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Takatalvi on kovasti nipistellyt meitäkin täällä Etelä-Suomessa. Nyt tuntuu  

vihdoinkin hiukan lämpimämmältä ja toivottavasti pääsiäisen jälkeen kaup-

pakin piristyy kevään heräillessä. Alkuvuosi on olosuhteisiin nähden sujunut 

mukavasti, vaikka maaliskuu olikin kaupallisesti pettymys todella hyvistä 

rekisteröintiluvuista huolimatta. Voi olla, että näihin rekisteröinteihin eivät 

varustelijat ehtineet mukaan, vaan töitä on siirretty tulevaisuuteen. 

Viime aikoina on saatu valtakunnan uutisista kuulla taas korkean tason 

koplauksista. Vaikka Kaha ei apuja miltään säätiöiltä tai muilta hyvänteke-

väisyyslaitoksilta saakaan, jaksamme katsoa luottavaisina tulevaisuuteen 

ja tehostaa organisaatiotamme entisestään. Itse asiassa tunne on täällä kuin 

nuorella uroolla, vaikka ketjut keskittävät ostojaan ja Mekonomenkin rynnii 

Suomen markkinoille voimakkaasti – ainakin huhuissa. 

Toki tuo iso ketju Ruotsista tänne tulee, jos niin päättää. Mutta se, onko 

järkevää tulla näille sirpaloituneen autokannan ahtaille ja alhaisen hintata-

son markkinoille, onkin jo toinen juttu. Nuo päätökset ovat kuitenkin jokaisen 

omia, samoin kuin niiden edellyttämät toimintamallit. Eläköön vapaa kilpailu!

Tuli tähän kohtaan mieleeni vitsi näkökulmien erilaisuudesta:

Kaksi autovalmistajaa tapasi alan seminaarissa, jossa vertailtiin valmistus-

prosessien laadullisia eroja. Ensimmäinen kehui testaavansa uudet autot 

laittamalla sisään kissan: jos se on vuorokauden kuluttua vielä sisällä, 

auto läpäisee testin. Toinen kertoi käyttävänsä vastaavassa testissä hiirtä: 

jos se on vuorokauden kuluttua vielä hengissä, tutkitaan, missä on ilmavuoto.

Ja nyt kauppoja tekemään. Oikein mukavaa ja lämmintä kesää kaikille!

Jari Suhonen

P.S.

Kaikkeen voi soveltaa Mae Westin lakia: 

Erehtyminen on inhimillistä, mutta se tuntuu jumalaiselta!
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Älykäs, turvallinen...
Virtakytkintä painetaan, kun SmartChargen 
liittimet on yhdistetty akun napoihin ja laite 
kytketty verkkoon. Älykäs uutuuslaturi hoi-
taa lopun itsenäisesti – ilman säätöä, valvon- 
taa, kipinöintiä tai pelkoa ylilatauksesta. 
Kun lataus on valmis, johtosarja kelataan 
laturin ympärille ja tyylikäs DEFA Smart- 
Charge on taas valmiina seuraavaa käyttö-
kertaa varten.

…täysautomaattinen lataus
Laturi tunnistaa akun tyypin auto-
maattisesti ja valitsee optimaalisen 
lataustavan akun tilan, kapasi-
teetin ja ulkolämpötilan mukaan. 
AGM-geeliakuille voi valita 
suuremman 14,7 V lataus-

Maailman käyttäjäystävällisin akkulaturi

SmartCharge

DEFA 
SmartChargen 

latausvirta on 4 A
 (7 A:n malli tulossa).

MultiCharger 1204
4 A ylläpitolaturi esim. polttoaine-
lämmittimellä varustettuihin 
henkilöautoihin.

MultiCharger 1210
10 A ylläpitolaturi esim. kuorma- ja
 matkailuautoihin sekä työkoneisiin.

Multi / MarineCharger 
1x7 / 2x7 / 1x15 / 2x15
Laturisarja 200–500 Ah 
akuille. Marine-
mallit ovat 
vesitiiviitä 
ja varustettu 
galvaanisella 
erottimella

jännitteen painamalla erillistä kytkintä. 
Laitteessa on taustavalaistu näyttö, joka  
ilmoittaa latauksen tilan ja akun varaus-
asteen. IP65-suojattua laturia voi huoletta 
käyttää myös kosteissa oloissa.

Lisävarusteena DEFA-pistorasia
DEFA SmartCharge -akkulaturin kaveriksi 
on saatavana laaja valikoima hyödyllisiä tar-
vikkeita. Yksi kätevimmistä on uusi DEFA- 

pistorasia, joka toimii sekä pistorasiana että 
latauspistokkeena. Kun puhelin, kylmälauk-
ku tai muun laite tarvitsee virtaa, se kytke-
tään normaalisti pistorasiaan. Kun ajoneu-
von akku itse tarvitsee latausta, samaan pis-
tokkeeseen voi kytkeä DEFA SmartChargen!

