sekä purje- että moottoriveneille, 
mutta ei ultraääntä johtamattomille puuveneille.

Kaiken kokoisille veneille
Yhdellä lähetinyksiköllä varustettu Sonihull Mono soveltuu alle 10-metri-
sille veneille ja kahden lähettimen Sonihull Duo 10–17 m pitkille aluksille. 
Kolmen lähetinyksikön Mono + Duo -yhdistelmä kattaa 15–20 m veneet 
ja neljän yksikön Duo + Duo -pari 18–22 m veneet. Räätälöity asennus on 
mahdollista tätä suurempiinkin aluksiin. Katamaraanit vaativat oman jär-
jestelmänsä kummallekin rungolle. IP65/68-suojattu Sonihull toimii sekä 
12 että 24 V jännitteellä ja kuluttaa akkusähköä vain vähän.

Veneen pohjaan tarttuva kasvusto on veneilijöille 

jokavuotinen riesa. Kalliille ja epäekologiselle 

antifouling- eli myrkkymaalikäsittelylle ei tähän 

asti ole ollut toimivia vaihtoehtoja. 

Nyt on – Sonihull.
Ei enää myrkky-

maaleja

Maksaa itsensä nopeasti takaisin
Sonihull-investointi on kuitattu nopeasti takaisin, sillä sen ansiosta välty-
tään vaivalloisilta antifouling-käsittelyiltä ja välinostoilta ja -puhdistuksil-
ta. Kun pohja ja potkuri pysyvät puhtaana, kavitaatiokuluminen ja huol-
totarve vähenee, suorituskyky paranee ja polttoaineenkulutus piene-
nee. Kaupan päälle Sonihull-käyttäjä saa vielä hyvän mielen siitä, että ei 
vahingoita ympäröivää vesialuetta kemikaaleilla eikä tuota myrkkymaa-
lijätettä kunnossapidon yhteydessä.

SHURflo on vanha ja arvostettu amerikkalaisvalmistaja, jonka pilssi-, paine- 
ja makeavesipumput sekä konehuonetuulettimet edustavat alan ehdotonta 
huippua. CE-merkityt laitteet henkivät painollaan ja kestävällä nailonkuorellaan 
vakuuttavaa mekaanista laatua, johon veneilijä voi kaikissa oloissa luottaa. 

Kahalla on Boat Systems -ohjelmassaan SHUR-
flon kaikki tuotteet samoin kuin niiden vara-
osat. Voit tutustua valikoimaan osoitteessa Au-
toluettelo.fi ja kysyä tarvittaessa tarkempia tie-
toja Kahalta.

Made in USA 
Pumput ja tuulettimet
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Sonihull- ja SHURflo-uutuuksista samoin kuin muista 

Kaha Boat Systems -linjan tuotteista kiinnostuneiden 

kannattaa ottaa yhteyttä Jukka Kermiseen, 

puh. (09) 6156 8296 tai  jukka.kerminen@kaha.fi.

Vesilinjan pituus 10 metriä / Mono

Vesilinjan pituus 17 metriä / Duo

Vesilinjan pituus 20 metriä / Duo + Mono

Vesilinjan pituus 22 metriä / Duo + Duo

Sonihull on täydellinen valinta puolustusvoimien ja muiden viranomais-
ten kooltaan vaihtelevaan venekalustoon. Esim. Abu Dhabin rannikko-
vartiosto päätti asentaa Sonihull-järjestelmän kaikkiin 34 veneeseensä.

Kuvan vene on ollut Dubain runsasravinteisissa 
vesissä yhtämittaisesti vuoden. Sonihull on pitänyt 
pohjan käytännössä täysin puhtaana.

