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EU näyttää pääsevän tavoitteeseensa merkkiliikkeiden ja muiden korjaamoi-
den välisen kuilun poistamisessa uudehkojen autojen huolloissa. Nykyisen 
käsityksen mukaan nuo kooltaan n. 1,2 miljardin € kokonaismarkkinat jakaan-
tuvat nimittäin melko tasaisesti merkki- ja muiden korjaamoiden kesken. 

Toki merkkiliikkeiden työt kohdistuvat pääasiassa uudempiin autoihin ja 
muiden vastaavasti vanhempaan kantaan, mutta molemmat tutkivat tarkasti 
keinoja päästä naapurin tontille. Hintavertailuita seuratessaan voi todeta 
huoltohintojen olevan jo erittäin kilpailukykyisiä kummallakin puolella aitaa, 
joten kuluttaja on voittaja joka tapauksessa.

Joskus kyllä päätä huimaa, kun tätä touhua seuraa: yhtäällä tukkuliike mark-
kinoi omaa korjaamoketjuaan suoraan kuluttajille, toisaalla iso keskustukku-
liike avaa useita korjaamoja eri puolelle Suomea palvellakseen kuluttajia yli 
merkkirajojen. Enää ei puutu kuin että varaosavalmistajat avaisivat omia kor-
jaamojaan tai kauppias vaihtaisi autoosi öljyt bonuksena käydessäsi ruoka-
kaupassa! Merkkipuolella mietitäänkin varmasti, kuinka sitoa uuden auton 
ostaja vuosiksi omaan organisaatioon erilaisin toimenpitein ja kampanjoin.

Eräs merkittävä taho meitä kaikkia autonkorjausmarkkinoilla tietysti auttaa 
– nimittäin päättäjät. Uusien autojen verotusta ollaan ensi vuonna taas 
kiristämässä niin, että autokantamme keski-ikä jatkaa nousuaan. Kun tässä 
tilastossa ollaan tähänkin asti oltu kärkipäässä, ei autokannan korjaustarve 
tosiaankaan ole loppumassa tai edes vähenemässä. Kiitos siitä!

Pienen ihmisen on joskus vaikea ymmärtää, kuinka liikenteen päästöt saa-
daan luvatulle tasolle uusien autojen myynnin ollessa 100–120 000 kpl/vuosi, 
mikä merkitsee autokannan reipasta vanhenemista. Ja korkean uushankinta-
hinnan vuoksi käytettyjen maahantuonti pysyy kohtuullisen korkealla tasolla 
vuodesta toiseen. Ollaanko Suomesta tekemässä entisten itäblokin maiden 
tapaan vanhojen saksalaisten ja ruotsalaisten autojen loppusijoitusmaata?

Koska etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja autot hajallaan ympäri maata, 
kasvaa edullisen ja toimivan logistiikan rooli tärkeäksi kovenevassa kilpai-
lussa. Pienten markkinoiden hajanaisuudesta johtuvaa ongelmaa on vaikea 
ratkaista eikä halpaa ja toimivaa tapaa siihen ole. Siksi suurehkotkin ulko-
maiset kilpailijamme joko kituvat tai vain odottavat oikeaa hetkeä ja tapaa 
vallatakseen Suomen. Haasteet täällä ovat kuitenkin erilaisia ja hankalia 
– ja kaikki kielellä, jota kukaan muu ei ymmärrä...

Kiitokset kaikille onnistuneesta vuodesta 2011!

Kylmää ja kaupallista talvea toivottaen

Jari Suhonen

P.S. Muista Dennistonin laki: 
Onnistumiseen sisältyy jo rangaistus.
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Kaha laajentaa 
kemikaalivalikoimaansa 
Liqui Moly -tuotteilla
Oy Kaha Ab on aloittanut yhteistyön Liqui Moly GmbH:n kanssa. 
Saksalainen valmistaja tunnetaan ennen kaikkea öljyn ja poltto-
aineen lisäaineista, joilla se nyt pyrkii korjaamomarkkinoille.

Puhdistukseen ja suojaukseen 
Toimiakseen moitteettomasti nykyauton 
moottori ja polttoainejärjestelmä tarvit-
see määrävälein puhdistus- ja suojaushuol-
toa. Kahan Liqui Moly -lisäainevalikoimassa 
on valmisteet niin diesel- kuin bensiinikäyt-
töistenkin autojen öljy- ja polttoainejärjes-
telmien puhdistukseen sekä korroosio- ja  
kulutussuojaukseen.
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Pro-Line-tuotteet korjaamoille
Tuoteohjelma sisältää kuluttajille tarkoitet- 
tujen valmisteiden lisäksi korjaamokäyt-
töön suunnitellut Pro-Line-tuotteet, joissa 
ainekomponenttien määrä ja vahvuus ovat 
moninkertaisia. Ne on tarkoitettu ongel- 
mien ennaltaehkäisyn sijasta ennen kaikkea 
niiden korjaamiseen esim. öljynvaihdon tai 
imukanavan puhdistuksen yhteydessä.

Koko valikoima Autoluettelossa
Moottorin ja polttoainejärjestelmän lisä-
aineiden ohella Liqui Molylla on ratkaisut 
mm. vaihteistojen ja hydraulisten järjestel-
mien toiminnan varmistamiseen. Valmistus-
ohjelmaan kuuluu lisäksi suuri joukko eri-
   koistuotteita. Kahan Liqui Moly -valikoima 
      löytyy Autoluettelosta ja lisätietoja 
         tuotteista antaa tuotepäällikkö 
             Kai Sihvonen, puh. (09) 6156 8315 
               tai kai.sihvonen@kaha.fi



Korjaamo.net-palvelu uudelle tasolle

Korjaamo.net on nyky-
aikaisen autokorjaamon 
tarpeisiin räätälöity 
järjestelmä, joka tarjoaa 
toiminnot töiden vastaan-
oton ja asentajien tarpei-
siin. Hyödyllinen palvelu 
paranee entisestään, kun 
ulkoasultaan ja käytet-
tävyydeltään uudistunut 
Korjaamo.net v02 starttaa 
tämän vuoden loppuun 
mennessä.
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Palvelulla paljon 
etuja korjaamolle
Korjaamo.net v02:n avulla korjaamo voi 
tehdä asiakkaalle luotettavan kustannusar-
vion helposti ja nopeasti pelkän rekisteri- 
numeron avulla. Heti haun jälkeen palve-
lusta pääsee Autodatan ajantasaiseen on- 
line-tietokantaan, jonka antamia huollon 
ohjeaikoja voi muokata kertoimilla.

Ohjelmasta näkee helposti määräaikais-
huoltojen oikeat kilometrimäärät, huollon 
työajat sekä tärkeimmät tekniset tiedot. 
Kustannusarvion varaosat ja työajat voi-
daan siirtää Autofuturin työmääräykselle 
yhdellä napin painalluksella.

Jälleenmyyjän Autofutur-hinnastosta voi-
daan hakea korjaamon netto- sekä sv- 
hinnasto. Hintamuutokset päivittyvät vuo-
rokauden viiveellä automaattisesti. Vara-
osatilauksen voi tehdä sähköisesti varaosa-
liikkeeseen suoraan kustannusarviosta ja li-
sätä tilaukseen tarvittaessa myös arvioon 
kuulumattomia tuotteita.

Kahan asiakkaille ilmainen Korjaamo.net 
v02 hyödyntää peräti viittä eri suomalaista 
ja eurooppalaista tietokantaa, mutta edel-
lyttää vain voimassaolevaa Autodata-lisens-
siä. Tehdyt kustannusarviot jäävät talteen ja 
niihin voi tallettaa asiakastiedot. Kaikki do-
kumentit voi luonnollisesti myös tulostaa.

Korjaamo.net-palvelu uudelle tasolle

Tulossa 2012
Korjaamo.net v02 jatkaa kehittymis-
tään voimakkaasti myös jatkossa. Uu-
det ominaisuudet lanseerataan vuo-
den 2012 puolella kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1
•	Saatavuuden	selvitys	
 (Check storage)
•	Tilaustoiminto	jälleenmyyjille
•	Pikakyselynappi	rekisterinumerolla	
 tiettyyn huoltoon/korjaukseen 
 liittyvistä tuotteista

Vaihe 2
•	Uusi	Korjaamo.net	PRO	-palvelu
•	Kassatoiminnot	ja	laskutus-
 järjestelmä
•	Sähköinen	ajanvarausjärjestelmä
•	Sähköinen	huoltokirja	yritysautoille
•	Mahdollisuus	liittää	palvelu	
 kirjanpitojärjestelmään

Lisätietoja Korjaamo.net-palvelusta 
antaa mikko.kinnunen@kaha.fi.
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WingBar-uutuuden aerodynaaminen muo-
toilu tekee siitä Thule-malliston ylivoimai-
sesti hiljaisimman taakkatelineen. Tuulitun-
nelitestit osoittivat sen äänienergian ole-
van yli 90 % ja melutason 13 dB alhaisem-
man kuin suositun AeroBar-mallin, jonka 
WingBar jatkossa korvaa. Uutuustelineen 
sulavan siipiprofiilin ansiosta ilmanvastus 
on 122 km/h nopeudessa peräti 55 % Aero- 
Baria pienempi, millä on luonnollisesti vai-
kutusta myös polttoaineenkulutukseen.

Auton katon muotoon loivasti taivutettu 
WingBar sopii Rapid-sarjan jaloille ja se on 
yhteensopiva Thule-lisävarusteiden kanssa 
T-urasovittimien avulla. Loppuun asti mie-

Kuljetuskykyinen Thule Motion 
korvaa valikoimassa Atlantis-
mallin. Uutuus on varustettu 
tutuilla, käyttöä helpottavilla 
ominaisuuksilla, kuten Dual- 
Side-avausjärjestelmällä ja kes- 
kuslukituksella. Patentoidun 
Power-Click-pikakiinnitysjärjes-
telmän ja sivukahvojen an-
siosta asennus ja käyttö 
on nopeaa ja 
helppoa.

Motion-kuljetuslaatikkoa on saatavana nel-
jässä koossa kiiltävän mustana ja harmaa-
na. Lisäksi Motion 800 -mallia valmistetaan 
myös trendikkäänä ja usein kysyttynä val-
koisena versiona. 

Käytännöllistä lisätilaa ympäri vuoden tar-
joava Thule Motion -mallistolla on viiden 
vuoden takuu, 75 kg kuormauskapasiteetti 
sekä TÜV/GS- ja City Crash -hyväksyntä.

Dual-Side: Kansi aukeaa kummaltakin 
puolelta.

Thule Motion – tilava kuljet uslaatikko myös valkoisena

Thule WingBar – lähes äänetön taakkatelineputki

tityn käytettävyyden kruunaavat kääntyvät 
päätytulpat ja mittataulukolla varustettu 
urapeitto, joka vähentää tehokkaasti ilman-
vastusta ja samalla melua.

Kuten kaikki Thulen uudet tuotteet, myös 
TÜV-GS- ja EEC-tyyppihyväksytty ja viiden 
vuoden takuulla varustettu WingBar täyt-
tää City Crash -kolaritestin vaatimukset.
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Tekniset tiedot Motion 200 Motion 600 Motion 800 Motion 900

Koko (cm) 175x82x45 190x63x41 205x80x45 235x90x46

Paino (kg) 17 16 18 26

Tilavuus (l) 450 350 520 650

Suksipareja/lumilautoja 5–7 4–6 5–7 6–8

Suksien pituus max (cm) 155 175 190 220 

Suksiteline (lisävar.)  694800 694600 694800 694900

Power-Click: Pikakiinnitysjärjestelmä, joka 
tekee laatikon asentamisesta helppoa.

Keskuslukitus: Avaimen voi poistaa vain, 
kun kaikki lukituspisteet ovat kiinni.

Thule Motion – tilava kuljet uslaatikko myös valkoisena

Uuden sukupolven liukuva taakkateline helpottaa merkittävästi tavaroiden kuormaamista. 
Lisäksi vaatteet pysyvät puhtaina eikä auton maalipinta naarmuunnu. Kumpaankin poikittais-
suuntaan 60 cm liukuvan mekanismin auki- tai kiinniolemisesta kertoo putken päässä näky-
vä värikoodi.

Normaali taakkateline voidaan vaihtaa pidempiin SlideBar-putkiin, kunhan ajoneuvon kuor-
mausta 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.

   Viiden vuoden takuulla varustetun, iF Product Design Award 2011 -palkitun, City-Crash-  
       testatun sekä TÜV-GS- ja EEC-tyyppihyväksytyn Thule SlideBarin maksimikantavuus on    
         90 kg. Pareittain toimitettavia putkia on saatavana 127, 144 ja 162 cm pituisina.

Thule SlideBar – sivulle liukuva taakkatelineputki
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Sisätilanlämmittimet
DEFA-sisälämmitinvalikoiman ytimenä on 
kolme kompaktia, tehokasta ja tyylikästä 
Termini-lämmitintä. Automaattisella tehon-
säädöllä ja ylikuumenemissuojalla varuste-
tut lämmittimet voidaan kaikki asentaa 
samaan asennusjalkaan. Viiden vuoden 
takuulla varustetut Termini-lämmittimet 
sopivat kaikkiin autoihin ja lisäävät muka-
vuutta ja ajoturvallisuutta.

Sisätilan- ja moottorinlämmittimet sekä akkulaturit ja ajastimet muo-
dostavat yhdessä tarvittavien kytkentätarvikkeiden kanssa täydellisen 
DEFA-autonlämmitysjärjestelmän. Koko valikoima löytyy numerolla 
DEFA4 tilattavan tuoteluettelon lisäksi myös suositustaulukosta.

– täydellinen  autonlämmitysjärjestelmä

DEFA-jälleenmyyjien markkinointitueksi on osoitteeseen www.defakta.fi 
luotu kampanjasivusto, joka tarjoaa kuluttajille tunnin välein päivittyvän 
10 vrk sääennusteen, tuotetietoa ja mahdollisuuden osallistua kilpailuihin. 
29.2.2012 päättyvän kampanjan aikana jokaisen Termini-lämmittimen mu-
kana saa 300 g laatikollisen tuoretta Kouvolan lakritsia. Näyttämällä laku-
paketin sisäläpässä olevaa koodia web-kameralle tai syöttämällä tunnisteen 
defakta.fi-sivustolla ja täyttämällä sivulle avautuvan lomakkeen voi voittaa 
mm. Thule Pacific -kuljetuslaatikon, iPhone-puhelimen tai DEFA-tuotteen.