Tämän helpompaa akun lataaminen ei voi enää olla: 
DEFA SmartCharge -uutuuslaturissa on vain yksi painike.
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-kampanja näky y ja kuuluu kesä-Suomessa!
Euroopan johtaviin autonhoitotuotteiden valmistajiin 
kuuluva Sonax on tänä kesänä vahvasti esillä Suomen 
teillä ja medioissa. ”Autonhoitotuotteiden ykkönen”
-sloganilla ratsastavan kesäkampanjan ytimenä ovat 
tarjoushintaan myytävä hoitotuotelaukku, kesä-
Suomea kiertävä upouusi Sonax VW Beetle sekä 
upeita palkintoja tarjoava kuluttajakilpailu.

Kampanjalaukun tuotteet: 

- 1 000 ml Pikapesushampoo 
- 500 ml Xtreme Cleaner + Wax 
- 500 ml Xtreme vannepesu
- XL Pop-Up pesusieni

KUVAA 

KESÄAUTOILUFIILIS

JA VOITA!
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-kampanja näky y ja kuuluu kesä-Suomessa!
Monipuolista näkyvyyttä
Edullinen 29 euron kuluttajahintaan myy-
tävä tyylikäs, vetoketjullinen laukku sisäl-
tää pikapesushampoon, vannepesuaineen, 
Xtreme-vahan ja pesusienen. Settiä mainos-
tetaan näkyvästi koko kampanja-ajan 1.5.–
31.8. niin alan lehdissä ja netissä kuin tien 
päälläkin – viime mainitusta pitää huolen 
Suomea ahkerasti kiertävä 2012-mallinen 
VW Beetle. Kupla vierailee autotarvikeliik-
keissä ja parkkeeraa kiertueen päätteeksi 
1.–2.9. Kahan osastolle X-treme Car Show 
-tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen.

* Palkintopuhelin 
(arvo noin 400 euroa) 
toimii vain Soneran 
verkossa ja edellyttää 
24 kk sopimusta.

Arvokkaat palkinnot
Osoitteessa www.sonax.fi/kilpailu käynnis-
tyy kampanjaan liittyvä kuluttajakilpailu, 
johon asiakkaasi voivat osallistua ottamalla 
kesäautoilufiiliksen innoittamia valokuvia 
ja lähettämällä ne kampanjatuomaristolle. 
Raati valitsee joka kuukausi kolme otosta, 
joista paras voittaa iPhone 4 -puhelimen*, 
toinen RBR Official Teamline 2012 -poolo-
paidan ja kolmas RBR Lifestyle Collection 
2012 -t-paidan. Pääpalkinto on Sonyn 46” 
LED-televisio, jonka voittaa paras kaikista 
neljässä osakilpailussa palkituista kuvista.

Tilaa kampanjalaukkuja!
Sonax-kampanjan tukimainontaa on tulossa 
Tuulilasi-, Tuning.fi- ja Pääkaupunkiseudun 
Autouutiset -lehtiin sekä Teknari.fi-netti-
lehteen ja moniin nettiportaaleihin. Laajas-
ta näkyvyydestä kannattaa ottaa täysi hyöty  
tilaamalla Kahalta kampanjalaukkuja, joi-
den menekki on hyvän hinta-laatusuhteen 
ja vahvan mainonnan ansiosta taattu!

* Palkintopuhelin 
(arvo noin 400 euroa) 
toimii vain Soneran 

Sonax on Formula ykkösten 
hallitsevan MM-tallin Red Bull 
Racingin virallinen hoitotuote.
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Thulen kuljetuslaatikkomalliston kestosuosikki Pacific on 
uudistunut kannen avausmekanismin ja pintamateriaalin osalta.

Sulavaa muotoilua viidessä kokoluokassa
Pacificin madallettu pohja vähentää ilmanvastustusta, melua ja värinää. TÜV- ja City Crash 
-hyväksytyn Pacific-sarjan viisi mallia kattavat pituudet 139–232 cm, leveydet 55–90 cm ja 
tilavuudet 320–460 l. Pisintä 700-mallia on saatavana harmaan lisäksi antrasiitin värisenä.

Dual-Side
Pacific 100, 200 ja 700 on uutuutena varus-
tettu Dual-Side-kannella. Järjestelmä mah-
dollistaa kuljetuslaatikon avaamisen mo-
lemmilta puolilta helpottaen asennusta ja 
kuorman käsittelyä. 

Thule K-Guard
Thulen telineuutuus K-Guard on suunniteltu kajakin mahdollisimman helppoon ja turvalli-

seen kuljetukseen. Kallistettavissa oleva K-Guard on markkinoiden ensimmäinen kajakki-
teline, johon kajakki voidaan lukita. Lukitseminen tapahtuu lukkolaitteella varustetuilla 

leveillä hihnoilla, jotka pitävät kajakin tiukasti paikoillaan sitä vahingoittamatta.

Aeroskin
Kannen vanha pintamateriaali on vaihtunut 
uuteen, kehittyneeseen Aeroskin-pinnoit-
teeseen. Ilmanvastusta vähentävä uutuus-
pinta on kaikissa malleissa ja väreissä.

Uusi

Vanha

Pacific -mallisto  uudistui

Thule K-Guard
Thulen telineuutuus K-Guard on suunniteltu kajakin mahdollisimman helppoon ja turvalli

seen kuljetukseen. Kallistettavissa oleva K-Guard on markkinoiden ensimmäinen kajakki-
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Dual-Force
Dual-Force-erikoisjousitus minimoi kannen 
liikutteluun tarvittavan voiman, minkä an-
siosta kuljetuslaatikko on kevyt sekä avata 
että sulkea.