Toimiiko se todella?
Vaikka ultraäänen käyttö veneen puhdistuksessa on suhteellisen uusi keksintö, sitä on hyödynnet-
ty vaativissa teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa jo yli 30 vuotta. Sonihull todellakin toimii: 
ultraäänen energiapulssit muodostavat veneen pohjaan mikroskooppisen ohuen kavitaatioker-
roksen, joka estää yksisoluisia eliöitä kiinnittymästä siihen. Ilman ravintoa paikka ei kiinnosta enää 
suurempiakaan eliöitä (näkit/kotilot).
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DEFA Handy 70
DEFA Handy 70 on todellinen jokapaikan 12 V 
laturi, jonka soveltuvuus erikokoisille akuille 
on erittäin laaja (4–240 Ah). Täysautomaattisel-
la ja älykkäällä latausohjelmalla varustetun lait-
teen käyttö on helppoa ja turvallista niin koto-
na, autotallissa, mökillä, matkailuvaunussa kuin 
veneessäkin. Tarvittaessa myös virtalähteenä 
toimiva DEFA Handy 70 tunnistaa ja lataa au-
tomaattisesti kaikentyyppiset lyijyhappoakut 
(MF / AGM / hyytelö) ja elvyttää myös täysin 
tyhjentyneet ja sulfatoituneet akut. 

Roiske-/pölytiiviiissä (IP54) ja kaksoiseristetyssä 
laturissa on napaisuuden vaihtumissuojaus se-
kä älykäs ylläpitolataustoiminto, minkä ansios-
ta sen voi huoletta jättää kiinni akkuun pitem-

DEFA Power Systems -tuotelin-
jassa on laaja joukko erikokoisia 
ja -tehoisia latureita kaikkiin 
kuviteltavissa oleviin käyttö-
kohteisiin maalla, meressä ja 
ilmassa. Tässä esiteltyjen laittei-
den lisäksi tarjolla on siis myös 
huomattavasti järeämpiä rat-
kaisuja työkoneisiin, veneisiin ja 
ajoneuvoteollisuudelle.

mäksikin aikaa. Kipinöinniltä, virhekytkennöiltä 
ja oikosuluilta suojattu laite toimii turvallises-
ti ja luotettavasti, vaikka verkkojännite laskisi 
vain 170 volttiin. Turvallisen kytkennän pime-
ässäkin takaa laturiin integroitu taskulamppu.

DEFA MultiCharger 1x15
DEFA MultiCharger 1x15 on 12 V / 15 A akku-
laturi kiinteään asennukseen aina 250 Ah akus-
toille asti. Laturissa on sisäänrakennettu gal-
vaaninen erotin 230 V ja 12 V latauspiirin vä-
lissä. Latauksen aikana virtapiiriä voidaan kuor-
mittaa 10 A kuormalla latauksen häiriintymät-
tä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu 
ja latausjohdot varustettu sulakkeella ja ren-
gasliittimillä. Laturi ei kuluta virtaa, kun 230 V  

Akku- ja sähköjärjestelmien 
huippuosaaminen on aina ollut 
keskeinen osa DEFA:n toimin-
taa. Taloon tuli tietotaitoa vielä 
huimasti lisää, kun norjalainen 
Ladac sulautettiin yhtiöön toissa 
kesänä. Tuloksena syntyi moni-
puolinen DEFA Power Systems 
-tuotelinja, josta löytyy ratkaisut 
myös Marine-puolen täydellisiin 
230 V sähköjärjestelmiin.

Joustavaa mukautumiskykyä
Modulaarisen rakenteensa ansiosta DEFA 
Power Systems on helppo rakentaa mitä eri-
laisimpiin kohteisiin. Marine-sovellusten lisäksi 
käyttökohteita voivat olla esimerkiksi hälytys-
ajoneuvot, ambulanssit, sähkötoimiset pyörä- 
tuolit jne. Moduuliperiaatteen ansiosta järjes-
telmään on helppo kytkeä DEFA-tekniikkaa 
myös lämmitin- ja hälytinpuolelta.