DEFA Termini 2100
•	Keskikokoisista	suuriin	autoihin
•	0/1350/2100	W	(-25°C)
•	Ulkomitat:	141	x	183	x	47	mm

Defakta.fi – kuluttajatietoa ja kilpailuja
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– täydellinen  autonlämmitysjärjestelmä

Ajastimet
DEFA SmartStart- ja Futura- 
ajastimet täydentävät DEFA- 
autonlämmitysjärjestelmän. 
SmartStart on langaton 
kauko-ohjain ja Futura auton 
sisätilaan asennettava ajastin-
kello. Ajastimiin voidaan aset-
taa kaksi kellonaikaa, jolloin 
auton halutaan olevan lämmin. 
Lämmitysaika voidaan valita 
itse tai antaa järjestelmän 
säätää se automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan.

DEFA Termini 1350
•	Pienistä	keskikokoisiin	autoihin
•	0/1350	W	(-25°C)
•	Ulkomitat:	138	x	181	x	35	mm

DEFA Termini 1850
•	Keskikokoisiin	autoihin
•	0/850/1850	W	(-25°C)
•	Ulkomitat:	141	x	183	x	47	mm

Moottorinlämmittimet
Moottorinlämmittimen käyttö vähentää ku-
lumista	 ja	 päästöjä	 jo	 +5	 °C	 alkaen.	 DEFA	 
SafeStart tarjoaa ratkaisun lähes kaikille  
vesi- ja ilmajäähdytteisille bensiini- ja diesel-
moottoreille niin henkilöautoissa kuin hyö-
tyajoneuvoissakin. Valikoima kattaa yli 700 
erilaista moottorinlämmitintä yli 3 400 eri-
laiseen moottoriin. Lämmittimet on jaettu 
yhdeksään eri sarjaan lämmittimen raken-
teen ja kiinnitysperiaatteen mukaan.

Akkulaturit
DEFA MultiCharger -akkulaturit pitävät akun 
aina täydessä varaustilassa ulkolämpötilasta 
riippumatta. Täysin elektronisesti ohjattuna 
ne osaavat säätää latausjännitettä tarpeen 
mukaan, joten laturi voi olla kytkettynä pit-
kiäkin aikoja ilman huolta ylilatauksesta.

DEFA AS järjesti Helsingissä 12.–13.10.2011 
markkinointikokouksen. Norjasta, Ruotsis-
ta, Tanskasta ja Virosta tulleiden osallistu-
jien joukossa olivat myös Kahan Jari 
Suhonen ja Heidi Westerlund.

DEFA-kokous
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Ota kauden kauppa haltuun!

Castrolin jälleenmyyjilleen Suomessa, Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa järjestämän kil-
pailun päävoiton sai Jyrki Kallio Tampereen 
Ad VaraosaMaailmasta. Hän pääsee Castrol 
Edge Driving Experience -tapahtumaan le-
gendaariselle Nürburgringille.

Voittonsa Jyrki sai myymällä Castrol Edge 
-öljyä ja esittämällä Castrolin edustajista 
koostuneen tuomariston mielestä parhaan 
myyntivinkin. Noin 5 500 euron arvoinen 
pääpalkinto vie hänet ja yhden ystävän kuu-
luisalle Nürburgringin Nordschleife Track 

Castrol Edge Challenge sai suomalaisvoittajan!

Kahan keskeisimmät talvituotteet 
muodostavat tehokkaan sesonki-
myyntisetin. Koko valikoima sv-
hintoineen on koottu kätevään 
kuvastoon, jonka tilausnumero 
on TALVIKUVASTO 07.

Lumiharjat ja raapimet
Kolmikulmaisessa ja käännettävässä jääraa-
pimessa LH-583 (pakkauskoko 25 kpl) on yh-
teensä kuusi terävää reunaa. Puuvartisesta 
perusharjasta LH-1 (80 kpl) on tarjolla myös 
80 cm pitkä versio LH-3 (55 kpl). Lyhyessä 
muoviharjassa LH-590 (50 kpl) on käännet-
tävä raavin. 
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Isommat harjat ovat ABS-muovinen 59 cm 
LH-SF-X17 (36 kpl) ja 84 cm ALU/ABS-harja 
LH-SF-X16 (18 kpl). Malliston kruunaa kään-
tyväharjainen 102–140 cm pitkä ALU/ABS-
teleskooppiharja LH-SF-X13 (36 kpl). Kaikis-
sa on pehmustetut kädensijat ja noin 10 cm 
leveä raavin.

Lumilapiot
Kevyen alumiinilapion metallivarressa 
on lämmin kädensija. Lumenluontiin 
ja kovan aurausvallin poistoon 
soveltuvan lapion kokonaispituus 
on 70 cm, josta 25 cm leveän 
terän osuus on 30 cm. 
Til.nro LL-1 (4 kpl).
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-radalle Saksaan. Siellä he kokevat kolmen 
päivän unohtumattoman elämyksen, johon 
sisältyy matkat, hotelli, kuljetukset, ateriat 
ja kolme ajopäivää radalla eri puolilta maa-
ilmaa tulevien muiden voittajien kanssa. 

Voittajat pääsevät oikean kilpa-ajajan kyy-
tiin huippuvauhtiin ja saavat itse opetella 
ajamaan tehokkaita BMW M3 ja BMW 123d 
-malleja. Nordschleife Track -rata on 20 km 
pitkä ja siinä on 73 kaarretta. Kyseessä on 
yksi maailman haastavimmista ja jännittä-
vimmistä kilparadoista. Kaha onnittelee!

Castrol EDGE FST
Castrol EDGE FST on autonvalmistajien viimeisimmät laatuvaatimukset täyttävä tuote-
sarja, joka on räätälöity nykyaikaisille autoille sekä intohimoisesti autoon ja autoiluun 
suhtautuvalle asiakasryhmälle.

Tiukentunut asetus ei koske Sonax-lasinpesunesteitä
Myrkyllisten kemikaalien säilytys- ja myyntivaatimuksia vähittäismyymälöissä tiukennettiin 
lokakuun alusta. Valtioneuvoston uuden asetuksen perusteella mynnissä ja varastossa ole-
vat metanolipitoiset tuulilasinpesunesteet ja polttoaineet pitää säilyttää lukitussa tilassa. 

Kahan maahantuoman Sonaxin lasinpesunesteet ovat kuitenkin etanolipohjaisia, joten nii-
den myyntiä ja varastointia asetus ei koske. Asetuksen myötä myös myrkylliseksi luokiteltu-
jen kemikaalien varoitusmerkit on uudistettu. Lisätietoa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
sivuilta www.tukes.fi.

Tuulilasinpesunesteet
Sonaxin huipputehokas pesuneste poistaa 
tuulilasista pinttyneenkin lian muutamalla 
pyyhkimen vedolla ja jättää jälkeensä raik-
kaan sitruunantuoksun. Pesunestettä myy-
dään sekä tiivisteenä että valmiina sekoi-
tuksena. Tiivisteen pakkauskoot ovat 
5 litraa (SO 332 505), 25 litraa (SO 332 705) 
ja 208 litraa (SO 332 905) sekä valmissekoit-
teen 5 litraa (SO 332 500). Valmissekoitteen 
pakkaskesto	on	-20	°C.

SONAX Dieselsystem Cleaner
Alkoholiton SONAX Dieselsystem Cleaner puhdistaa 
polttoaine- ja ruiskutusjärjestelmän poistamalla kosteutta 
ja karstaa suuttimista ja palotilasta sekä estämällä para-
fiinikiteiden muodostumista. Kaikille dieselmoottoreille 
soveltuva lisäaine suojaa korrossiolta, tasaa joutukäyntiä 
sekä vähentää nakutusta ja pakokaasupäästöjä. 
Pullo 250 ml SO 518 100 (12 kpl).
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SONAX Käynnistyssumu
Tehokas kylmäkäynnistysapu 
sekä diesel- että bensiinimoot-
toreille. Aerosoli 250 ml 
SO 312 100 (6 kpl).

SONAX Jäänsulattaja
Tuulilasille sumutettava 
”kemiallinen jäänraavin” 
sulattaa tuulilasin hetkessä, 
antaa hyvän näkyvyyden ja 
suojaa lasia uudelleen jääty-
miseltä. Sumutinpullo 500 ml 
SO 331 241 (6 kpl).

SONAX Pikalukkosula
Pikalukkosula sulattaa hetkessä jäätyneet 
lukot, voitelee ja antaa suojan uudelleen 
jäätymistä ja korroosiota vastaan. 
Pullo 50 ml SO 331 541 (36 kpl).

CAR EVI Lukkosula
Legendaarisen kotimaisen 
valmistajan tuote sulattaa, voi-
telee ja suojaa lukot pidentäen 
niiden käyttöikää. Aerosoli 40 ml 
CE-LUKKO (24 kpl).

SONAX Muovinkirkaste
Silikoniton tuote estää ovi-
tiivisteiden jäätymisen esim. 
pesun jälkeen. Puhdistaa ja 
suojaa sisäpuoliset muovipin-
nat, hylkii pölyä, palauttaa al-
kuperäisen kiillon ja värin sekä 
jättää raikkaan tuoksun. Pullo 
300 ml SO 341 200 (6 kpl).
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Clarionin multimediakeskuksissa on pyyhkäisyihin reagoiva suuri kosketus-
näyttö ja navigoinnilla varustetuissa malleissa selkeä 3D-kaistaopastus. 
Myös huippulaadukkaat radiot ja kattonäytöt toteuttavat Clarionin 
HMI-konseptia, jonka pyrkimyksenä on modernin tekniikan 
yhdistäminen helppokäyttöisyyteen.

2-DIN-kokoinen NX501E on multimediasoi-
tin ja navigaattori, jonka 6,2” ja 800 x 480 
resoluutioinen kosketusnäyttö asentuu siis-
tisti kehyksen tasalle. 44 Euroopan maata 
käsittävä kartta palvelu- ja liikennekamera-
tietoineen on asennettu valmiiksi 8 Gt:n SD-
muistikortille.

Uusimman 

kartan takuu

Käyttäjä voi ladata 

viimeisimmät karttatiedot 

kerran ilmaiseksi osoitteesta 

www.clarion.naviextras.com. 

Päivitys on tehtävä 30 päivän sisällä 

siitä, kun navigointiyksikkö

 vastaanottaa ensimmäiset 

GPS-signaalit.

Navigointi- ja multimediaradio NX501E / NZ501E
CD/DVD/MP3/WMA/AAC/USB/BT-soittimella 
varustetussa laitteessa on iPod-suoraohjaus 
USB:n kautta sekä sisäänrakennettu Blue-
tooth-vastaanotin ja -mikrofoni, minkä an-
siosta niin handsfree-puhelut kuin musiikin 
suoratoistokin yhteensopivasta matkapuhe-
limesta on mahdollista langattomasti.

4 x 40 W teho takaa nautittavan radion-
kuuntelun myös Suomen pintakarkeilla teil-
lä ja tarvittaessa laitteen voi kytkeä erillis-
vahvistimeen ja/tai subwooferiin 3 x 2 -linja-
lähtöjen ja LPF-säädön avulla. Kauko-ohjai-
mella ja OEM-rattikauko-ohjainvalmiudella 
varustetusta uutuusradiosta on saatavana 
myös 1-DIN-malli NZ501E, jossa on mootto-
roitu 7” kosketusnäyttö.

– huipputekniikk aa käyttäjän ehdoilla
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Kattonäyttö VT1010E
Clarionin CD/DVD/MP4/MP3/WMA/USB/SD-soittimella varustetussa 
VT1010E -kattonäytössä on käytännöllisen kokoinen 10,2” laajaku-
va, joka ei tuki eturivissä istuvien näkökenttää ja näkyy silti vaivat-
ta toisellekin penkkiriville. 

DivX-tuki yhdessä USB- ja SD-muistikorttipaikan kanssa merkitsee 
monipuolisia toisto-ominaisuuksia ja 800x480-tarkkuuksinen TFT-
näyttö kristallinkirkasta ja terävää kuvaa. Näytössä on kaksi sisään-
rakennettua ledvaloa ja kahdet AV-sisääntulot. Mukana toimite-
taan kahdet langattomat kuulokkeet sekä kaukosäädin.

Bluetooth-radio CX501E
2-DIN-kokoinen CX501E on iPod-ohjauksella sekä Bluetooth-
handsfreella ja -suoratoistolla varustettu CD/MP3/WMA/AAC/USB/
BT-radio. Herkkä RDS-vastaanotin ja tehokas 4 x 50 W vahvistin 
yli/alipäästösuodattimella takaavat tukevan soundin ja OEM-ratti-
kauko-ohjausvalmius sekä sisäänrakennettu hf-mikrofoni helpon 
käytettävyyden. 

Liitettävyydestä vastaavat USB-liitin takana ja 3,5 mm AUX-IN etu-
paneelissa sekä 2 x 2 linjalähtöä. Näyttävän kokonaisuuden kruu-
naavat valaistut painikkeet ja 728-värisävyinen, 2-rivinen LCD-
näyttö. Lisävarusteena kauko-ohjain.

Multimediaradio VX401E / VZ401E
2-DIN-kokoinen VX401E on ominaisuuksiltaan kuin NX501E Bluetooth-
valmiudella ja ilman navigointia. Laitteesta on saatavana myös 
1-DIN-malli VZ401E moottoroidulla 7” kosketusnäytöllä.

– huipputekniikk aa käyttäjän ehdoilla
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Thermo Top Evon voittokulku jatkuu!

Viime talvena lanseerattu pienikokoinen ja tehokas lämmitin-
uutuus Thermo Top Evo on otettu markkinoilla erittäin hyvin 
vastaan. Webasto ja Kaha ovat vastanneet jatkuvasti kasvavaan 
kysyntään valmistamalla uusia automallikohtaisia Evo-
asennussarjoja, joita on yhteensä jo noin 80.