Fast-Grip
Kiertämällä laatikon sisällä olevia Fast-Grip-
pikakiinnitysjärjestelmän nuppeja kiinnik-
keen leuat kiristävät ja keskittävät itsensä 
taakkatelineputkeen automaattisesti.

Keskuslukitus
Keskusohjatut turvalukot napsahtavat kaik-
ki kerralla auki ja kiinni yhdellä avaimella, 
jonka voi poistaa vasta kun kaikki lukituspis-
teet ovat varmasti sulkeutuneet.

Pacific -mallisto  uudistui • Kajakkiteline K-Guard uutuutena valikoimaan
• EuroClassic G6 LED jatkaa voittokulkuaan 

Thule EuroClassic G6 LED
Led-valoilla varustetussa EuroClassic G6 LED -polkupyörä-
telineessä on helppokäyttöiset pyörien pikakiinnityshihnat 
ja yhdellä kädellä käytettävä telineen kiinnitysmekanismi. 
Poljinkäyttöinen kallistusmekanismi  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 telineen 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.
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Kevään uutuusradiot
Kaikissa Clarionin uutuusradioissa perusmallista lähtien on sisääntulo ulkoiselle äänilähteelle 
etupaneelissa, herkkä RDS-vastaanotin ja tehokas vahvistin sekä OEM-rattikauko-ohjausvalmius.

CZ102EG: 
CD/MP3/WMA-radio AUX-IN-tulolla
Monipuolinen RDS-radio, joka ei hukkaa asema- 

ja asetustietojaan päävirtakytkimellä varus-
tetuissa työkoneissakaan. Irrotettavassa 

vihreänäyttöisessä etupaneelissa on 
AUX-IN-sisääntulo ja 4 x 45 W 

vahvistimessa 3-kanavainen EQ 
ja linjalähtö sub-säädöllä. OEM-

rattikauko-ohjausvalmius ja venäjän-
kielisen näytön valintamahdollisuus.

CZ202E, EG, ER: 
CD/MP3/WMA/USB-radio 
iPhone/iPod-ohjauksella
Kaikki 102-mallin ominaisuudet + lisä-
linjalähtö ja USB-liitin etupaneelissa suoralla 
iPhone/iPod-ohjauksella. 4 x linjalähtö (2V), 
takalähdön sub-säätö sekä muistivarmennus 
asema- ja asetustiedoille. Sininen, vihreä tai 
punainen näyttö.

Clarionin Marine-tuotelinjaan 
kuuluu auringon, suolan ja kos-
teuden haitallisilta vaikutuksilta 
suojattuja radioita ja kaiuttimia 
sekä erillisvahvistimia.

etupaneelissa, herkkä RDS-vastaanotin ja tehokas vahvistin sekä OEM-rattikauko-ohjausvalmius.

CZ102EG: 
CD/MP3/WMA-radio AUX-IN-tulolla
Monipuolinen RDS-radio, joka ei hukkaa asema- 

ja asetustietojaan päävirtakytkimellä varus-

CZ202E, EG, ER: 
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D-luokan uutuusvahvistimet XC6210 ja XC6410
Uudet tehokkaat erillisvahvistimet on tarkoitettu isompaan veneeseen, jossa kaiuttimia voi  
olla useita eri puolilla alusta. Sekä 2-kanavaisessa XC6210- että 4-kanavaisessa XC6410- 
mallissa on tehoa kanavaa kohti 85 W neljän ja 125 W kahden ohmin kuormaan. 
ABYC-korroosiosuojattujen MOSFET-vahvistimien toistoalue on 10–30 000 Hz. 
Helposti asennettavat laitteet ovat vain 50 mm korkeita 
ja 171 mm syviä leveyksien ollessa 
160 ja 205 mm.
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Kevään uutuusradiot

CZ702E: CD/SACD/MP3/WMA/BT/USB-radio iPhone/iPod-ohjauksella ja Bluetooth-handsfreella
Kaikki 202-mallin ominaisuudet + jakosuodin ja aikaviiveet, 4 x 50 W, 6 linjalähtöä (5 V), 
ulkoisen mikrofonin liitäntä ja RCX002-kauko-ohjain. Sininen 2-rivinen näyttö.

CM1625 on 6,5” 2-tiekaiutin, joka sulautuu 
valkoisena hienosti veneen rakenteisiin. 

Jykevästä bassotoistosta pitää vesillä huolta 
10” CMQ2510W-subwoofer.

Clarion CMV1 ja CMD6 ovat Marine-käyttöön 
suunniteltuja multimediaradioita kaukosäätimellä, 
satelliittiradiovalmiudella ja hyvällä liitettävyydellä 
(mm. USB-IN iPodille/iPhonelle ja muistitikuille 
sekä BT-valmius)

9
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Castrol on yksi jalkapallon EM-kisojen 
2012 pääsponsoreista. Ensi kesänä 8.6.–1.7. 
Puolassa ja Ukrainassa pelattavassa turnauksessa 
Castrol haluaa saada näkyvyyttä yhtiönä ja 
markkinoida edistyksellistä Edge-moottoriöljyä.