Vaivatonta asennettavuutta
DEFA Power Systems -maasähköjärjestel-
mille on ominaista helppo asennettavuus. 
Kaikki komponentit kytkeytyvät toisiin-
sa jämerillä pikaliittimillä, mikä mahdollis-
taa itseasennukset todelliseen kytke & käytä  
-tyyliin. Vesitiiviit (IP67) pistokeliittimet on 

DEFA Power Systems- ratkaisuista samoin kuin muista Kaha Boat Systems -linjan tuotteista kiinnostuneiden
kannattaa ottaa yhteyttä Jukka Kermiseen, puh. (09) 6156 8296 tai jukka.kerminen@kaha.fi.

Helposti asennettavat maasähköjärjestelmät veneisiin

Älykkäät laturit kaikkiin käyttökohteisiin

asennettu valmiiksi esivalmisteltuihin kaape-
leihin, joten kytkennöissä ei tarvita lainkaan 
työkaluja.

Monipuolista turvallisuutta
Järjestelmän sähköpääkeskus sisältää turvalli-
suuden kannalta kaikki oleelliset komponen-
tit kuten sulakkeen, vikavirtasuojan ja galvaa-
nisen erottimen. Vikavirtasuoja takaa henkilö-
turvallisuuden ja galvaaninen erotin tai suoja-
erotusmuuntaja suojaavat veneen metalliosat 
sähköiseltä korroosiolta. Järjestelmän kaikki la-
turit ovat suojattuja virhekytkentöjä, oikosul-
kua ja ylikuumenemista vastaan sekä valmis-
tettu Marine-materiaaleista.
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syöttö on irrotettu. Mallistossa on myös 2x15 
12 V / 15 A laturi, joka soveltuu erityisen hyvin 
24 V järjestelmiin. Molempia latureita saa joko 
Defa 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

Viiden vuoden takuulla varustetun, 
erittäin pienikokoisen Handy 70:n mitat 

ovat vain 220 x 45 x 45 mm 
ja paino 0,5 kg.

Oheisessa kaaviossa on esitetty vain 
yksi esimerkki veneasennuksessa 
tarvittavista komponenteista. DEFA 
Power Systems tarjoaa turvallisen ja 
tehokkaan ratkaisun useimpiin maa-
sähköjärjestelmätarpeisiin.
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Sähkötarvikkeet
& asennustelineet 
Autoluettelosta

Sähkötarvikkeet 

Kahan sähkö- ja ohjaamokomponenit 

löytyvät osoitteesta www.autoluettelo.fi 

kohdan Työkalut/Tarvikkeet > Yleistar-

vikkeet alta. Käyttäjä näkee paitsi tuot-

teet, myös niiden hinnat, varastosaldot 

sekä tekniset tiedot, mitat ja kuvat.

Sähkökomponentit

SWF
keinu- ja 
viiksikatkaisimet

Merit
virtalukot, vipu-
katkaisimet ja
sulakerasiat

Wehrle ja Wittrin
releet ja relekannat

Littelfuse ja Pudenz
sulakkeet ja 
sulakepitimet

ProCar ja MagCode
virtapistokkeet

AE, Grote & Hartmann, Deutsch
johtoliittimet

HellermannTyton ja Techflex 
johdintarvikkeet

Ecans
päävirta-
kytkimet

Ohjaamokomponentit

TriMark
saranat, lukot ja kahvat

Pommier
saranat, lukot 
ja kahvat

Spal
keskuslukituksen ohjaus

OSLV 
lasinpyyhkijät

SWF
lasinpyyhkijät ja
pesurituotteet

VDO 
pesurituotteet

Britax 
ja Premier Hazard
majakat, valaisimet 
ja peilit

Alstermo
sähköjohdot
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Asennustelineet

RAM- ja Zirkona-laitepidikkeet löytyvät Autoluettelo.fi

-luettelosta kohdan Ajoneuvoteollisuus > Asennustelineet alta. 

Tuotetietojen ja -kuvan lisäksi tarjolla on mm. esitteitä, 

luetteloita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä dokumentteja.