Kompakti (220 x 150 x 90 mm) ja siten helpommin asennettava 
Evo lämmittää auton nopeammin ja poistaa huurteen ikkunoista 
tehokkaasti. Käyttövarmuutta lisää kehittynyt kaksivaiheinen 
alijännitesuojaus. 

Tuoteperheeseen kuuluu kolme teholuokkaa (4, 5 ja 5+), 
joista on saatavana sekä bensa- että dieselkäyttöiset versiot. 
Käyttölaitteeksi käyvät kaikki tutut Webasto-ohjaimet.

– lisää tehoa, vähemmän päästöjä

Pikkuautokampanja
Webasto ja Kaha tarjoavat jo kolmantena talvena 
peräkkäin pienten autojen omistajille suunnatun talvi-
kampanjan. Valikoituja A/B-segmentin pikkuautoja 
koskeva tarjous sisältää bensiini- tai dieselkäyttöisen 
4/5 kW Webasto Thermo Top -lisälämmittimen, digi-
taalisen ajastimen sekä valtuutetun asennuspisteen 
suorittaman asennuksen.

Kampanjahinnat 1100 (4 kW) ja 1250 (5 kW) euroa 
ovat voimassa helmikuun 2012 loppuun saakka kam-
panjaan osallistuvilla valtuutetuilla Webasto-palve-
lupisteillä ja kyseisten automerkkien jälleenmyyjillä. 
Pikkuautokampanjaan kuuluvat myyjät, asennuspis-
teet ja automallit löytyvät Kahan nettisivuilta osoit-
teesta www.kaha.fi.

14
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Webcontrol 3
Webcontrol 3 on GSM-verkossa 
toimivan tekstiviestikäynnistimen 
uusin versio. Vastaanotin ohjaa 
Thermo Top E ja C sekä uusia 
Thermo Top Evo -sarjan lämmittimiä. 
Webcontrol 3 varoittaa myös alhai-
sesta akkujännitteestä ja toimii 
jatkohälyttimenä, mikäli se on kyt-
ketty erilliseen autohälyttimeen.

15
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Blaupunkt New York 800
Blaupunkt New York 800 on 2-DIN-kokoinen multimediasoitin ja 
navigaattori 800 x 480 -tarkkuuksisella 6,2” TFT-kosketusnäytöllä. 
DVD/CD/MP3WMA/USB/SD/BT-soittimella varustetussa laitteessa 
on integroitu Bluetooth handsfreella ja musiikin suoratoistolla. 
Navigointikartasto kattaa koko Euroopan ja hyödyntää vapaiden 
kanavien TMC-liikennetietoja.

RDS-viritin ja 4 x 50 W vahvistin sekä 3-kanavainen taajuuskorjain 
pitävät huolta kuuluvuudesta ja sisääntulot ja muistipaikat moni-
puolisesta liitettävyydestä: etulevyssä on SDHC-muistikorttipaikka 
ja sekä etu- että takapaneelissa AV-sisääntulot ja USB suoralla iPod/
iPhone-ohjauksella. Käytettävyyden viimeistelevät sisääntulo pe-
ruutuskameralle ja kaukosäädin.

Blaupunkt New York 800 Truck
Laitteesta on saatavana myös raskaalle kalustolle optimoitu Truck-
versio, joka ottaa reitinvalinnassa huomioon ajoneuvoyhdistelmän 
mitat. Näin kuljettaja säästyy siltojen korkeus- ja painorajoitusten 
selvitystyöltä ja voi myös kiertää ruuhkat huoletta pitkin vaihtoeh-
toisia reittejä. Muilta ominaisuuksiltaan laite on identtinen perus-
mallin kanssa.

– helppokäyttöistä huippulaatua– helppokäyttöistä huippulaatua
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Blaupunkt BT Drive Free 311
Bluetooth handsfree-sarja Drive Free 311 on ominaisuuksiltaan kuin 
211 ilman korvanappia. Lisäksi siinä on selkeä kaksirivinen näyttö 
soittajan nimelle ja numerolle sekä osoitekirjan synkronointitoimin-
to. Lataus-, puhe- ja valmiusajat 2, 10 ja 480 tuntia. Ulkomitat 115 x 
55 x 18 mm ja paino 80 g.

Blaupunkt BT Drive Free 211
Bluetooth handsfree-sarjassa Drive Free 211 on sekä korvanappi 
että kovaäänisellä varustettu telakointiasema. Häikäisysuojaan 
kiinnitettävään sarjaan voidaan parittaa kaksi matkapuhelinta. 
Virran kytkeminen sekä vastaaminen tai puhelun hylkääminen hoi-
tuvat monitoiminäppäimen yhdellä kosketuksella. Äänenvoimak-
kuudelle on omat, suuret näppäimensä. 

Kohinanvaimennus- ja kaiunpoisto-ominaisuuksilla varustetun sar-
jan helppokäyttöisyyden viimeistelevät sisäänrakennettu mikrofo-
ni, viimeisen numeron uudelleenvalinta ja ääniohjaus. Korvanapin 
lataus-, puhe- ja valmiusajat ovat 1, 2 ja 80 tuntia sekä 650 mAh 
akulla varustetun telakan vastaavasti 3, 15 ja 400 tuntia. Ulkomitat 
110 x 55 x 23 mm ja paino 95 g.

– helppokäyttöistä huippulaatua– helppokäyttöistä huippulaatua
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Alussa oli korjaamo
Robert Bosch syntyi 1861 Saksassa maanvil-
jelijäperheen 11. lapsena. Valmistuttuaan 
1879 hienomekaanikoksi hän työskenteli 
seuraavat seitsemän vuotta useissa yrityk-
sissä Saksassa, Yhdysvalloissa ja Englannis-
sa. Vuonna 1886 Robert Bosch perusti kah-
den kumppanin kera pienen hienomekanii-
kan ja sähkötekniikan korjaamon Stuttgar-
tiin. Korjaamotoimintansa ohessa he onnis-
tuivat vuonna 1898 kehittämään ensimmäi-
sen luotettavan moottoriajoneuvoille tar-
koitetun sytytysjärjestelmän. Magneetto- 
sytytystä käytettiin sittemmin lähes kaikis-
sa maailman automoottoreissa aina 1930- 
luvulle asti.

Kansainvälistyminen
Vuoteen 1913 asti Bosch valmisti käytännös-
sä ainoastaan polttomoottorien sytytysjär-
jestelmiä ja niihin liittyviä tuotteita. Menes-
tyksen siivittämänä liiketoiminta lähti kui-
tenkin nopeasti laajenemaan useille eri alu-
eille ja muuttui varsin pian kansainvälisek-
si. Jo vuoteen 1913 mennessä peräti 88 % 
Boschin myynnistä tuli Saksan ulkopuolel-
ta – suurin osa Yhdysvalloista, jonne ensim-
mäinen haarakonttori oli perustettu vuon-
na 1906. Boschin yhteydet Aasian maihin oli 
niinikään luotu samoihin aikoihin.

– 125 vuotta   huipputekniikkaa
Bosch on kasvanut pikkukor-
jaamosta kansainväliseksi tek-
nologiatuotteita ja palveluja 
tarjoavaksi jättikonserniksi. Tänä 
vuonna 125 vuotta täyttävän 
yrityksen perustan muodostavat 
Kahankin edustamat korkealaa-
tuiset autotuotteet.

Säätiöidyn pääomaomistuksensa ansiosta 
Bosch kykenee toteuttamaan merkittäviä 
investointeja sekä kantamaan yhteiskunta- 
ja ympäristövastuunsa perustajansa Robert 
Boschin hengessä.

Autotuotteet toiminnan ytimessä
Vaikka Bosch valmistaa mm. sähkötyöka-
luja, kodinkoneita sekä turva-, rakennus-, 
lämpö- ja teollisuuden automaatiotekniik-
kaa, on ajoneuvoihin liittyvä liiketoiminta 
edelleen sen toiminnan ydin ja suurin liike-
toiminta-alue. Boschin autotuotteet sisältä-
vät polttoaineruiskutuksen tuotteita, jarru-
tusjärjestelmiä, avustetun ohjauksen tuot-
teita, korin sähköisiä järjestelmiä, käynnis-
tysmoottoreita, viihdetuotteita, navigointi-
laitteita, sensoreita ja mikrosiruja sekä tes-
tausvälineitä ja varaosia.

Ketterä 125-vuotias
Tällä hetkellä Bosch on maailman johtavia 
teknologiatuotteiden ja palveluiden toimit-
tajia. Bosch-konsernin palveluksessa on lähes 
300 000 työntekijää, ja sen liikevaihdon ole-
tetaan nousevan 50 miljardiin euroon. Kon-
serniin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä 
noin 300 tytäryhtiötä 60 maassa. Teknolo-
gian kehittyminen tuo automarkkinoille lä-
hivuosina uudentyyppisiä sähköajoneuvoja 
sekä lisää automatiikkaa ajamiseen. Bosch 
on mukana kaikissa merkittävissä hankkeis-
sa ja 125-vuotiaana edelleen tiukasti kehi-
tyksen kärjessä.

Viime vuonna lähes kaikilla autopuolen tuotteillaan Kahan laatutietoi-
seen valikoimaan tulleen Boschin vahva asema OE-valmistajana vankis-
taa Kahan alkuperäisosien tarjontaa entisestään. Vain Kahan asiakas 
saa Bosch-varaosille lisäksi 3 vuoden erikoistakuun. Mikäli osaa ei ole 
suoraan varastossa, Kaha tilaa sen omalla kustannuksellaan pikarahdil-
la, jolloin osa on saatavana usein jopa seuraavan päivän toimitukseen!

Kahalta Bosch-varaosat 
erikoistakuulla ja -rahdilla!

18
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– 125 vuotta   huipputekniikkaa
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Osoituksena suuresta luottamuksesta edustamiensa tuotteiden 
korkean laatuun Kaha antaa myymilleen varaosille ainutlaatuisen 
3 v / 100 000 km takuun – ainoana Suomessa. Erikoistakuu antaa 
auton huollolle todellista lisäarvoa, joka voi olla ratkaiseva tekijä 
korjaamoa valittaessa. Siksi sitä kannattaa mainostaa näkyvästi.

Se onnistuu helposti tilaamalla Kahalta värikkäitä varaosia ja 3 v takuuta mainostavia 
kankaita. Kevyiden 40 x 140 cm kangasroikkojen kumpaankin päähän on ommeltu puu-
keppi ja ylempään kiinnitetty ripustuslanka.

Erikoistakuuvara osia kannattaa mainostaa!

Saatavana on myös display-telineitä, 
joihin mahtuu 100 kpl varaosatakuu-
esitettä. Niitä samoin kuin kankaita 
ja pylväitä voi tilata veloituksetta 
osoitteesta varaosat@kaha.fi.

Tarjolla on myös lisävarusteita mainosta-
via Lamá-pahviständejä. Kaksipuoleisissa 
ständeissä on ympyränmuotoinen muovijalka 
(ø 50 cm), joka suojaa kosteudelta ja pitää 
pylvään tukevasti pystyssä. Pystytettynä 1,5 m 
korkeat ständit vievät kokoontaitettuna erit-
täin vähän tilaa. Saatavana on 12 ständiä:

Clarion: LAMACLARION
DEFA-verkkojohdot: LAMATERMINI
DEFA-akkulaturit: LAMADEFA
Dräger: LAMADRAGER
Kaha Boat Systems: LAMABOAT
Kaha Caravan Systems: LAMACARAVAN
Kamasa Tools: LAMAKAMASA
Thule-vetokoukut: LAMAVK
Thule-kuljetuslaatikot: LAMATHULE
Varta-akut: LAMAVARTA
Webasto Evo: LAMAEVO
Webasto Air: LAMAAIR

ROIKO3VTNEW ROIKO3VTAKUU ROIKOFRAM

ROIKORH ROIKOBREMBO ROIKOLÖBRO
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Erikoistakuuvara osia kannattaa mainostaa!

ROIKOKNECHT ROIKOGATES ROIKOLMI ROIKOSACHS ROIKOBILSTEIN ROIKORUVILLE ROIKOVALEO ROIKOOSRAM

ROIKOSNR ROIKOBHS ROIKOBHS2 ROIKOWALKER ROIKOBOSCH1 ROIKOBOSCH3 ROIKOBOSCH3 ROIKOBOSCH4

ROIKOBOSCH5 DEFAWUROIKO WEBASTOROIKO BOXIROIKO KOUKKUROIKO ROIKOKAMASA ROIKOVARTA SLSPALROIKO
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Gates aloitti yritystoimintansa 
100 vuotta sitten pienenä colo-
radolaisverstaana. Kiilahihnan 
keksiminen viitoitti Gatesin tien 
maailman johtavaksi voimansiir-
tohihnojen ja kiristimien val-
mistajaksi, jonka tuotteita Kaha 
ylpeänä edustaa.

Tire and Leather Company
Vuonna 1911 Charles Gates osti Colorado Ti-
re and Leather Companyn, jolla oli vain yk-
si tuote valikoimissaan: puisten autonren-
kaiden pintaa suojaava metallivahvistei-
nen nahkalenkki. Yritykseen mukaan tul-
lut John-veli alkoi tutkia uuden materiaalin, 

kumin, käyttömahdollisuuksia ja vuonna 
1917 Gates toi markkinoille kankaan ja ku-
min seoksesta valmistetun kiilahihnan. Tuo-
te osoittautui joustavuudeltaan ja kestä-
vyydeltään ylivertaiseksi perinteisiin hamp-
puhihnoihin verrattuna. 

Tuotevalikoima laajentuu
Ajoneuvojen sytytysjärjestelmän kehitty-
misen myötä 1920-luvulla yleistynyt auton 
laturi kaksinkertaisti kiilahihnojen myyn-
nin. Gates Rubber Company (kuten yrityk-
sen nimi tuolloin kuului) kehitti 20 eri hih-
nakokoa, jotka kattoivat 95 % silloisesta au-
tokannasta. Sodan jälkeen Gates alkoi val-
mistaa myös jakohihnoja autojen kampi- ja 
nokka-akselien tahdistamiseen sekä laajen-
si toimintaansa teollisuuskoneiden voiman-
siirtojärjestelmiin.