Castrol UEFA 2012 
          -kampanja jälleenmyyjille ja kuluttajille

Jalkapallo on maailman 
kilpailluin urheilulaji, jolle 
on omistauduttava koko-
naan huipulle päästäkseen. 
Sama asenne näkyy myös 
Castrolin tuotekehityksessä, 
jonka tuloksena Castrol Edge 
toimii maksimikestävyys-
testissä jopa 35 % kilpaili-
joitaan pidempään.

* Mahdollisen voiton voi tarkistaa heti arvan saatuaan osoitteesta www.kaha.fi/edge. 
Palkintopuhelin (arvo n. 400 euroa) toimii vain Soneran verkossa ja edellyttää 24 kk sopimusta.

Upeita palkintoja jälleenmyyjille
Tätä tavoitetta vauhdittamaan käynnistyy toukokuun alusta kesäkuun loppuun 
asti kestävä Edge FST -kampanja. Sen keskeisin kohderyhmä ovat jälleenmyyjät, 
joiden kesken arvotaan 5 kpl iPhone 4 -puhelimia* ja virallisia Tango 12 
-kisajalkapalloja. Lisäksi kaikkien ei-voittaneiden arpojen kesken arvotaan 
kahden hengen VIP-lippupaketti Neste Oil Rally Finland MM-ralliin 
Jyväskylään 13. heinäkuuta.

Kisatunnelmaa myös kuluttajille
Kuluttajapuolella jokainen 4 l Castrol Edge -kannun ostaja saa kaupan päälle 
Ronaldon painetulla nimikirjoituksella varustetun Castrol t-paidan. 
Lisäksi kampanjasivusto osoitteessa http://castroledge.fi/ tarjoaa paljon 
mielenkiintoista ennakkotietoa jalkapallon EM-kisoista sekä tuotetietoa 
Castrol Edge -öljyistä.

Aloituspakkaus jälleenmyyjille: 
- 6 kpl Castrol Edge FST -öljytukkupakkauksia
	 	 •	tukkupakkaus	sis.	4	kpl	4	l	kannuja	+	4	kpl	t-paitoja	+	1	kpl	arpa*
	 	 •	tyypit	5W-30,	TurboDiesel	5W-40,	10W-60,	0W-30	A5/B5	ja	0W-40	A3/B4
- 3 kpl Castrol t-paitoja henkilökunnalle
- 1 kpl kampanjaroikko
- 1 kpl Castrol Edge FST -roikko
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Maailman kaupunkien mukaan nimetty Blaupunktin radiomallisto saa kesäkuussa 
kaksi uutuutta. Helsinki 220 BT on täysin uusi malli ja San Francisco 320 päivitetty 
versio tutusta 310-mallista. Kompakti Blu Magic XLf 200 A on vastaus esim. mopo-
autoilijoiden kasvavaan subwoofer-kysyntään.

San Francisco 320: CD/MP3/WMA/SD/USB-
radio iPhone/iPod-ohjauksella
Uudistetussa San Francisco -radiossa on 
iPhone/iPod-suoraohjauksella varustettu 
mini-USB-liitäntä edessä ja normaalikokoi-
nen takana. Etupaneelissa on lisäksi SDHC-
muistikorttipaikka ja AUX-IN-tulo, jonka 
audio-mix-ominaisuus helpottaa esim. 
radioon kytketyn soittimen ja navigaat-
torin samanaikaista käyttöä. Kahdesta 
suuresta nupista vasemmanpuoleisella 
säädetään perinteiseen tapaan äänen-
voimakkuutta ja oikeanpuoleisella sela-
taan käyttö- ja musiikkivalikoita. Selkeällä 
15-merkkisellä näytöllä varustetun laitteen 
muita ominaisuuksia ovat mm. 4 x 50 W 
teho, 2 linjalähtöä ja säädettävä sub-lähtö 
sekä kolmikaistainen taajuuskorjain.

UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  
KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN UUTUUDET  KESÄN 

Helsinki 220 BT:
CD/MP3/WMA/USB-radio Bluetoothilla
Uudessa Helsinki-radiossa on sekä Blue-
tooth-handsfree että musiikin suoratoisto. 
Irrotettavan etupaneelin USB- ja AUX-IN-
liitäntöjen ohella soittimen käyttömahdolli-
suuksia laajentavat kaksikanavainen linja- 
lähtö ja äänen esiasetukset. Helppokäyttöi-
nen ja tehokkaalla 4 x 45 W vahvistimella 
varustettu laite ei hukkaa asema- ja asetus-
tietojaan, vaikka esimerkiksi työkoneesta 
kytkettäisiin virta pois päävirtakytkimellä.

Blu Magic XLf 200 A
Savukkeensytyttimestä virtansa ottava uusi 
Blu Magic -aktiivisub mahtuu helposti penkin 
alle ja on täydellinen ratkaisu varsinkin pie-
niin mopoautoihin, joiden nuoret omistajat 
usein kaipaavat tukevampaa bassotoistoa. 
   Blaupunktin uutuus-subwoofer ei vaadi 
       jäähdytystä ja tarjoaa 150 RMS-watillaan, 
            automaattisella virrankytkennällään ja
            kompaktilla koollaan kustannus-
            tehokkaan tavan parantaa 
            äänenlaatua.