– kaikkeen kiinnitykseen
Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja ra-
kentuu mustaksi jauhemaalatuista merialumii-
niosista sekä kumisista kuulanivelistä, jotka vai-
mentavat tärinää ja iskuja. RAM-ratkaisut on ra-
kennettu noin 1 000 osakomponentista, joita 
yhdistelemällä syntyy yli 3 000 nimikkeen tuo-
tevalikoima. Järjestelmässä on 5 kokoluokkaa 
(A–E), jotka määräytyvät kuulan läpimitan (14–
86 mm) mukaan. Vastaavat kuormasuositukset 
ovat 0,1–9,1 kg.

– liikkuvaan toimistoon
Ruotsalainen Zirkona valmistaa laadukkai-
ta pidikkeitä, joilla kannettavan tietokoneen 
voi kiinnittää hyvin monella eri tavalla paket-
ti- tai kuorma-auton ohjaamoon. Yhteensä 
komponentteja on noin 50, joilla saadaan ai-
kaan useita erilaisia ratkaisuja niin kojelauta-, 
ohjauspyörä-, istuin- kuin takaseinäkiinnityk-
seenkin. Kestävät teleskooppivarret monipuo-
listavat asennusmahdollisuuksia ja parantavat 
käyttöergonomiaa.



4242

Pirkanmaan Sastamalassa ja Huitti-
sissa toimivat Kiviniityn autohuolto- 
ja varaosaliikkeet ovat tunnettuja 
korkeasta laadustaan ja ammattitai-
dostaan. Kahan ja Kiviniityn pitkä-
aikainen yhteispeli on perustunut 
ykkösluokan tuotteiden lisäksi vah-
vaan luottamukseen.

Perinteikäs perheyritys
Juha-Pekka Kiviniityn yhdessä Unto-isänsä 
kanssa yli 30 vuotta sitten perustamassa per-
heyrityksessä uskotaan jatkuvaan kehitykseen. 
Keväällä Sastamalan Vammalassa avattiin uu-
distettu työkalu- ja varaosamyymälä. J-P Ki-
viniityn lisäksi poika Kalle on vahvasti muka-
na yrityksen toiminnassa ja tytär Kaisa vastaa 
huollosta.  

Sonaxiin luotetaan huollossa
Hyvien kokemusten johdosta autohuollon 
puolella on siirrytty käyttämään ensisijaisesti 
Sonaxin moottorien ja polttoainejärjestelmien 
puhdistusaineita sekä öljyn lisäaineita. Palaute 
asiakkailta on todistanut niiden toimivuuden 
käytännössä.  –”Meidän täytyy luottaa käyttä-
miimme tuotteisiin sataprosenttisesti,” Kaisa Ki-
viniitty painottaa. –”Vuosikymmenten työtä ei 
voi pilata hetken kokeiluilla.”

Teksti: Tero Parkkinen

”Suhoselle autonpesu on taidetta”
Uuden tuotteen tuominen markkinoille on aina haaste. Vaikka Sonax on perustettu jo 1900-luvun 
alussa ja voittanut kansainvälisesti lukuisia testejä, vakuuttui Kiviniityn henkilöstö lopulta Kahan omas-
ta vahvasta luottamuksesta Sonaxin laatuun.

–”Muistan aina, kun Suhosen Jari soitti kuutisen vuotta sitten. Hän oli todella innoissaan uudesta  
ihmeaineesta ja halusi heti tulla esittelemään sitä”, naurahtaa J-P Kiviniitty. –”Jokainen alalla oleva  
tietää autonpesun olevan Suhoselle taidetta. Kiinnostuin heti, koska pidän Suhosen arvioita auton- 
pesun suhteen paljon luotettavampina kuin autolehden testejä.” 

Aavistus oli enteellinen: –”Suhonen oli oikeassa. Sonax on tullut jäädäkseen”, Kiviniitty painottaa. 