Vaatimukset kasvavat
Autojen kehittyessä tarvittiin hihnoja, joi-
den materiaalit kestivät yhä korkeampia 
lämpötiloja ja suurempia kierrosnopeuk-
sia. Gates kehitti jatkuvasti materiaaleja ja 
teki muotoiluun uudistuksia, joiden ansios-
ta hihnat kykenivät välittämään enemmän 
vääntöä samalla kireydellä ja toimivat luo-

tettavasti suurilla nopeuksilla pie-
nilläkin hihnapyörien halkaisi-

joilla. 

1900-luvun alkupuolella Charles Gates pyysi William 
Codya – eli Buffalo Billiä – kokeilemaan valmistamiaan 
hevosen päitsihihnoja. Tämän kehuttua niitä katkea-
mattomiksi, käytti Gates villin lännen legendan tunnus-
tusta pitkään mainonnassaan (Never-Break Halters).

Gates           vuotta voimansiir tohihnoja
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Kahalta Gates-varaosat laajennetulla takuulla!
Gates on alallaan Euroopan markkinajohtaja ja Kaha vastaavasti Suomen johtava Gates-
maahantuoja ja -jakelija. Asetelma antaa Kahalle erinomaiset mahdollisuudet tarjota 
Gates-tuotteita erittäin kilpailukykyisesti. Kahan 3 v / 100 000 km erikoistakuun lisäksi 
Kaha ja Gates antavat jakopäänkiteille laajennetun takuun silloin, kun asennuksessa on 
käytetty siihen tarkoitettua Gates-erikoistyökalua. 

Hihnasarjat syntyvät
Koska vetojärjestelmän yksittäisen osan pet-
täminen vahingoittaa myös muita osia, kan-
nattaa moottorin ja oheislaitteiden turval-
linen toiminta taata vaihtamalla jakopään 
rullat, kiristin ja hihna yhtä aikaa. 1990-lu-
vulla Gates alkoikin valmistaa hihnasarjo-
ja, jotka sisälsivät kaikki huollossa tarvitta-
vat jakohihnajärjestelmän osat yhdessä ja 
samassa paketissa. Konsepti oli menestys, 
ja nykyään suurin osa autojen jakopäänhih-
nan vaihdoista tehdään jakohihnakitillä.

100-vuotias Gates tänään
Nykyään Gates työllistää noin 13 000 hen-
kilöä 29 tuotantolaitoksessa ympäri maail-
man. Sen tuotevalikoima palvelee autoteol-
lisuuden lisäksi maanviljelyä ja kuljetusalaa 
sekä kaivos-, energia-, rakennus- ja elin- 
tarviketeollisuutta. 100 vuotta alalla toimi-
nut yritys on kyennyt tekemään oikeita rat-
kaisuja sekä innovatiivisia ja laadukkaita 
tuotteita, jotka ovat vastanneet asiakkai-
den tarpeisiin. Kiilahihnan keksimisestä läh-
tien Gates on ollut alan teknologiajohtaja.

23

Lisätietoja takuusta ja 
Gates-tuotteista antaa 
Kimmo Aittolahti, 
puh. (09) 6156 8204 tai 
kimmo.aittolahti@kaha.fi

Gates           vuotta voimansiir tohihnoja
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Road House -jarrupalat ovat saa-
neet uuden myyntipakkauksen. 
ECE R90 -laatustandardin hyväk-
syntämerkki pakkauksessa ja 
paloissa takaa, että tuote on 
turvallisuus-, laatu- ja tuote-
tieto-ominaisuuksiltaan ensi-
asennuspaloja vastaava.

Road House 
-jarrupaloille 
uusi myyntipakkaus

SE 4.1 -merkintä puolestaan kertoo Road 
House -jarrupalojen läpikäyneen myös teh-
taan oman Precision Product -valmistuspro-
sessin, jolla on onnistuttu lisäämään mer-
kittävästi mm. palojen kulumiskestävyyttä. 
SE 4.1 merkitsee myös jarrupalojen täydel-
listä raskasmetallittomuutta, mikä vähen-
tää omalta osaltaan luontoon kohdistuvaa 
kuormitusta.

Road House -jarrupalojen runko on hiottu 
ja pulverimaalattu ruostumisen estämiseksi. 
Rungon ja jarrupalan välinen kumi-teräsku-
mi-komposiittilevy minimoi haitallisten väri-
nöiden kulkeutumista alustan ja jarrun osis-
ta jarrupalaan. Ennen kokoonpanoa jarru-
pala	kuumennetaan	hetkeksi	650	°C	lämpö-
tilaan, mikä poistaa materiaalin kaasujään-
teet ja nopeuttaa palojen sisäänajoaikaa.

Pakkauksessa on 
tuotteen koske-
mattomuuden 
varmistava sinetti.

Pienoiskuvan ja etiketin ansiosta palojen 
profiilin ja soveltuvuuden voi päätellä melko 
tarkasti pakkausta avaamatta.

Kahan Road House -varasto-
valikoimasta löytyy EU-säädökset 
täyttävä palasarja lähes jokaiseen 
Suomessa myytävään henkilö- ja pakettiautoon.
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Sachs iskunvaimentimet ja -kytkimet
Sachs on iskunvaimentimien ja kytkimien 
valmistajana todellinen raskassarjalainen. 
Se tekee läheistä yhteistyötä autonvalmis-
tajien kanssa ja toimii alkuperäistoimittaja-
na mm. MB:lle, BMW:lle, Audille, Volvolle ja 
monille muille tunnetuille merkeille. 

Sachs-vaimentimissa ja -kytkimissä on mo-
nia kekseliäitä ratkaisuja kuten urheilulli-
nen, prosessoriohjattu CDC-vaimennusjär-
jestelmä ja vaihteiston vääntövärinän pois-
tava kaksimassavauhtipyörä. Yksilöllistä 
edistyksellisyyttä edustavat myös alumiini-
iskunvaimentimet, joita Sachs tarjoaa aino-
ana valmistajana maailmassa, sekä kitka-
pintojen kulumisen huomioiva itsesäätyvä 
Xtend-kytkin.

ZF-tuotteet Kahalla

Lemförder alustan- ja ohjauksenosat
Autojen tekniikan kehittyessä alustan, oh-
jausjärjestelmän ja pyöränripustuksen kom-
ponentit sekä värinänvaimentimina toimi-
vat kumi-metalliosat ovat muodostaneet 
yhden volyymiltaan nopeimmin kasvavista 
ryhmistä autojen varaosien myynnissä.

Lemförderin ohjauksen- ja alustanosat ovat 
tunnettuja erittäin korkeasta laadustaan 
paitsi ensiasennusosina myös varaosamark-
kinoilla. Kahan Lemförder-ohjelmaan kuu-
luvat mm. pallo-, aksiaali- ja ohjausnivelet, 
raidetangon päät, tukivarret, vakaajatan-
got sekä kumi-metalliosat niin henkilö- kuin 
pakettiautoihinkin.

Poikkeuksellisen lumiset ja kylmät talvet ovat viime vuosina 
vaatineet veronsa Suomen vanhahkolta ajoneuvokannalta. 
Tavallista suurempaan kysyntään kannattaa jälleen varautua 
tilaamalla Kahalta ZF-merkkituotteita ainutlaatuisella 3 v / 100 000 km 
erikoistakuulla. Mallikohtaiset osat löydät vaivattomasti osoitteesta www.autoluettelo.fi.

ZF ohjausvaihteet ja tehostimen pumput
Kaha toimittaa jälkimarkkinoille uudenve-
roisia tehdaskunnostettuja ohjausvaihtei-
ta ja tehostimen pumppuja, yleisimpiä suo-
raan omasta varastosta ja tehdastilaustuot-
teita tarvittaessa huippunopeasti tehtaalta. 
Myös tehdaskunnostetuilla osilla on Kaha 
myöntämä ainutlaatuinen 3 v / 100 000 km 
erikoistakuu.

ZF Service on ajoneuvoalan jättiyritys, joka valmistaa ja markkinoi erilaisia 
voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja pyöränripustuksen komponentteja. 
Kahan laajaan ZF-ohjelmaan kuuluvat Sachsin ja Lemförderin iskun-
vaimentimet ja kytkimet sekä alustan- ja ohjauksenosat.

Talvi merkitsee 
kasvavaa 
huoltotarvetta
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Kahan startti- ja laturilinja 
valmiina talveen

Kahan laturi- ja starttiohjelman ytimenä ovat Boschin 
tehdaskunnostetut tuotteet, joita täydentävät Denson 
uudet alkuperäisosat ja Valeon vaihtolaitteet. Kattavasti 
varastoitu tuotelinja on valmis uuden talven haasteisiin!

Bosch on kehityksen kärjessä
Virrantuotto- ja sähköjärjestelmien huippu-
osaaja Boschin laturit ja startit on kunnos-
tettu tehtaalla uusimpia valmistuskritee-
reitä noudattaen ja tekniikoita hyödyntä-
en. Modernin Start-Stop-järjestelmän yhte-
nä kehittäjänä Bosch pitää huolen siitä, et-
tä sen tuotteet ovat ajan tasalla niin uusina 
kuin kunnostettuinakin.

Denso on uusi vaihtoehto
Autonvalmistajien luotettu alkuperäistoi-
mittaja Denso panostaa entistä voimak-
kaammin myös jälkimarkkinoille. Kahan 
tuoteohjelmassa Denso on ratkaisu silloin, 
kun autoon halutaan asentaa nimen omaan 
upouusi laturi tai startti.

Valeo täydentää
Autoalan maailmankuulu monitaituri Valeo 
täydentää valikoimaa autokannan kummas-
sakin päässä. Uudemmille autoille on tarjol-
la sekä uusia että tehdaskunnostettuja Pre-
mium-vaihtolaitteita, vanhemmille puoles-
taan Classic line -vaihtolaitteita kustannus-
tehokkaaseen korjaukseen.

Nopeat toimitukset takuulla
Kaha antaa myymilleen varaosille 3 vuoden 
erikoistakuun ainoana Suomessa. Takuu on 
voimassa tehdaskunnostetuille osille siinä 
kuin uusillekin. Takuun lisäksi asiakas hyö-
tyy Kahan laajasta varastovalikoimasta, joka 
yhdessä hyvän logistiikan kanssa takaa no-
peat toimitukset kaikkialle Suomeen.

Vaihtolaite-
kampanja vauhdissa!
Älä unohda Kahan käynnissä olevaa 

vaihtolaitekampanjaa, jossa mm. 
laturien ja starttien palautetuista 
rungoista hankituilla pisteillä saa 

erilaisia tuotelahjoja. 

Lisätietoja vaihtolaitekampanjasta 
antaa jouni.vainikka@kaha.fi
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Virtaa kaikkiin autoihin

Akkujen ensiasennusmarkkinoi-
den johtava yritys Euroopassa 
– Johnson Controls – tarjoaa 
kehittynyttä Varta-teknologiaa 
sekä perinteisiin että modernilla 
start-stop-järjestelmällä varus-
tettuihin ajoneuvoihin.

Vartan akkutuotteet löydät Kahalta 

numerolla VARTA1 tilattavasta tuote-

luettelosta. Lisätietoja antaa Stefan 

Hartman puh. (09) 6156 8346 tai 

stefan.hartman@kaha.fi

Vartan Promotive -sarjan akut on 
suunniteltu hyötyajoneuvoihin 
vaativaan käyttöön: 

Silver (3 tyyppiä 14–225 Ah), 
Blue (5 tyyppiä 140–215 Ah) ja 
Black (36 tyyppiä 45–220Ah).

Silver Dynamic – suuriin virrantarpeisiin

Suurella kylmäkäynnistysteholla ja kapasi-
teetilla varustetut Silver Dynamic -akut ta-
kaavat maksimitehon silloinkin, kun sähkö-
laitteita on suuri määrä.

- 10 tyyppiä 52–110 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 520–920 A
- Ajoneuvoihin, joissa on korkea virrantarve
- Optimaalinen ratkaisu dieselmoottoreihin

Blue Dynamic – markkinoiden myydyin

Varta-valikoiman monipuolisin akkusarja 
Blue Dynamic on kapasiteetiltaan ja kylmä-
käynnistysominaisuuksiltaan erinomainen 
valinta myös korkeamman varustetason ajo-
neuvoihin.

- 23 tyyppiä 40–95 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 330–830 A
- Soveltuu kaikkiin ajoneuvoluokkiin
- Markkinoiden myydyin varaosa-akku

Black Dynamic – laatua edulliseen hintaan

Myös vanhempiin ja pienempiin autoihin 
kannattaa hankkia luotettavaa Varta-laa-
tua. Black Dynamic täyttää luokan energia-
vaatimukset hyvällä hinta-laatu-suhteella.

- 12 tyyppiä 41–90 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 360–720 A
- Soveltuu pienempiin ja vanhempiin 
  ajoneuvoihin
- Kestävää ja luotettavaa tehoa

VARTA-koodi Lyhyt-koodi Ah CCA (EN) Kytkentä Napamalli
Ulkomitat (mm) Pohjalistan 

muoto
Paino (kg)

Pituus Leveys Korkeus

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

Autot start-stop-
järjestelmällä
Ajoneuvot, jotka on varustettu 
start-stop-teknologialla, tarvitsevat 
erikoisakun. Varta Start-Stop Plus AGM 
-akut on suunniteltu vastaamaan kaikkein 
uusimpien ja kehittyneimpien energian-
säästöjärjestelmien akulle asettamiin haas-
teisiin. Ne ovat suorituskykyisempia ja mo-
nipuolisempia kuin tavalliset start-stop-akut 
– pelkistä käynnistysakuista puhumattakaan.

Autot ilman start-stop-järjestelmää
Vartan perinteisiin autoihin suunniteltujen 
Silver, Blue ja Black Dynamic -akkujen pa-
tentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia ta-
kaa optimaalisen käynnistystehon ja maksi-
maalisen eliniän.