11

MEININKIÄ MOPOAUTOIHIN!



12

Saksalainen AL-KO on paitsi caravan-tuotteiden huippunimi, myös 
maailmankuulu puutarhakoneiden valmistaja. Oheista puutarha-

töiden ajoittumista havainnollistavaa kalenteria on terästetty 
vinkeillä tehtävien suorittamiseen sopivista laatulaitteista.

Combi Care Comfort -nurmikonhoitajat
Combi Care Comfort -mallistossa on 1,0 ja 1,3 kW sähkökäyttöiset ja 53 m3 bensiini-
käyttöinen laite alle 250, 400 ja 700 m2 nurmikoille. Kaikkien mukana toimitetaan 
sekä pystyleikkaus- että ilmausterä, joten niin leikkaus, turpeen ja sammaleen poisto 
kuin nurmikon ilmauskin onnistuvat yhdellä koneella. Viisi työskentelysyvyyttä, terän 
turvaindikaattori, 3 vuoden takuu.

Jopa                   pihahommat luistaa!

Comfort 34 Li -ruohonleikkuri
Tehokkaalla 25,2 V sähkömoottorilla varustetussa leikkurissa on vaihdettava
    litiumioniakku. Kevyen akun voi ladata milloin tahansa, lataus on nopeaa 
      (max 4 h), sillä on pieni itsepurkaus ja pitkä käyttöikä. Leikkurin kiila-
         mainen muoto helpottaa työskentelyä pensaiden juurella. Keskitetty 
          6-portainen leikkuukorkeuden säätö 28–68 mm, leikkuuleveys 34 cm.
             Alle 300 m2 nurmikoille.

 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu     Ke   säkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu

Ruohonleikkuu

Bioleikkaus

Pystyleikkaus

Ilmaus

Rikkakasvien poisto

Lannoitus

Kastelu

Älä leikkaa liikaa! Jos nurmikko leikataan liian lyhyeksi, se ei kasvata    kunnolla uutta ruohoa. 
Nyrkkisääntönä sopiva leikkaus tehdään noin puoleen korteen.

Silver Premium -monitoimikoneet
Itsevetävillä, teräsrunkoisilla Silver Premium -koneilla hoituu niin 
leikkaus, keräys, bioleikkaus kuin sivuheittokin. Kolmesta 190 cm3 
mallista yhdessä on sähkökäynnistys. Kuulalaakeroidut renkaat 
takaavat kevyen kulun ja hyvin ohjattu ilmankierto tilavan 
keräyssäiliön tasaisen täyttymisen. Leikkuukorkeuden säätö 
30–80 mm jousiavusteisella kahvalla. Alle 1400–1800 m2 
nurmikoille. 3 vuoden takuu.

             Alle 300 m
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Bensiinikäyttöiset trimmerit
Kevyissä, mutta vahvoissa trimmereissä on ergonomiseen 
kahvaan integroidut hallintalaitteet ja automaattinen leikkuu-
langan syöttö. Kolme mallia 0,78, 0,85 ja 1,10 kW, leikkuuleveydet 
43 cm siima, 43 cm siima sekä  41 cm siima / 25 cm terä. 
3 vuoden takuu.

Jopa                   pihahommat luistaa!

 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu     Ke   säkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu

Ruohonleikkuu

Bioleikkaus

Pystyleikkaus

Ilmaus

Rikkakasvien poisto

Lannoitus

Kastelu

Älä leikkaa liikaa! Jos nurmikko leikataan liian lyhyeksi, se ei kasvata    kunnolla uutta ruohoa. 
Nyrkkisääntönä sopiva leikkaus tehdään noin puoleen korteen.

Yleislevitin US 45-22
Levitin lannoitteen, siementen, 
tiesuolan tai hiekan levitykseen. 
Säädettävä raemäärä, levitys-
leveys 45 cm, täyttötilavuus 22 l 
ja paino 3,5 kg.

Haluatko
 huoltopisteeksi?
Kaha etsii yhteistyö-

kumppaneita korkealaatuisten 
AL-KO-puutarhakoneiden 

huoltopisteiksi. 
Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Erkki Pulkkiseen, 

puh. (09) 6156 8275 tai 
erkki.pulkkinen@kaha.fi

13
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Kahan jälleenmyyjänä sinun ei 
tarvitse hikoilla karavaanari- ja 
veneilijäasiakkaittesi televisio-
ongelmien kanssa. Ainutlaa-
tuisen kokonaispalvelumme 
ansiosta voit keskittyä myymään 
sitä, mistä lopulta on kysymys: 
televisioviihdettä. Kun halutut 
kanavapaketit on valittu, hoitaa 
Kaha loput toimittamalla lait-
teet ja katselukortin ”avaimet 
käteen”-periaatteella.

Kokonaisvaltaista palvelua
Lomamatkalla on useimmiten mielenkiin-
toisempaakin tekemistä kuin television kat-
selu, mutta joskus mikään ei voita mukavaa 
tv-iltaa esimerkiksi huonon sään vallitessa. 
Sen tulisi kuitenkin olla yhtä helppoa kuin 
kotona: painallus kaukosäätimestä ja katse-
lu voi alkaa. 