Tuotepäällikkö Kai Sihvonen vieraili Sastamalassa tutustumassa uudistuneeseen myymälään ja kertomas-
sa uusista tuotteista. Kiviniityn huollon Heikki Helander arvostaa Sonax-laatua: –”Mennyt talvi laittoi autot 
ja polttoainejärjestelmät koetukselle. Sonax Diesel Cleaner oli olennainen osa huoltopakettia.” 

Sonax näkyvästi myös hyllyissä
Luottamuksellinen suhde tukkuportaaseen on 
ensisijaisen tärkeää myös varaosamyymälän 
puolella. Pirkanmaan autoilijat ovat ottaneet 
Sonaxin autonhoitotuotteet hyvin omikseen, 
ja uudistuneessa varaosamyymälässä ne ovat 
löytäneet laatunsa ja suosionsa takia tilaa par-
hailta hyllypaikoilta.

Kaha-yhteistyö toimii
Kiviniityllä ollaan tyytyväisiä Kaha-asiakkuu-
teen niin toimitusnopeuden ja -varmuuden 
kuin kustannustenkin suhteen. –”Meidän on 
aina ajateltava kustannustehokkuutta,” Kaisa 
Kiviniitty painottaa. –”Myös logistisesti yhteis-
työ Kahan kanssa on ollut kannaltamme kat-
sottuna toimivaa.”

Aitiopaikalta Kiviniityn varaosamyymälässä 
löytyvät Sonaxin autonhoitotuotteet ovat 
nousseet Pirkanmaallakin autoilijoiden
ykkösmerkiksi.

Kivenkovaa luottamusta

Kiviniitty siirtyi                     -lisäaineisiin
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Pitkä räikkä-
lenkkiavain
Kamasa Toolsin erikoispitkät räikkälenkki-
avaimet K 2840–2844 ovat oivia työkaluja 
ahtaisiin tiloihin, kuten moottoritilaan 
tai vaihteistojen läheisyyteen. 
Avaimissa on 315–460 mm varsi ja 
nivelletyt lenkkipäät. Erittäin tiheä 
90-hampainen räikkämekanismi 
vaatii vain 4 asteen liikkeen ja 12-
kulmaiset lenkit ovat toiselta 
puolelta koholla paremman 
otteen saamiseksi. 
Viisi kokoa 8x10, 12x14, 
13x15, 16x18 ja 17x19 mm.

Kahan uusi varaosaedustus näkyy myös lämmönhallintajärjestelmän 
tuotevalikoimassa. Autotehtaiden OE-toimittaja Denson tuoteohjel-
maan kuuluvat niin kompressorit, lauhduttimet kuin jäähdyttimetkin. 
Kahan merkkikohtaisen valikoiman täydentävät Behr Hella Servicen ja 
Valeon korkealaatuiset tuotteet.

Kahan edustukseen vuonna 2009 tullut Omsa-
line muuttaa nimensä. Styling-osia henkilö- ja 
pakettiautoihin vuodesta 1995 valmistaneen 
yrityksen uusi nimi on Omtec.

Erityisesti Saksaan ja Englantiin runsaasti tuot-
teitaan vievä OE-valmistaja työllistää noin 130 
ammattilaista. Ruostumattomattomasta teräk-
sestä ja kromipäällysteisestä muovista valmis-
tetut korkealaatuiset, TÜV-hyväksytyt tuotteet 
viimeistellään säihkyvän kiiltäviksi alan kehitty-
neimmillä tekniikoilla.

Kahan tuoteohjelmassa Omtec on valikoidul-
la linjalla, jota laajennetaan kysynnän mukaan. 
Tarvittaessa tyylikkäitä ja viimeisteltyjä styling-
osia löytyy lähes kaikkiin Suomessa myytäviin 
automerkkeihin ja malleihin.