Varta Start-Stop Plus AGM -akut
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OSRAM LED On Tour

Osram kiertää Suomea 17.2.2012 saakka kuvan Volkswagen Golf Cabrioletilla 
OSRAM LED On Tour -kuluttajakampanjan merkeissä. Kiertueella jaetaan 
tuotepalkintoja ja -tietoa Osram Xenon, Ultra Life ja Night Breaker Plus 
-autolampuista sekä Defa Warm Up -autolämpöjärjestelmästä.

Osramin talvikampanjat käynnissä!

Osram Xenon
Osram ja Kaha vauhdittavat asiakkaidensa lamppukauppaa 
Xenonien vaihtokampanjalla. Osram Xenon -kampanja sisältää 
vaihtotarjousta rummuttavia mainoskankaita ja halstereita 
veloituksetta sekä Xenon-lamppuja kampanjahintaan 
– soita ja kysy myynnistä!

Kampanjan taustalla on Xenon-valojen taipumus menettää 
kirkkauttaan huomaamatta. Tavallisten halogeenien 
tapaan ne eivät elinkaarensa päässä vain yhtäkkiä 
sammu, vaan valoteho hiipuu pikku hiljaa. 
Siksi Xenon-polttimot tulee vaihtaa 
aina pareittain ja säännöllisesti, 
vähintään 100 000 km välein.

Auto seuraa ennalta laadittua kiertuekalenteria, joka löytyy kampanja-
sivuilta osoitteesta www.osramledontour.fi. Ensimmäiset 10 autosta 
löytyvän koodin nettiin ilmoittanutta voittavat paikkakuntakohtaisia 
tuotepalkintoja ja kaikki osallistuneet ovat lisäksi mukana maalis-
kuussa 2012 suoritettavassa pääpalkintojen arvonnassa.

WWW.OSRAMLEDONTOUR.FI
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Osramin talvikampanjat käynnissä!
Osram-korjaamoteline
Lamppukaupan tukemiseksi tarjolla on nyt myös kätevä korjaamoteline, 
johon on koottu 20 myydyimpää Osram Original -autolamppua. Vaikkapa 
töiden vastaanottoon sijoitettava teline palvelee niin asiakkaita kuin kor-
jaamon väkeäkin ja varmistaa yhdessä perusvaraston kanssa yleisimpien 
lamppujen nopean saatavuuden.
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Kaha vastaa anturien 
kysynnän kasvuun

Korjaamossa on hyvä ylläpitää hyvin suunniteltua 
perusvalikoimaa yleisimmin tarvittavista antureista. 
Kysy neuvoa toimivaksi varasto-ohjelmaksi tuote-
päällikkö Jorma Inkiltä, puh. (09) 615 68 236 tai 
jorma.inki@kaha.fi

Kaikentyyppisten anturien 
määrä autossa on jatkuvasti 
lisääntynyt, mikä on vastaavasti 
tarjonnut kasvaavaa kauppaa 
varaosapuolelle. Kahan laaje-
nevaan tunnistinvalikoimaan 
ovat uusimpana tulleet Denson 
lambdat ja ilmamassatunnisti-
met sekä ESP-anturit. Edelliset 
löytyvät Kahan Autoluettelon 
kohdasta ”Sähköosat ja poltto-
ainejärjestelmä” ja jälkimmäiset 
kohdasta ”Jarruosat”. Kaikki 
numerovertailut ovat ajan 
tasalla.

Denson lambda-anturit 
ja ilmamassatunnistimet
Katalysaattorin toiminnalle edellytykset an-
tava lambda-anturi on happitunnistin, jon-
ka toimintaympäristö on äärimmäisen ku-
luttava. Esimerkiksi käyntihäiriöiden taus-
talla on usein huonosti toimiva lambda-
anturi. Nykyaikaisessa autossa voi olla jo-
pa neljä lambda-anturia ja ne ovat tiuken-
tuneiden määräysten myötä yleistyneet 
myös dieselautoissa. Kaha on vastannut kas-
vavaan kysyntään ottamalla valikoimaan-
sa useita satoja mallikohtaisia ja kymmeniä 
yleismallisia lambda-antureita. 

Yleismallista lambdaa valittaessa kannattaa 
etsiä Kahan Autoluettelosta kohta, jossa on 
listattuna myös plug-in-pistokkeella liitet-
tävä mallikohtainen anturi. Kahan lambda-
tuoteohjelman merkkejä ovat Walker 
Products ja Bosch sekä uutuutena 
varsinkin japanilaiseen auto-
kantaan Denso.

Kahan moottorianturivalikoiman täydentä-
vät ilmamassatunnistimet, joista uusimpina 
ohjelmaan ovat tulleet Denson mallikohtai-
set tuotteet Toyota- ja Mazda-autoihin. 

ESP- ja ABS-anturit
Uutuutena Kahan valikoimaan tulleiden 
ESP-antureiden lyhenteet Autoluettelossa 
ovat ESP ja DSC. Boschin tuotteista koos-
tuva valikoima kattaa suosituimmat auto-
merkit. Ajonvakautusjärjestelmälle ja luk-
kiutumattomalle jarrujärjestelmälle tiedon 

jokaisen renkaan pyörimisnopeudesta tar-
joaa ABS-pyörännopeusanturi. Tavallisessa 
henkilöautossa niitä on siis 4 – useimmiten 
kaikki omalla tuotenumerollaan tai vähin- 
tään etu- ja taka-akselikohtaisella numerol-
la. Kahan varastossa on lähes 600 tuotenu-
meroa, valmistajina tunnetut laatumerkit 
Bosch, VDO, H+B Jakoparts, NK ja Ekon.
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Ajoneuvoteollisuus hyödyn-
tää led-tekniikan tarjoamia 
moninaisia mahdollisuuksia 
niin komponentti- kuin lisäva-
lopuolellakin. iMaXX ShoBlo 
-sulakkeet ja hyötyajoneuvojen 
lisävalot ovat vain kaksi esimerk-
kiä uuden tekniikan esiinmars-
sista.

iMaXX ShoBlo
iMaXX ShoBlo -lattasulakkeiden laukeami-
nen on todella helppoa havaita, sillä niihin 
integroitu led-merkkivalo syttyy varokkeen 
katketessa. Pienikokoisen ledin ansiosta ne 
ovat silti normaalikokoisia ja mahtuvat sula-
kerasioihin ja muihin vakiopaikkoihin. 

Värikoodatuilla 3–30 A sulakkeilla on  
SAE J1284 ja DIN 72581-3 -hyväksynnät ja  
ne sopivat sekä 12 että 24 V järjestelmiin. 
iMaXX ShoBlo -lattasulakkeet toimitetaan 
5 kpl pakkauksissa. Tarkemmat tiedot: 
www.autoluettelo.fi

Led-tekniikkaa sulakkeissa 
ja lisävaloissa

Kaha on sähkötarvikkeiden spesialisti! Katso www.autoluettelo.fi

Hyötyajoneuvojen lisävalot

Energiatehokkaiden ja kestävien led-valojen 
edut ovat hyötyajoneuvopuolella ilmeisiä. 
Kahan ohjelmassa on kattava valikoima 
ledeillä toteutettuja vilkkumajakoita ja  
-paneeleita, työ-, peruutus- ja huomiovaloja 
sekä taka-, sivu- ja äärivaloja. 

Laajasta tarjonnasta löytyy ratkaisu kori- ja 
työkonevalmistajille siinä kuin korjaamoil-
le ja jälkimarkkinoillekin. Huippumerkeillä 
Britax, Premier Hazard, Bosch, Vignal ja Pro-
plast toteutettu lisävalolinja löytyy Auto-
luettelon lisäksi erillisistä tuoteluetteloista, 
jotka voi tilata numerolla 
RKVALO1 ja BOSCH001 
tai tallentaa Kahan 
nettisivuilta.

2011

Til. nro:  RKVALO1

OY KAHA AB, PL 117, 01510 VANTAA

Puh. (09) 615 6800, Fax (09) 615 68301

www.kaha.fi   teollisuus@kaha.fi

Hyötyajoneuvojen lisävalot
Lisävalot ● Äärivalot ● Hälytysvalot
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Kamasan uudet ulosvetäjät
Kamasa Tools panostaa entistä voimakkaammin ajoneuvotyökaluihin. 
Viime Kahaviestissä esitellyt moottorityökalut ovat nyt saaneet 
seurakseen laajan valikoiman uusia ulosvetäjiä. 

Vetonivelen ulosvetäjä
K 10187
Yleismallinen erikoistyökalu
vetonivelen irrottamiseen.
Leveys 135 mm.

Puristustyökalusarja holkeille/laakeriheloille
K 10188
Yleismallinen 28-osainen puristustyökalusarja laakereiden, helojen 
sekä akselitiivisteiden irrottamiseen ja asentamiseen. Holkkeja voi-
daan käyttää myös korjaamopuristimissa. Sisältää yhteensä 20 puris-
tushylsyä (ulkohylsyt Ø 44–82 mm ja sisähylsyt Ø 34–72 mm), 
4 laippalevyä sekä 4 vetokaraa mutterilla (M10, 12, 14
ja 16x340 mm kierteillä)

Puristustyökalu pyörän laakereille
K 10204
23-osainen puristustyökalusarja Ø 60–85 mm laakereiden irrotta-
miseen ja asentamiseen. Estää pyörän laakereiden vaurioitumisen 
asennuksen yhteydessä. Sisältää 8 laakeriholkkia (Ø 60–85 mm), 
7 laakerikeskustaa (Ø 34–45 mm), Ø 90 mm irrotuspesän ja ulom-
man adapterin, Ø 70–80 mm sisemmän adapterin, vetokaran 
M12x340 mm kierteisellä mutterilla, ulomman napa-adapterin 
sekä sisemmän napa-adapterin laakerilla. Soveltuvuus mm. 
VW, Audi, Seat, Ford, 
Opel, BMW.

Ohjauspyörän ulosvetäjä
K 10174
Kaksivartinen, 35 mm leveä 
ohjauspyörän ulosvetäjä 
max 74 mm tartunta-
syvyydellä. Soveltuvuus 
mm. Opel, Ford ja monet 
muut automerkit.

Käännettävät kaksivartiset ulosvetäjät
K 10153 – K 10157
Poikkitangolla liu’uttavat ja lukittavat varret 
suurella tartuntapinnalla. Käännettävissä
sisä- tai ulkopuolista otetta varten. 
Viisi ulosvetäjää kattavat 
sisävälit 20–250 mm, 
ulkovälit 90–380 mm, 
max tartuntasyvyydet 85–170 mm 
sekä kapasiteetit 2–15 tonnia.
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Tuulilasinpyyhkimien varsien irrotustyökalu
K 10175
Kaksivartinen, 13–45 mm leveä 
yleismallinen tuulilasinpyyhkimien 
varsien irrotustyökalu. Soveltuu 
sisäänrakennettuihin tuulilasin-
pyyhkimien suuttimiin.
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Muista Kamasan Toolsin uusiutuneet nettisivut osoitteessa 

www.kamasatools.com

Hihnapyörien ulosvetäjäsarja
K 10178
Yleismallinen 8-osainen urahihnapyörien 
ulosvetäjäsarja, jonka kaikki varret ovat 
keskenään vaihtokelpoisia. Sisältää 40–130 
ja 80–220 mm leveän poikkipalkin, 2 kpl 
suoria varsia max 30 ja 2 kpl 75 mm tartun-
tasyvyydellä sekä 2 kpl taivutettuja varsia 
max 30 mm tartuntasyvyydellä.

Joustintukien irrotustyökalu
K 10186
Säädettävä joustintukien irrotustyökalu ol-
ka-akseleille, joissa on keskitetty tai keskit-
tämätön puristusliitos. Soveltuu useille au-
tomerkeille, kuten Audi, VW, Skoda, Seat, 
BMW, Ford, Citroen, Renault, Peugeot sekä 
japanilaisille autoille.

Hydraulinen painetyökalusarja
K 10193
8-osainen hydraulipuristinsarja puristus- 
sovitteisille pallonivelille. Sisältää 340 mm 
pitkän ja 115 mm leveän runko-osan kah-
della 125 mm jatkokappaleella sekä hyd-
raulisylinterin 29, 35 ja 85 mm jatkokappa-
leilla ja 29 mm sovittimella.

Hihnapyörien ulosvetäjä
K 10177
Kompakti 32–160 mm 
leveä  ulosvetäjä helpottaa 
urahihnapyörien irrottamista.

Liukuvasaran varsi
K 10190
Liukuvasaran varsi M20-
kierteellä, käytetään vasaran 
K 10191 kanssa. Kokonais-
pituus 935 mm.

Liukuvasaran vasara
K 10191
Liukuvasaran paino 3, 6 tai 9 kg. 
Käytetään varren K 10190  kanssa.

Tuulilasinpyyhkimien varsien irrotustyökalusarja
K 10176
Kahdella varsiparilla varustettua yleismallista 
irrotustyökalua voidaan käyttää erilaisiin 
tuulilasinpyyhkimien varsiin. Leveys 
0–60 mm ja max tartuntasyvyys 50 mm.

Hydraulinen painesylinteri
K 10194
Painesylinteri, jonka kapasiteetti on 
12 tonnia ja hydraulinen työskentelyalue 
25 mm. Ulkokierre M38 x 95 mm.

Pyörännavan ulosvetäjän levy
K 10189
10-reikäinen pyörännavan ulosvetäjän 
levy M38-kierteellä. Tehty 3-, 4- ja 5- 
reikäiselle Ø 96–138 mm pyörän-
navalle, käytetään yhdessä liuku-
vasaran K 10190, K 10191 tai 
K 10192 sekä hydraulisen paine-
sylinterin K 10194 kanssa. Ulko-
halkaisija 164 mm ja korkeus 90 mm.
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Liukuvasaran sovitin
K 10192
Liukuvasaran ja M20/M38-kierrteisen ulos-
vetäjälevyn välissä käytettävä sovitin. Käy-
tetään yhdessä liukuvasaran K 10190 ja 
pyörännavan levyn K 10189 kanssa. 
Pituus 90 mm.
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Autoclima ACW 50 

Ilmastointi nosturikoppiin
Kahan AC-ohjelmaan uutuutena 
tullut Autoclima ACW 50 on 
nosturikoppiin tarkoitettu 220 V 
ilmastointilaite. Lauhduttimesta 
ja höyrystimestä sekä hermeet-
tisesti suljetusta, huoltovapaasta 
kompressorista koostuva laite 
on rakenteensa ansiosta helppo 
myös jälkiasentaa.