Juuri tätä kokemusta voit myydä asiakkail-
lesi, sillä Kaha on neuvotellut valmiit rat-
kaisut kanavaoperaattoreiden kanssa. Vain  
Kahalla on tarjota täydellinen kokonaispal-
velu, johon sisältyy kanavapaketti ja katse-
lukortti sekä tenHaaftin satellittivastaan-
otin ja -antenni.

...ja kaikki kerralla:  kanavat, laitteet ja kortit!
Kaha tekee satelliittivastaanotosta helppoa

Kaikki tutut kanavat
Saatavana ovat Pohjois-Euroopassa näky-
vät Canal Digitalin kanavapaketit, joiden 
joukossa ovat tutut suomalaiset peruskana-
vat sekä koti- ja ulkomaiset maksukanavat 
kuten Canal+ ja MTV3 Kanavapaketti sekä  
URHOtv. Niille, jotka matkustavat vielä kau-
emmaksi ja haluavat silti seurata suomalai-
sia ohjelmia, tarjolla on TV Finland -satel-
liittikanava ulkosuomalaisille. Sen ohjel- 
misto kerätään Yleisradion ja MTV3:n koti-
maisista ohjelmista. TV Finland näkyy koko 
Euroopassa aina Kanariansaarille asti.

Useat Canal Digitalin kanavapaketit lähe-
tetään Full HD -laatuisina, mutta matkailu-
autojen ja veneiden pienillä televisioilla siitä 
ei saa lisähyötyä. Siksi tenHaaftin vastaan-
ottimet näyttävät HD-ohjelmat normaa- 
lilla tarkkuudella. Jos asiakas tekee 24 kuu-
kauden sopimuksen, hän saa kuitenkin kau-
pan päälle kotiinsa HD-virittimen ja lautas- 
antennin asennuksineen!

Ainutlaatuista käyttömukavuutta
TenHaaftin yhdellä napin painalluksella toi-
mivat laitteistot ovat täysautomaattisia, 
minkä ansiosta lautanen hakee suunnan oi-
keaan satelliittiin itse. Matkailuautoihin tar-
koitetut Oyster-lautasantennit avautuvat ja 
sulkeutuvat automaattisesti; veneisiin suun-
nitellut Oyster-kupuantennit on varustettu 
peiliantennilla, joka seuraa satelliittia joka 
hetki. Sen ansiosta niillä voi vastaanottaa 
televisio- ja radiokanavia myös liikkeellä.

Matkailuautot ja -vaunut

Oyster Digital SKEW
- Kokoontaittuva satelliittilautanen 
 (Ø 65 tai 85 cm)
- Digitaalinen satelliittihaku täysauto-
 maattisella suuntauksella
- Automaattinen lukupään asennon korjaus  
 maan kaarevuuden mukaan (SKEW)
- Tehokas digivastaanotin suomenkielisellä  
 käyttöliittymällä
- 2 CI-paikkaa maksukorttimoduleille
- EPG ja DVB-tekstitys
- Saatavana myös DVB-S/T-yhdistelmäviritin  
 (vaatii erillisen DVB-T-antennin)
- Saatavana myös malli, joka mahdollistaa  
 internetin käytön satelliitin kautta

Veneet

Oyster SAT-DOM
- Gyroskooppivakautuksella varustettu
 peiliantenni (Ø 45–69 cm kuvulla)
- Nopea reagointi suunnan ja kulman-  
 muutoksiin (± 60° /s)
- Ääretön horisontaalinen ja 10–60° 
 vertikaalinen kääntymiskyky
- Tehokas digivastaanotin suomenkielisellä  
 käyttöliittymällä
- 2 CI-paikkaa maksukorttimoduleille
- EPG ja DVB-tekstitys
- Saatavana myös DVB-S/T-yhdistelmäviritin  
 (vaatii erillisen DVB-T-antennin)
- Saatavana myös malli, joka mahdollistaa  
 internetin käytön satelliitin kautta

HUOM!
Jos caravan-asiakkaallasi on ennen vuotta 
2007 hankittu Oyster-laitteisto, sen voi 
päivittää uudelle kokonaispalvelulle vaih-
tamalla vain virittimen. Kattoyksikkö ja 
kaapelointi voidaan hyödyntää.

14
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...ja kaikki kerralla:  kanavat, laitteet ja kortit!

Antennit ja vastaanottimet on suuntaus-ohjelmoitu keskenään. 
Antenneista on saatavana myös virittimestä riippumattomat 
Vision-mallit, jotka sopivat mille tahansa SD/HD-satelliitti-
vastaanottimelle (esim. Viasat). Lisäksi kaikkia laitteita 
on saatavana ilman kanavasopimuksia.

15
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Karava anarin ykkösvarusteet
Kahan caravan-osasto starttaa uuteen kauteen uunituoreen luettelon voimin. 
Tilausnumerolla CARAVAN001 Kahalta lähtee 124-sivuinen katalogi, 
jossa ovat mukana mm. Thetfordin 
wc-uutuudet.