Kaikilla Kahan myymillä Denso-vara-
osilla on 3 vuoden erikoistakuu ja ne 
löytyvät osoitteesta Autoluettelo.fi

Denso on myös merkittävä lambda-antureiden valmistaja. Katalysaat-
toriongelmien taustalla on useimmiten viallinen tai huonosti toimiva 
lambda-anturi. Denso-tunnistimet ovatkin varma valinta korjaamolle, 
joka haluaa tarjota asiakkaalleen laatua ja varmuutta katsastusten yh- 
teydessä suoritettaviin pakokaasu- ja OBD-mittauksiin.
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Omsaline on nyt Omtec

Denson lämmönhallintaosat ja lambda-anturit valikoimaan
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Auto & Korjaamo
27.–29.1.2011
80 näytteilleasettajan voimin läpiviety Auto & 
Korjaamo 2011 keräsi yhteen yli 10 000 alan 
ammattilaista. Kaha oli taas mukana niin vara-
osa- ja huoltopuolen valikoimillaan kuin lisäva-
rusteillaankin. Suurta mielenkiintoa herättivät 
mm. Tomi Toivosen vetämät ilmastointihuolto-
demot sekä Defan tulossa olevat lämmityksen, 
hälytyksen ja paikkannuksen hallintaan suun-
nitellut applikaatiot älypuhelimille.

Kaha järjesti messujen yhteydessä iltatilaisuu-
den päämiehille ja yhteistyökumppaneille Hel-
singin keskustassa sijaitsevassa Adams-Salissa. 
Vuosien saatossa muun muassa Punainen Myl-
ly -revyyteatterina sekä elokuvateatterina toi-
minut upeasti entisöity sali tarjosi hienot puit-
teet onnistuneelle tilaisuudelle. Kaha kiittää 
kaikkia paikalla olleita!

Messut

Vene 11 Båt 
11.–20.2.2011
Yli 78 000 messuvierasta keränneessä tapah-
tumassa oli esillä koko Kahan jatkuvasti laaje-
neva venepuolen tuotevalikoima mukaan lu- 
kien korkealaatuiset Oyster SAT-DOM -kupu-
antennit. 

Messuilla esiteltyihin Sonihull- ja SHURflo-uu-
tuuksiin voi tutustua tarkemmin tämän lehden 
sivuilla 36–37.
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VM Motorsport Show
8.–9.1.2011
Moottoriurheilukauden avaustapahtumassa 
oli esillä koko moottoriurheilun kirjo kilpaili-
joista kilpakalustoon ja palveluntarjoajista vä-
linekauppiaisiin. 

Kaha esitteli yhdessä Fordin kanssa toteutetul-
la urheilullisella osastolla mm. Defan, Thulen ja 
Webaston tuotevalikoimaa.

Kuva: Christian Hamamdjian

Vuonna 1886 rakennetussa kiinteistössä 
sijaitseva Adams-Sali oli historiallisesti 

arvokas kohtaamispaikka päämiehille, 
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
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DEFA taas kärjessä 
Päitsissä!
Vaikka kuudesti peräkkäin Päijänteen ympäri-
ajon voittanut Heikki Timonen joutuikin vih-
doin taipumaan kakkoseksi, pysyi DEFA edel-
leen palkintopallin korkeimmalla paikalla. Siitä 
piti huolen kilpailun uusi voittaja Oskari Kan-
tonen, joka Timosen tapaan ajaa DEFAn väreis-
sä. Kahan näkökulmasta tuloksena oli siis kak-
soisvoitto!

Huikean ajon teki myös Kahan oma mies,  
VDO Fleet Management ja Dräger-tuotepääl-
likkö Kaj Tötterman, joka osallistui Päitsiin jo 21. 
kertaa. Kaj teki paluun perinteikkääseen kilpai-
luun pitkän tauon jälkeen vuosi sitten (Kaha-
viesti 1/2010) tuloksena luokkavoitto (V40) ja 
joukkuevoitto (HMK) sekä yleiskilpailun 23. sija. 
Juuri huonommin ei Kaj menestynyt nytkään, 
mistä kertovat avoimen luokan 13. ja joukkue-
kilpailun 4. sekä yleiskilpailun 24. sija.