Energiatehokkaan, 3-nopeuksisella 
puhaltimella varustetun ACW 50:n 
4,5 kW teho ja 500 m3/h ilmamäärä
sekä R407c-kylmäaine takaavat 
erinomaiset jäähdytysominaisuudet. 
Nosturikopin takaseinään asennet-
tavan laitteen ulkomitat ovat 
675 x 282 x 940 mm ja paino 75 kg.

Autoclima on alan pioneeri
Italialaisen Autocliman taustalla on jouk-
ko insinöörejä, jotka aloittivat henkilö-
autojen ilmastointilaitteiden rakentelun 
jo 1950-luvulla – ensimmäisinä Euroopas-
sa. Virallisesti yritys perustettiin vuonna 
1963 Candioloon Torinon lähelle. 

70- ja 80-luvuilla Autoclima koki muu-
toksia omistuspohjassaan ja valmisti 
myös kotitalouksille tarkoitettuja ilmas-
tointilaitteita, kunnes keskittyi 90-luvul-
ta lähtien jälleen varsinaiseen ydinosaa-
miseensa – ajoneuvoilmastointiin. 

Nykyään Autoclima on alan johtavia toi-
mijoita Euroopassa ja valmistaa omil-
la 25 000 m2 laajuisilla tuotantolaitok-
sillaan ajoneuvoilmastoinnin laitteita ja 
varaosia niin ensiasennukseen kuin jälki-
markkinoillekin.
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Kuten Kahaviesti vuosi sitten 
uutisoi, 1.1.2011 jälkeen tyyppi-
hyväksyttyjen autojen ilmastoin-
tilaitteissa on käytettävä uutta 
kylmäainetta. Käytännössä 
muutos tulee kuitenkin tapahtu-
maan hitaasti eikä vaadi huolto-
sektorilta vielä toimenpiteitä. 

Uusi kylmäaine HFO-1234yf

Tulo markkinoille hidasta
Vaikutus vähäistä 2012–2013
On arvioitu, että vuoden 2012 loppuun 
mennessä on esitelty enintään 30 automal-
lia, joissa tulisi käyttää uutta kylmäainetta. 
Lisäksi aineen saanti on aluksi rajattu vain 
autotehtaiden tuotantotarpeisiin, joten 
saatavuus jälkimarkkinoille tulee olemaan 
vähäistä. Tarpeen odotetaan kasvavan voi-
makkaammin vasta vuosina 2013–2015, jol-
loin myös aineen valmistuskapasiteetti kas-
vaa ja hinta laskee.

Huoltosektorilla ei syytä hötkyilyyn
Ilmastointihuollossa HFO-1234yf:n tarve 
vuonna 2011 on erittäin pieni. Sitä vastoin 
vanhaa R134a-kylmäainetta käyttävien ajo-

neuvojen määrä liikenteessä jatkaa edel-
leen kasvuaan, joten vanhat huoltolaitteet 
ovat käyttökelpoisia vielä vuosikausia. Uu-
sia hankintoja tekevä voi toisaalta investoi-
da jo nyt HFO-1234yf-huoltolaitteeseen, sil-
lä se soveltuu myös R134a-huoltoon.

Kahalta kaikki tarvittava
Tukes-vaatimukset ovat vielä tarkentumat-
ta uuden kylmäaineen osalta, mutta huolto-
henkilöstön turvakoulutusvaatimukset tus-
kin tulevat ainakaan laskemaan. Kaha seu-
raa luonnollisesti tilanteen kehitystä ja tu-
lee jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen 
tuttuun tapaan sekä vaatimukset täyttävät 
laitteet että tarvittavan käyttökoulutuksen.

HFO-1234yf on seoskaasu, joka soveltuu 
lähes sellaisenaan nykyisiin ilmastoin-
tilaitteisiin. Toisin kuin vanhat kylmäai-
neet se ei vahingoita otsonikerrosta tai 
kiihdytä kasvihuoneilmiötä, mutta aset-

taa lievästi tulenarkana uusia vaatimuk-
sia ilmastointihuollolle. Huoltolaitteiden 
komponenttien on oltava kipinäsuojat-
tuja ja kotelon sisäpuolelle jäävä tila on 
varustettava tuuletuksella.
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Wigam 150 Centocinquanta
Wigam 150 Centocinquanta -huoltolaitteeseen on saatavana muutossarjat 
kummallekin kylmäaineelle, joten se soveltuu sekä R134a- että HFO 1234yf-
huoltoon. Uutuuslaitteessa on USB-muistitikulla päivitettävä ajoneuvotieto-
kanta, joka mahdollistaa mallikohtaisen, täysautomaattisen huollon. Ajanta-
saisten huoltotietojen ja vaadittavien automaattisten huuhtelutoimintojen 
ansiosta se soveltuu myös uusimpien hybridi- ja sähköautojen huoltoon. 

7” TFT-värinäytöllä varustetussa Wigam 150 Centocinquantassa on 6 elektro-
nista vaakaa kylmäaineelle, UV-väriaineelle sekä vanhalle ja uudelle kompres-
soriöljylle. Tehokas talteenottokompressori takaa 95 % talteenoton ja inte-
groitu lämpöanturi puhalluslämpötilan mittaamisen. Modernin laitteen omi-
naisuudet viimeistelee sisäinen tuuletusjärjestelmä tiivistymättömien kaasu-
jen automaattisella poistolla.

HFO-1234yf
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VDO CTC II ja automaattinen mittarata

VDO DTCO 1.4   Uusi yrittäjäystävällinen digipiirturi

Tehoa työaikaan
VDO:n uusi digitaalinen ajopiirturi tallen-
taa työajan tarkemmin ja oikeudenmukai-
semmin. Uuden asetuksen mukaisesti toimi-
va DTCO 1.4 tallentaa minuutin aikajakson 
sisällä tapahtuneen työn pisimmän tapah-
tuman mukaisesti. Esimerkiksi 27 sekuntia 
ajoa ja 33 s muuta työtä tallentuu yhdek-
si minuutiksi ”muuta työtä” eikä ajoajaksi.  
Arvokasta ajoaikaa ei siis mene hukkaan.

Korvaa kaikki vanhat piirturit
Vaihtamalla vanhan digipiirturin VDO DTCO 
1.4 -malliin kuljetusyrittäjä saa konkreettis-
ta hyötyä sen taloutta tukevista uudistuk-
sista. VDO:n digipiirturilla voi korvata myös 

muiden valmistajien piirturit. Samalla astuu 
voimaan uusi 24 kuukauden takuuaika ja 
mahdollinen piirturin määräaikaistarkastus 
siirtyy eteenpäin.

Myös Universal-yleismalli
VDO:n DTCO 1.4 digipiirturisarjasta löytyy 
uutuutena myös yleismalli 24 V järjestel-
miin. Korjaamo ohjelmoi universal-piirturin 
toimimaan kuten vastaavan merkkikohtai-
sen piirturin. Uutuus vähentää piirturien  
varastointitarpeita asennuspisteissä ja no-
peuttaa palvelua piirturinvaihtoasioissa. 
Universal-piirturissa on luonnollisesti kaik-
ki samat uudet ominaisuudet ja toiminnot 
kuin merkkikohtaisissakin piirtureissa.

Suoraan varastosta
Ajoneuvovalmistajien valinta ajopiirturiksi 
on jo vuosien ajan ollut VDO. Tee kuten 
asiantuntijat – valitse DTCO 1.4. 
Suoraan varastosta, Kahalta!

Muita etuja:
•	Kuljettajakortin	tietojen	lataus	Down-
 loadkeyllä tai TIS-Compactilla mahdol- 
 lista ilman yrityskorttia
•	Out	of	Scope	-toiminnon	päättyminen		
 automaattisesti kortin asettamisella   
 tai poistolla
•	Uudet,	selkeämmät	symbolit
•	Rekisterinumeron	syöttö	yrityskortilla
•	Langaton	tiedonsiirto
•	Tietojen	nopea	lataus
•	Nopeustietojen	sekä	työaikatietojen		
 graafinen tulostus

DLD GPRS

Uusi DTCO 1.4 -piirturisarja on tuonut muutoksia myös kalibrointiin. 
Perinteinen 20 m mittarata siirtyy nykyvaatimusten kannalta 
liian epätarkkana historiaan. Jatkossa piirturimittaukset 
tulee suorittaa joko rullalaitteella tai valokennoilla eli 
ns. automaattisella mittaradalla.

VDO:n helppokäyttöisellä ja nopealla CTC II 
-testilaitteella voidaan mitata ja kalibroida käytän-
nössä kaikki piirturit – niin analogiset kuin digitaali-
setkin – sekä ohjelmoida uudet Universal-piirturit. 
CTC II on luonnollisesti yhteensopiva VDO:n rulla-
laitteen ja valokennomittalaitteen kanssa.

Tarkempia tietoja testeristä ja siihen 
tarjolla olevista päivityksistä antaa 
Kaj Tötterman, puh. (09) 6156 8268 
tai kaj.totterman@kaha.fi

DLD WLAN
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Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen 
lain vaatimalla tavalla aiheuttaa monelle 
kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehit- 
tänyt kahden askeleen kokonaisratkaisun, 
joka tekee kaiken automaattisesti pykälien 
mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän kes-
kittymään olennaiseen.

Askel 1: DLD-etälatauslaite
Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva 
DLD eli Download Device, joka siirtää kaik-
ki digipiirturin ajotiedot langattomasti suo-
raan toimistoon ilman yrityskorttia.

VDO DLD ja TIS-Web
Kaksi askelta digipiirturitietojen kokonaishallintaan

Askel 2: TIS-Web-ohjelmisto
Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva 
TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajo-
neuvosta DLD:lla langattomasti lähetetyt 
ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatko-
käsittelyä varten.

Nyt myös paikannus!
TIS-Web-ohjelmistoon on nyt lisäosana saa-
tavana Track & Trace -paikannustoiminto, 
jonka avulla ajoneuvon sijaintia on mah-
dollista seurata reaaliaikaisesti Google 
Maps -karttapohjalla.

VDO Fleet Management 
hinnasto-tuoteluettelo lähtee 
Kahalta tilausnumerolla DTCO2. 

Viewline-mittareiden hallintaan on saatavana PC-ohjelmointityökalu Viewline 
Programming Tool, jolla voidaan ohjelmoida kaikkia sarjan mittareita, joissa on 240° 
mikroprosessoriohjattu mittarikoneisto. Ilman LCD-näyttöä olevien mittareiden vain 
PC-ohjelmoitavia toimintoja ovat ylä- tai alarajahälytyspisteen asetus LED-merkkivalolle 
kaikissa mittareissa sekä pulssien asetus kierros- ja nopeusmittareissa. LCD-näytöllisten   
  mittareiden ohjelmointi voidaan tehdä myös ilman PC-ohjelmaa mittareiden mukana 
    toimitettavilla painonapeilla, mutta PC-ohjelma helpottaa sovelluskohtaisten ase-                      
        tusten laittoa ja antaa myös lisävalintamahdollisuuksia. Ohjelman lisäksi tarvitaan 
           USB-ohjelmointiadapteri.

Viewline Programming Tool

VDO Viewline mittarisarjan uutuuksia

VDO Viewline on vene- ja ajoneuvokäyt-
töön suunniteltu analoginen mittarisarja, 
joka hyödyntää uusinta mittariteknologiaa 
huomioiden kuitenkin yhteensopivuuden 
aiempien sarjojen kanssa. Hyvää on edel-
leen parannettu kaudelle 2012.
 

Venemittari- ja anturisarjat palasivat! 
Aikaisemmasta Ocean Line -sarjasta tutut 
venemittari- ja anturisarjat palaavat View-
line-päivitettyinä kaudelle 2012. Sarjat ovat 

mahdollisimman täydellisiä Plug & Play 
-järjestelmiä sisältäen Viewline-mittarin 

ja siihen sopivan anturin sekä kaikki 
tarvittavat johdot ja sovitteet. 
Käteviä yhden laatikon sarjoja 

(ampeeri / peräsinkulma / 

Lisätiedot: 

Timo Lopperi, puh. (09) 6156 8290 / 
timo.lopperi@kaha.fi 
(VDO Viewline -mittarivarusteet 
ja -ajoneuvoelektroniikka)

Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 / 
jukka.kerminen@kaha.fi 
(Kaha Boat Systems -venevarusteet).

polttoaine / vesi ja septi / ulkolämpötila /  
pyrometri / tuuli ja Sumlog) saa mustalla tai 
valkoisella mittarilla.
 
Uudet 12/24 V Viewline 
lämpö-, paine- ja polttoainemittarit
Osa Viewline-sarjan mittareista on tähän as-
ti ollut saatavana vain 12 V versioina, joi-
hin 24 V järjestelmissä on käytetty esivastus- 
ratkaisua. Nyt uudistuvat lämpö-, paine- ja 
polttoainemittarit ovat jatkossa suoraan mo- 
lempiin järjestelmiin sopivia, aitoja 12/24 V 
versioita mustana tai valkoisena. Varastossa 
pidettävien nimikkeiden määrän puolittu-
essa helpottuu niin asennus kuin myyntikin.
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Mutta kun kukaan ei hellittänyt ja asennus-
pisteet puhkuivat työn iloa, saivat kaikki asi-
akkaat Dräger Interlock XT -alkolukon ajois-
sa ja ammattitaitoisesti asennettuna. Kun 
vielä toimitukset valmistajaltakin sujuivat 
häiriöittä, voi lopputulokseen olla enem-
män kuin tyytyväinen. Kaha Oy kiittää Drä-
ger-verkostoa nappiin menneestä myynti- ja 
asennusurakasta!