Porta Potti uudistui
Vuonna 1968 lanseerattu Porta Potti on  
synonyymi laadukkaalle, ergonomiselle ja 
ympäristöystävällisille mobiili-wc:lle. Täksi 
kaudeksi uudistuneessa mallistossa on yksi 
pieni sekä kaksi keskikokoista ja kaksi suur-
ta Qube-sarjan mallia sekä valikoiman hui-
pulla ylellinen Excellence-malli, jota on saa-
tavana eri väreissä.

Fresh-Up-sarjat
Thetfordin kätevillä Fresh-Up-sarjoilla saa vanhaan kasetti-
wc-järjestelmään uutta, raikasta ilmettä ja toimintaa. 
Sarjat sisältävät istuinkannen ja -vanteen, wc-kasetin 
sekä 1 l Casette Tank Cleaner, 375 ml Aqua Kem Green ja
400 ml Aqua Rinse -kemikaalit.

Vuonna 1968 lanseerattu Porta Potti on 
synonyymi laadukkaalle, ergonomiselle ja 
ympäristöystävällisille mobiili-wc:lle. Täksi 
kaudeksi uudistuneessa mallistossa on yksi 
pieni sekä kaksi keskikokoista ja kaksi suur-
ta Qube-sarjan mallia sekä valikoiman hui-
pulla ylellinen Excellence-malli, jota on saa-

Lähes 46 cm korkea Excellece-malli edustaa 
Thetfordin parasta wc-osaamista. Inte-
groidulla ohjauspaneelilla, vedentäyttö-
yksiköllä ja huuhteluveden tasoilmaisimella 
varustetun huippumallin saa kirkkaan- tai 
norsuunluunvalkoisena, graniitinharmaana 
tai rubiininpunaisena.

16
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Karava anarin ykkösvarusteet

Qube-sarjan laitteissa on parannellut 
kädensijat, avaamista helpottava syvennys 
ja integroitu kansilukko. Jätesäiliössä oleva 
pysäytin pitää tyhjennysputken paikoillaan 
tehden kahden säiliön uudelleenliittämi-
sestä entistä helpompaa.

Lisätietoja Kahan kaikista caravan-tuotteista 
antaa Kari Lassila, puh. (09) 6156 8335 tai 

kari.lassila@kaha.fi

Matkailuauton, -vaunun tai vaikkapa kesämökin 
katolle asennettava Telecon valmistama aurinko-
paneeli lataa akkua aina, kun päivänvaloa on 
tarjolla. Tehokas 100 W paneeli on suosituinta ja 
oloihimme parhaiten sopivaa monikidemallia. 

Latausta ohjaa hakkurityyppinen virransäädin kahdelle 12/24 V 
akulle, jotka voivat olla tyypiltään suljettuja tai neste- tai geeli-
akkuja. Led-merkkivaloilla varustettu säädin lataa toista akkua 
(esim. ajoneuvoakku) vasta ensimmäisen tultua täyteen 
(12 V n. 30 min).

Teleco-aurinkopaneeli toimitetaan täydellisenä sarjana, joka 
sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat mukaan lukien läpi-
vientilevyn paneeliin valmiiksi kiinnitetylle UV-suojatulle 6 m 
virtakaapelille. Paneelin mitat ovat 1 270 x 545 x 55 mm.

-aurinkopaneeli
Matkailuauton, -vaunun tai vaikkapa kesämökin 
katolle asennettava Telecon valmistama aurinko-

tarjolla. Tehokas 100 W paneeli on suosituinta ja tarjolla. Tehokas 100 W paneeli on suosituinta ja 

sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat mukaan lukien läpi-

Qube-sarjan laitteissa on parannellut 
kädensijat, avaamista helpottava syvennys 
ja integroitu kansilukko. Jätesäiliössä oleva 
pysäytin pitää tyhjennysputken paikoillaan 
tehden kahden säiliön uudelleenliittämi-
sestä entistä helpompaa.

Lisätietoja Kahan kaikista caravan-tuotteista 
antaa Kari Lassila, puh. (09) 6156 8335 tai 

Tervetuloa tutustumaan laajaan ja laaduk-
kaaseen Kaha Caravan Systems -tuotevali-
koimaan Lahden Caravan 2012 -messuille 
14.–16. syyskuuta!
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Varta Professional
Varta Professional -sarjan perusakku on 
suunniteltu luovuttamaan pienelle sähkö-
järjestelmälle jatkuvaa ja tasaista virtaa  
sekä kestämään toistuvaa purkamista ja  
latausta. Se on erinomainen valinta vapaa-
ajan akuksi mökille, veneeseen, asuntovau-
nuun tai matkailuauton asunto-osaan. 
Kaksi akkumallia 75 ja 105 Ah.

Varta Professional Deep Cycle
Professional Deep Cycle -akun luotettava teknologia perustuu sykli-
siä purkauksia hyvin kestävään happoakkurakenteeseen. Labyrintti- 
kannella varustettu täysin suljettu, huoltovapaa akku sopii niin käyn-
nistykseen kuin virransyöttöönkin sekä esimerkiksi aurinkopaneelijär-
jestelmään. Itsepurkautumiseltaan erittäin alhaisena se on erinomai-
nen valinta kausiluontoiseen käyttöön. Kuusi akkumallia 60–230 Ah.