Kaha onnittelee DEFA-kuljettajia mahtavista 
suorituksista!

Taukoa pitänyt autoalan näyttely palaa entistä näyttä-
vämpänä! Luonnollisesti myös Kaha on jälleen mukana 
menossa. Tervetuloa osastollemme!

Helsinki Motor Show 
24.– 27. 11. 2011

Tulossa! 

Kaj Tötterman vauhdissa. Kuva: Åke Wallenius.

Oskari Kantonen matkalla voittoon. Kuva: Virpi Miettinen.



47

KENTTÄMYYNTI

Piuhola Timo
Avainasiakaspäällikkö
Etelä- ja Länsi-Suomi
040 548 9970
timo.piuhola@kaha.fi

Nimitykset

KAHAVIESTI Julkaisija: Oy KAHA Ab Puh.  (09) 615 6800 Päätoimittaja: Jari Suhonen Toimitus ja taitto: Libenter Oy
www.kaha.fi Ansatie 2, 01740 Vantaa Faksi (09) 615 68304 Palaute: info@kaha.fi Painopaikka: Finepress Oy, Turku

Lisävahvistusta kenttämyyntiin
Timo Piuhola aloittaa 1.2.2011 nimettyjen asiakkaiden ja asiakasryhmien avainasiakaspäällikkönä 
alueenaan Etelä- ja Länsi-Suomi. Timo on työskennellyt Kahalla jo vuodesta 1998 ja siirtyy 
uuteen tehtäväänsä sisämyynnin puhelinmyyjän tehtävistä. Hänet tavoittaa jatkossa puhelin-
numerosta 040 5489 970.
 
Ville Väänänen aloittaa 1.2.2011 nimettyjen asiakkaiden ja asiakasryhmien teknisenä myyjänä 
alueenaan Itä- ja Keski-Suomi. Hän on työskennellyt Kahalla aikaisemmin määräaikaisissa 
projektitehtävissä. Villen puhelinnumero on 0400 866 643.

Väänänen Ville
Tekninen myyjä
Itä- ja Keski-Suomi
0400 866 643
ville.vaananen@kaha.fi

PUHELINMYYNTI

Soilevaara Kari
Myyjä
Puhelinmyynti
09 6156 8220
kari.soilevaara@kaha.fi

LISÄVARUSTEET

Malm Jarkko
Projektikoordinaattori
(09) 6156 8234,
0400 896 344
jarkko.malm@kaha.fi

Westerlund Heidi
Markkinointipäällikkö
(09) 6156 8313,
040 566 6299
heidi.westerlund@kaha.fi 



JOUKKOKIRJE

Täydellinen tuoteluettelo osoitteessa www.kaha.fi/puutarha

Tervetuloa kevät ja uusi kasvukausi! Nyt alkoi saksalainen AL-KO laatuaika 
Sinunkin puutarhassasi. Kaikissa tuotteissa on ainutlaatuisia, työskentelyä 
helpottavia käyttöideoita ja 3 vuoden takuu:

PENSAS-
LEIKKURI
SAFETY CUT HT550

Ergonominen, kevyt käsitellä:
l johdon leikkaantumisen 
 estävä turvasuojus
l sisäänrakennettu vesi-
 vaaka takaa suoran 
 leikkuutuloksen

KASTELU-
VAUNU
AQUATROLLEY

Suuri, helposti puhdistettava 
vesisäiliö:
l ladattavat akut varmistavat
 tehokkaan ruiskutuksen
l isot renkaat ja matala
 painopiste tekevät
 liikuttelusta kevyttä

AKKURUOHON-
LEIKKURI 

COMFORT 34 Li
Johdoton voimapakkaus: 

l tehokas litiumioniakku riittää 
noin 300 m2 nurmikolle

l kiilamainen muoto 
mahdollistaa helpon 

ruohonleikkuun 
 pensaiden alta