Myös Kahan Dräger-tiimille kulunut vuosi 
on ollut kiireellinen, erityisesti koulutustah-
ti on ollut kovaa. Hyvin toteutettu koulutus 
on kuitenkin alkolukkoasennuksien kulma-
kivi ja erityisesti ammattiautoilijat arvosta-
vat huolellista työtä ja ”kerralla kuntoon”-
periaatetta. 

Vaikka tahti on nyt tasaantumassa, eivät al-
kolukkotyöt tähän lopu: asennuksia teh-
dään edelleen, autonvaihtoja tapahtuu jat-
kuvasti jne. On myös hyvä muistaa alkoluk-
kojen käytön laajeneminen muihinkin am-
mattiliikenteen ajoneuvoluokkiin muuta-
man vuoden päästä...

-asennuksis ta tuli iso jytky!

Kun laki alkolukon käytöstä 
koululais- ja päivähoitokulje-
tuksissa tuli viime elokuun 
alussa voimaan, osasivat kaikki 
odottaa kiireitä Dräger-
asennuspisteissä. Mutta tus-
kin kukaan aavisti, millainen 
hullunmylly kesästä todella 
muodostuisi! Monilla paikoilla 
työpäivät venyivät pitkiksi ja 
hommia painettiin säännön-
mukaisesti myös viikon-
loppuisin.

Lisätiedot: 
Stefan Hartman, 
puh. (09) 6156 8346 tai 
stefan.hartman@kaha.fi
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-asennuksis ta tuli iso jytky!

Veigel-tuoteohjelmaan on tullut uusia so-
veltuvuuksia. Huippulaadukkaat saksalaiset 
opetuspolkimet ovat nyt saatavilla mm. uu-
teen Ford Focukseen, BMW:n 1-sarjaan, Nis-
san Jukeen ja VW Jettaan. Kaha varastoi pe-
rusvalikoimaa Suomen suosituimpiin auto-
kouluautoihin; muiden kuin varastotuot-
teiden toimitusaika on 1–7 viikkoa riippuen 
valmistajan varasto- ja tuotantotilanteesta.

Veigel-opetuspolkimille uusia soveltuvuuksia
Veigel on Euroopan johtava opetuspolkimi-
en valmistaja sekä lukuisten tehdasvalmii-
ta opetusautoja valmistavien automerkki-
en OE-hankkija. Veigel-polkimet tunnetaan 
autokoulupiireissä hyvästä käyttömukavuu-
destaan ja kestävyydestään. Kokonaan tan-
kojen ja vipuvarsien avulla toteutetut polki-
met ovat säätövapaat, sillä niissä ei ole ve-
nyviä ja väsyviä vaijereita.

Vain mekanismi asennetaan autoon kiinte-
ästi, joten opettajan polkimet voi tarvittaes-
sa helposti poistaa ja laittaa takaisin paikal-
leen. Polkimien ollessa irrotettuna oikean 
puolen jalkatila on lähes normaalin kokoi-
nen  – tämä on merkittävä etu silloin, kun 
autoa käytetään myös siviiliajossa. 

Dräger-alkotesterin 
joulukampanja!
Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluok-
kaan, jossa ei ole ennen totuttu näkemään 
vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Se on helppo-
käyttoinen ja luotettava ajokunnon varmistaja  
– täydellinen valinta autoilijan kumppaniksi.

Luotettava alkotesteri on ehdoton hitti loppu-
vuoden juhlasesonkiin ja laadukas lahja, jota 
saaja varmasti arvostaa pitkään. Kannattaa siis 
hyödyntää Dräger-alkotesterin joulukampan-
ja ja tarjota asiakkaille tätä erinomaista lahja-
ideaa.

Kampanja-aikana Dräger Alcotest 3000 on pa-
kettitarjouksessa, jossa viisi erikoishintaista tes-
teriä kerralla tilaava saa viisi 10 kpl suukappa-
lepakkausta kaupan päälle. Tarjouserässä tes-
terit ja suukappaleet on pakattu tyylikkäisiin 
ja huomiota herättäviin ”Elämänpelastaja”-
myyntipakkauksiin.

Dräger-alkotesterin joulukampanja on voimas-
sa 31.12.2011 saakka.

Myös Mainos Harilassa Rovaniemellä 
vietettiin vilkasta Dräger-kesää. Kuvassa 
toimipisteen edessä vasemmalta Tuula ja Miia Harila sekä Juha Ruokanen.
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Optimaalinen koostumus
Gun Metal eli merivesipronssi on prosenttisuhteessa 85-5-5-5 yhdistetty kuparin, sinkin, 
tinan ja lyijyn seos. Siksi korroosio ei vahingoita Groco-komponentteja meriolosuhteissa 
samalla tavoin kuin rautaa ja messinkiä. Ne kestävät myös väsymistä jonkin verran 
tavallisia osia paremmin.

Kestävä ratkaisu on taloudellisin
Kestävä materiaali, tuplasti paksumpi rakenne sekä monet muut erikoisominaisuudet 
tarjoavat niin yksityishenkilöille kuin veneteollisuudellekin mahdollisuuden rakentaa vesi- 
ja polttoainejärjestelmä, jota ei tarvitse uusia 2–3 vuoden välein. Groco-ratkaisun taloudel-
lisuutta lisää se, että komponentteihin on saatavana myös varaosia.

Marinno Exturn Compact -peräpotkuri

Peräpeiliin pystysuoraan asentoon asen-
nettava peräpotkuri eroaa keulaan kiinni- 
tettävästä mallista ennen kaikkea muotoi- 
lultaan. Potkurin puoleisesta päästä 11 cm 
lyhyempänä sen asennus on helpompaa 
etenkin loivalla v-kulmalla varustettuihin 
veneisiin. Täysin peräpeilin suojaan jäävänä 
se ei muodosta vastusta perän virtauksille.

Marinno Exturn Compact -peräpotkuri on 
nopea ja edullinen asentaa. Sijainti ulko-
puolella ei vaadi rakenteellisia muutoksia 
veneeseen ja merkitsee tilansäästöä 
veneen sisällä, jossa näkyvissä ovat 

Gun Metal Groco!

Helposti asennettavat maasähköjärjestelmät   veneisiin

DEFA Power Systems -tuotelinjasta löytyy ratkaisut Marine-puolen 
täydellisiin 230 V sähköjärjestelmiin. Modulaarisen rakenteen ansiosta 
järjestelmään on helppo kytkeä DEFA-tekniikkaa myös lämmitin- ja 
hälytinpuolelta. Kaikki komponentit kytkeytyvät toisiinsa jämerillä 
pikaliittimillä, mikä mahdollistaa itseasennukset ilman työkaluja.

Järjestelmän sähköpääkeskus sisältää turvalli-
suuden kannalta kaikki oleelliset komponen-
tit. Vikavirtasuoja takaa henkilöturvallisuuden 
ja galvaaninen erotin tai suojaerotusmuunta-
ja suojaa veneen metalliosat sähköiseltä korroo-
siolta. Järjestelmän Marine-materiaaleista val-
mistetut laturit on suojattuja virhekytkentöjä, 
oikosulkua ja ylikuumenemista vastaan.

Purje- ja moottoriveneisiin jälkiasennettavasta ulkoisesta 
Marinno Exturn -ohjauspotkurista on nyt saatavana myös 
perään kiinnitettävä Compact-versio erityisesti moottoriveneisiin.

vain akselin ja asennuspulttien 
matalat kannat. Samasta syystä 
äänitaso on alhainen ja moottorin 
jäähdytys tehokasta, mikä sallii 
pitkänkin yhtäjaksoisen käytön. 

Neljä mallia kattavat tehot 1,3–3,0 kW 
sekä työntövoimat 25–67 kp. Ohjailu käy 
tarkasti ja mukavasti joystickilla, kosketus-
levyllä tai langattomalla ohjaimella. 
6,5–15 m pitkiin veneisiin sopivat Compact-
peräpotkurit ovat suolavedenkestäviä ja 
täysin huoltovapaita.

Messinkiosilla toteutettujen pohja-
läpivientien syöpyminen on usein 
syynä uppoamisiin ja läheltä-piti-
tilanteisiin. Groco-komponentit 
on valmistettu ns. Gun Metal 
-seoksesta, mikä tekee niistä rat-
kaisevasti parempia kestämään kor-
roosiota kuin teräs- ja messinkiosat.

Kaha Boat Systems -linjaa koskeviin kysymyksiin vastaa tuotepäällikkö Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 tai jukka.kerminen@kaha.fi.                           DEFA Power Systems -linjaa koskeviin kysymyksiin vastaa tuotepäällikkö Harri Suomi, puh. (09) 6156 8271 tai harri.suomi@kaha.fi.
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Helposti asennettavat maasähköjärjestelmät   veneisiin

Moottorin huuhtelusarjat huoltoliittimellä
SSC- ja SSVC-huuhtelusarjoilla moottorin 
talvihuolto on helppoa yksinkertaisesti sul-
kemalla pohjaventtiilin, poistamalla sivu-
tulpan ja liittämällä siihen huoltosovitteen. 
Hätätilanteessa tulpan irrottamalla moot-
torin vesipumppu osallistuu veden poistoon 
pilssipumpun apuna.

Laippasovitteet laadukkaaseen läpivientiin
Grocon IBVF- ja IBVF-S-sarjan patentoidut laipalliset sovitteet mahdollistavat Germanischer 
Lloyd -luokituslaitoksen vaatimat turvalliset läpiviennit. Kun vain vakiokierteinen alusta 
asennetaan kiinteästi veneeseen, voi ventiilit irrottaa tai vaihtaa helposti huolto- ja 
asennustöiden yhteydessä.

Kolmen vuoden tehdas-
takuulla varustetun 12–24 V 
Marinno Exturn Compactin mitat 
ovat 44 x 16,5 cm ja paino 12 kg.

Kaha Boat Systems -linjaa koskeviin kysymyksiin vastaa tuotepäällikkö Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 tai jukka.kerminen@kaha.fi.                           DEFA Power Systems -linjaa koskeviin kysymyksiin vastaa tuotepäällikkö Harri Suomi, puh. (09) 6156 8271 tai harri.suomi@kaha.fi.
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Suomen menestyneimmän kar-
tingkuljettajan, DEFA:n spon-
soroiman Aaro Vainion toinen 
kausi formuloissa on paketissa. 
Aaron uraa vuodesta 2005 
asti luotsannut Jani Pirttinen 
summasi Kahaviestille kulu-
neen kauden ja valotti tulevan 
kauden näkymiä. 

Etukenossa eteenpäin
Muistan, kun vuosi sitten kirjoitin Kahavies-
tiin Aaro Vainion siirtymisestä kartingista 
formuloihin. Tuolloin takana oli ensimmäi-
nen vuosi siipiautoissa ja kauden 2011 suun-
nittelut kävivät kuumina. Vaihtoehtoja oli 
kaksi: joko jatkaa vielä vuosi Formula Re-
naultissa tai siirtyä luokkaa ylemmäs kamp-
pailemaan todella kokeneen GP3-kuljet-
tajakaartin kanssa. Vaikka Aarolla oli vielä 
avausvoittokin formuloissa kokematta, lipu-
tin itse luokkavaihdoksen puolesta. Aaroa 
on viety koko hänen uransa ajan hieman 
”etukenossa” eteenpäin ja aina on homma 
hoitunut, miksi ei siis tälläkin kertaa?

Tuttu talli, uusi luokka
Lopulta Aaron manageri Nicolas Todt solmi 
GP3-sopimuksen Tech1 Racingin kanssa – siis 
saman tallin, jonka väreissä oli jo vuosi teh-
ty yhteistyötä. Tiesimme, ettei Tech1 kuulu-
nut sarjan ennakkosuosikkeihin, mutta ym-
märsimme myös kaudesta joka tapaukses-

Matka jatkuu

Aaro Vainion toinen 
kausi formuloissa

sa tulevan oppivuoden. GP3-sarjaan osallis-
tuu vuosittain 10 tallia, joista jokaisen tu-
lee ajattaa kolmea autoa. Tavoitteet kau-
teen tulivat Nicolasin toimistolta: alkukau-
desta kympin ja loppukaudesta kuuden sak-
kiin! Tavoite tuntui kovalta, mutta kun poi-
ka ei aiheesta hätääntynyt, päätimme tart-
tua härkää sarvista.

Pohjakosketus heti alkuun
Kuten moottoriurheilussa on tapana, mah-
tui kauteen kaikennäköistä. Kun ensimmäi-
sen osakilpailun aika-ajo Turkissa oli ajet-
tu, istuimme Techin rekassa hämmennykses-
tä sanattomina: Aaron nimi oli nimittäin tu-
loslistalla tasan viimeisenä! Kokemus oli Aa-
ron tähänastisella uralla aivan uusi. Joku vii-
sas on joskus sanonut, että voittaa voi vasta, 
kun on ensin oppinut häviämään. Luulen-
kin, että tuo pohjalla käynti oli varsin opet-
tavainen kokemus tulevia koitoksia silmällä-
pitäen.

Ponnistus palkintopallille
Heti seuraavassa osakilpailussa Aaro lunas-
tikin koko kauden tavoitteet kurvatessaan 
lauantain osakilpailussa kolmanneksi – en-
simmäinen suomalainen GP3-palkintopal-
lisija oli tosiasia! Vakuuttavat otteet saivat 
jatkoa Valencian aika-ajon viidennellä sijal-
la, mutta pistepussi ei epäonnisessa kisas-
sa karttunut. Samalla saatiin myös kauden 

kannalta ehkä huonoin uutinen: kokenut 
tiimikaveri, sarjaa johtanut italialainen An-
drea Galdarelli oli siirtynyt Japanin Formu-
la Nippon -sarjaan. Emme siis enää saisi da-
ta-apua oppi-isältä, vaan olisimme antavas-
sa roolissa koko loppukauden.

Vaihteleva loppukausi
Kauden keskivaihe oli Aarolle hieman vaike-
ampaa aikaa. Silverstonessa emme saaneet 
juuri mitään aikaan, ja myös Nürburgringil-
lä, Budapestissa ja Spassa oli haasteita riit-
tämiin. Auton iskukyky oli kuivalla ajetta-
essa varsin kilpailukykyistä, mutta saderen-
kaat alla vähintäänkin arveluttavaa. Kotiin-
tuomisina oli lähes joka reissulta kuiten-
kin myös paljon positiivista, ja kausi päät-
tyi lopulta hyviin tunnelmiin Monzassa Aa-
ron tehtyä hienon nousun hänniltä kahdek-
sanneksi. Päätös lähteä GP3-sarjaan oli täy-
sin oikea ja loppupisteissä sijalle 15 päätty-
nyt kausi toi paljon oppia ja tärkeää tietoa 
tulevaisuuden varalle.

Uusi vuosi, uudet kujeet
Parhaillaan odottelemme vahvistusta en-
si kauden ohjelmasta ja tallista. Selvää on 
vain, että jos ajohommat saavat jatkoa ja 
luokka pysyy samana, ei Aaroa nähdä kau-
della 2012 Tech1 Racingin riveissä. Loka-
kuun lopulla ajetuissa Barcelonan GP3-tes-
teissä Aaro kävi kokeilemassa Lotus ART:n 
autoa. Kyseessä on kaikkien aikojen me-
nestynein GP2- ja GP3-talli, jossa mm. Valt-
teri Bottas voitti kauden 2011 GP3-mesta-
ruuden. Siirtyminen Lotus ART:lle olisi var-
sin luonnollista, sillä Aaron manageri Nico-
las Todt omistaa tallista ison osan.

Kuvat: Insight F1

Teksti: Jani Pirttinen
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Uusi hyödyllinen lisäpalvelu Extranetissä
Kahan Extranetiin on lisätty uusi 
sähköinen TPH-palvelu Takuu-, 
Palautus- ja Huolto-tapahtumien 
entistä selkeämpään hallintaan. 
Esikäsittelyn ansiosta tapahtu-
mat voidaan nyt käsitellä pää- 
osin jo ennen tavaroiden saapu-
mista Kahalle. Tarjolla on myös 
palautuskuljetustilauksen teke-
minen suoraan TPH-palvelusta.

Tapahtuman syöttö
Kun asiakas on palvelun etusivulla olevien 
ohjeiden mukaisesti valinnut tapahtumalle 
sopivan TPH-palvelutyypin, haetaan asiakas-
tiedot palvelulomakkeelle automaattisesti. 
Kun tapahtuma mahdollisine liitteineen on 
lähetetty käsiteltäväksi, se saa yksilöllisen 
TPH-numeron.

Tapahtuman käsittely
Kahan TPH-käsittelijä tarkastaa tapahtu-
man ja pyytää tarvittaessa asiakkaalta lisä-
tietoa. Jos tapahtumaan liittyvät tuotteet 

halutaan palautettavaksi Kahalle, käsittelijä 
avaa asiakkaalle kuljetustilausmahdollisuu-
den. Jos tapahtuma ei vaadi tavaroiden pa-
lauttamista, voidaan koko käsittely hoitaa 
heti loppuun saakka.

Kuljetustílauksen tekeminen
Kun Kahan TPH-käsittelijä on lähettänyt pa-
lautuspyynnön asiakkaalle, hän tekee kulje-
tustilauksen Schenker Express -pakettikul-
jetuspalveluun. Kun tilaukselle on annettu 
tarvittavat toimitustiedot, muodostuu TPH-
palveluun rahti- ja seurantadokumentti- 
linkit, joista asiakas tulostaa kollilaput ja 
rahtikirjat liitettäväksi pakettiin. Schenker 
noutaa paketin nouto-osoitteesta.

Tapahtuman seuranta
Paketin kulkua voi seurata TPH-palvelusta, 
joka näyttää tapahtumat haluttaessa kai-
kille saman asiakasnumeron Extranet-käyt-
täjille. Myös palvelun kautta lähetetyt TPH-
käsittelijän viestit ja ohjeistukset tallentuvat 
tapahtumakohtaisesti. Kun lähetys rekiste-
röidään vastaanotetuksi Kahalla, sen käsit-
telyn tilaa voidaan seurata TPH-palvelusta 
tapahtuman loppuun saakka.

Palvelun päätoiminnot

- Takuu- ja palautusanomusten sekä   
 huoltotilausten syöttö ja käsittely

- Kuljetustilauksen tekeminen TPH-
 palvelusta suoraan DB Schenker   
 Express -palveluun

- Rahtidokumenttien tulostus ja 
 kuljetuksen online-seuranta

- Omien TPH-tapahtumien online-  
 seuranta

TPH-palvelua käytetään normaaleilla Extranet-tunnuksilla, 
joihin on lisätty oikeus palvelun käyttöön. Yrityksen kaikkia 
TPH-tapahtumia yhdistävänä avaimena on asiakasnumero.

T A K U U  -  P A L A U T U S  -  H U O LT O
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Tuoteuutisia

Kahan valikoimassa jo vuosia olleet MXN-
kamerajärjestelmät ovat osoittautuneet 
erittäin kestäviksi, mikä tekee niistä var-
man valinnan raskaaseen hyötykäyttöön. 
Ammattilaiset arvostavat myös laajaa vali- 
koimaa kaapeli- ja muita tarvikkeita, joiden 
ansiosta MXN-järjestelmä on helppo asen-
taa erikoisempiinkin kohteisiin. Erilaisiin 
ajoneuvoyhdistelmiin ja esim. hevoskulje-
tusvaunuihin on tarjolla myös valmiita sar-
joja. Kaikilla MXN-tuotteilla on CE- ja E-mer-
kinnät ja ne täyttävät EY-vaatimukset.

Kamerat
MXN-valikoimaan kuuluu yhteensä parisen-
kymmentä tärinän- ja säänkestävää mv/väri- 
peruutus- ja sivukameraa uppo- ja pinta- 
asennukseen. Osassa kameroita on sähkö-
käyttöinen suojavisiiri, sisäänrakennettu 
mikrofoni ja/tai säädettävä linssi.

Näytöt
Kaikki MXN-valikoiman seitsemän 5–15”  
värinäyttöä ovat ns. A-näyttöjä eli uusval-
misteita. Normaalin kahden liitännän sijasta 
kolmessa mallissa on neljä kameratuloliitän-
tää, joiden kaikkien välittämän kuvan saa 
jaettua ruudulle samaan aikaan.

Laajalla kaapeli-, 
jakaja-, sovitin- ja 
liitinvalikoimalla 
MXN-järjestelmän 
voi räätälöidä 
kohteeseen kuin 
kohteeseen. 

Ota yhteyttä ja 
kysy lisää!

Tarvittaessa MXN-peruutus-
kamerajärjestelmä on 
helppo täydentää 
Clarionin navigointi-
yksiköllä.

-kamerajärjestelmät kaikkiin kohteisiin

Lisätietoja:

www.mxn.eu
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Messut

Helsinki 4.–6.11.2011

Helsingin Messukeskus houkutteli pyhäinpäivän viikon-
loppuna peräti 68 000 kävijää talviurheilu- ja viihde-
elektroniikka-tapahtumiin. 

Kaha oli esillä Skiexpon puolella mm. Defan, Webaston ja
Thulen tuotteista rakennetulla runsaalla kattauksella. 
Sesonkiin sopivasti myös talvenvalkoisena tarjolla oleva 
kuljetuslaatikko Thule Motion (katso tämän lehden s. 6–7) 
herätti huomattavan suurta kiinnostusta messuyleisön 
keskuudessa.

Lahti 16.–18.9.2011

Matkailuajoneuvoalan ykköstapahtuma 
Caravan 2011 keräsi yhteensä yli 17 000 
alan harrastajaa ja ammattilaista yhteen 
Lahden Messukeskukseen. 

Kahan kattavaa tuotevalikoimaa edustivat 
mm Thetfordin wc:t, liedet, jääkaapit ja 
kemikaalit sekä Thule Omnistorin markiisit 
ja säilytysjärjestelmät. 

Keskeisessä roolissa oli luonnollisesti myös 
alan johtaviin valmistajiin kuuluva AL-KO 
monipuolisella perävaunuvarustevalikoi-
mallaan.
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Tage Lindström 1925–2011

Oy Kaha Ab:n entinen toimitusjohtaja Tage Lindström 
kuoli 86-vuotiaana kotonaan Espanjassa syyskuussa.

Tammisaaressa vuonna 1925 syntynyt Lindström toimi 
ylioppilaaksi kirjoitettuaan konttoriharjoittelijana amerik-
kalaisen rengasvalmistaja BF Goodrichin toimistossa Ruot-
sissa.  Myöhemmin hän siirtyi saman yrityksen rengasmyy-
jäksi ja lopulta osastonjohtajaksi. Oy Kaha Ab oli tuolloin 
hänen asiakkaansa Suomessa.

Vuonna 1966 Tage Lindström siirtyi kumiosaston päälli-
köksi Oy Kaha Ab:n palvelukseen. Silloisen toimitusjohta-
jan Lennart Bengströmin kuoltua vuonna 1968 Tage Lind-
ström nimitettiin hänen tilalleen koko yrityksen toimitus-
johtajaksi ja osakkaaksi. Hän toimi Oy Kaha Ab:n toimitus-
johtajana vuoteen 1992 saakka, jolloin yritys myytiin 
ruotsalaiselle K.G. Knutsson Ab:lle.

Vaikka Tage Lindstömin toimitusjohtajakausi 1970- ja 
1980-luvuilla oli autoalalla pääsääntöisesti voimakkaan 
kasvun aikaa, oli tuo aika myös haastellista tuontikau-
passa toimivien yritysten johdolle. Suomen markan 
toistuvat devalvaatiot, maailmalaajuinen öljykriisi ja 
lopulta 1980-luvun lopun lama eivät tehneet yrityksen 
johtamista helpoksi.

Tage Lindströmin toimitus-
johtajakaudella Oy Kaha 
Ab:n toiminta kehittyi ja 
monipuolistui. Taustastaan 
johtuen Tage tunnettiin en-
nen kaikkea rengas- ja ku-
mikorjausalan spesialistina, 
joka kuitenkin kehitti voi-
makkaasti myös Kahan vara-
osa- ja autotarvikekauppaa.

Kahan siirryttyä KGK:n omis-
tukseen vetäytyi Tage Lindström nauttimaan eläke-
päivistään, joista suuren osan hän vietti Espanjassa.

Tage Lindström muistetaan seurallisena, huumorintajui-
sena ja hauskana seuramiehenä sekä työlleen omistautu- 
neena ja pidettynä johtajana. Työssään hän matkusti run-
saasti ja hänen hyvä kielitaitonsa ja esiintymistaitonsa aut-
toivat monien päämiesyhteyksien ylläpidossa. Ruotsista 
Kahalle siirtyessään hän toi tuliaisena uuden, rennomman 
yrityskulttuurin, joka on sittemmin yleistynyt Suomessa.  

Tage oli myös sotaveteraani, joka osallistui rintamamie-
henä jatkosodan taisteluihin.

Tuhatkunta kiinnostunutta osallistui jo 
28. kerran järjestetylle Kahan perinteiselle 
koulutuskiertueelle. Tuoteuutuuksiin kes-

Koulutuskiertue 2011
kittyvällä kiertuella järjestettiin tilaisuudet 
19 paikkakunnalla Rovaniemeltä Vantaalle. 
Oheinen kuva on Seinäjoelta. 

Kaha kiittää lämpimästi kiertueelle osallis-
tuneita ja toivottaa kaikki tervetulleiksi mu-
kaan jälleen ensi vuonna!
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PUHELINMYYNTI

Leppänen Sanni
Myynnin tukitoimet
(09) 6156 8217
sanni.leppanen@kaha.fi

Nurminen Jouko
Myyjä
(09) 6156 8235
jouko.nurminen@kaha.fi

PUHELINVAIHDE

Viitaharju Anni
Vaihteenhoitaja
(09) 6156 800
anni.viitaharju@kaha.fi 
  

TEKNINEN PALVELU

Hulkko Sami
Takuukäsittelijä
(09) 6156 8205
sami.hulkko@kaha.fi

Puolitaival Miika
Tekninen asiantuntija
(09) 6156 8273
miika.puolitaival@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

Aittolahti Kimmo
Apulaisosastopäällikkö 
1.1.2012 alkaen
Varaosat
(09) 6156 8204
0400 705 623
kimmo.aittolahti@kaha.fi 

Suomi Harri
Tuotepäällikkö
Defa Power Systems
(09) 6156 8271
0400 446 133 
harri.suomi@kaha.fi

Widerholm Jari
Osastopäällikkö 
1.1.2012 alkaen
Webasto, Thule, 
caravan- ja venevarusteet
(09) 6156 8363, 
0400 805 653
jari.widerholm@kaha.fi

OSTOT

Someroja Jaana
Ostaja
(09) 6156 8214
jaana.someroja@kaha.fi

POSTITUS

Wahlberg Matilda
Postittaja
(09) 6156 8237
matilda.wahlberg@kaha.fi

Laajennettu takuu 
Gatesilta ja Kahalta
Juhlavuottaan viettävä Gates (ks. tämän leh- 
den s. 22–23) huolehtii asiakkaistaan järjes-
tämällä ilmaisia koulutustilaisuuksia korjaa-
moille, varaosaliikkeille, tavarantarkastajil-
le, katsastajille ja oppilaitoksille. 

Suomen johtavana Gates-maahantuojana ja 
-jakelijana myös Kahalla on suuri rooli näi-
den koulutustilaisuuksien järjestäjänä. Ga-
tesin Suomen ja Baltian aluejohtaja Jarkko 
Lehtinen kävi asian tiimoilta Kahalla jaka-
massa uusinta tietoa tuotteista ja asennus-
ohjeista. 

Pidentyneiden vaihtovälien vuoksi hihnan 
oikeaoppisen asennuksen merkitys on ko-
rostunut entisestään. Gates ja Kaha tarjoa-
vatkin jakopäänkiteille laajennetun takuun 
silloin, kun asennuksessa on käytetty siihen 
tarkoitettua Gates-erikoistyökalua.

Lisätietoja moottorikohtaisista Gates-työka- 
luista on osoitteessa www.gatesautocat.com 
sekä Kahan nettisivuilla www.kaha.fi, josta 
löytyy myös tarkemmat takuuehdot.
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