Lyijyakkujen markkinajohtaja Varta tarjoaa parasta 
osaamistaan myös vapaa-aikaan. Professional-
sarjan akut on kehitetty nimenomaan 
veneilijöiden, matkailijoiden 
ja mökkeilijöiden erikois-
tarpeisiin.

Marine & Caravan

Varta Professional -sarjan 
vapaa-ajan akut
Varta Professional -sarjan 
vapaa-ajan akut
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Varta Professional Deep Cycle AGM
Professional Deep Cycle AGM -akun mikrohuokoiset lasivilla- 
erottimet tarjoavat tällä hetkellä parasta akkuteknologiaa 
erityisen vaativiin kohteisiin. Ratkaisevia etuja ovat nope-
ampi uudelleenlataus sekä ylivoimainen varaus- ja purkaus-
kesto. AGM-akut kestävät jopa 600–700 sykliä eli noin 5–6 
kertaa enemmän kuin perinteiset akut ja sopivat erityisen 
hyvin esim. sähkötoimisen perämoottorin energialähteeksi. 
Seitsemän akkumallia 24–260 Ah.



KG Knutssonin Työkalut-
yksikön toimitusjohtaja Joakim 
Rothschild valotti Kahaviestille 
Kamasa Toolsin nykyistä tilan-
netta ja strategisia näkymiä.

Joakim Rothschild, 44, asuu Karin-vaimonsa 
ja 1- ja 3-v lastensa kanssa Nackassa. Hän 
kasvoi Tukholman lähellä Värmdössä ja tu-
tustui työkaluihin jo poikana mekaanikko-
isänsä kautta. Valmistuttuaan teknisestä 
koulusta hän myi mekaanisia komponent-
teja automaatioteollisuudelle ennen siirty-
mistään KG Knutsson AB:n palvelukseen.

Kamasa Tools on aina tunnettu laaduk-
kaista käsityökaluistaan ja etenkin hylsy-
sarjoistaan. Ovatko ne tulevaisuudessakin 
valikoiman kulmakivet?
–”Kuluttajille tarkoitetut työkalut ja hylsy-
sarjat ovat jatkossakin tärkeässä roolissa, 
mutta valikoiman painopiste on siirtymässä 
yhä voimakkaammin ajoneuvotyökaluihin.”

Kamasa Tools siirtymässä 
ajoneuvotyökalujen aikaan

Haastattelussa toimitusjohtaja Joakim Rothschild

Missä aikataulussa siirtymää toteutetaan?
–”Suuntaus ajoneuvotyökaluihin alkoi itse 
asiassa jo kuutisen vuotta sitten, kun vali-
koimaan tulivat mm. öljynsuodatinavaimet 
ja puristusmittarit. Valikoima on laajentu-
nut voimakkaasti siitä lähtien joka vuosi.”

Mitä syitä muutoksen takana on?
–”Taustalla on alan luonnollinen kehitys, 
jonka keskiössä on autotekniikan monimut-
kaistuminen. Autojen korjaaminen on yk-
sinkertaisesti yhä vaikeampaa ilman erikois-
työkaluja. On tärkeää, että työkalunvalmis-
taja kykenee palvelemaan ammattilaisia, 
sillä tee-se-itse-hommien vähetessä heidän 
merkityksensä autonhuollossa tulee vain 
kasvamaan.”

Miten Kamasa Toolsin erikoistyökalut 
on otettu vastaan?
–”Erittäin hyvin. Esimerkiksi täydelliset työ-
kaluvaunut korjaamokäyttöön ovat olleet 
menestys. Kamasa Toolsilla ylipäänsä on 
vahva pohja ammattikäyttöön tarkoitettu-
jen työkalujen kehittämiselle vuonna 2004 
käynnistetyn Kamasa Tool Development 
(DEV) -projektin ansiosta.”

Mitä lähitulevaisuudessa on näköpiirissä?
–”Uutta jatkuvalla syötöllä! Vuoden 2013 
luettelossa tulee olemaan paljon jännittä-
viä uutuuksia. Myös jälleenmyyntiverkosto 
maailmalla laajenee edelleen.”
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Täydellistä käytettävyyttä
Trendi kohti automerkkikohtaisia työkaluja on voimis-
tunut viime vuosien aikana. Yhä monimutkaisemmat 
tekniset ratkaisut vaativat erikoistyökaluja, joilla 
huolto onnistuu ilman vaaraa kohteen tai työkalun 
vahingoittumisesta. ”Erikoistyökalujen mersuna” tunne-
tun Klannin työkalut on kehitetty yhdessä autonvalmis-
tajien kanssa tarjoamaan mahdollisimman tehokasta ja 
turvallista käytettävyyttä.

Koko valikoima Autoluettelossa
Kestävinä ja funktionaalisina Klann-työkalut ovat kannat-
tava sijoitus, jolla korjaamo kykenee palvelemaan asiak-
kaitaan kohteenmukaisella laadulla ja tehokkuudella. 
Klann tulee Kahan varasto-ohjelmaan yleisimmin tar-
vittavilla parilla sadalla työkalulla, mutta koko noin 
6 500 nimikkeen valikoima on esillä tuotetietoineen 
ja -kuvineen Autoluettelossa ja saatavana tilaus-
tuotteina.

Lisätietoa ja demoja
Laadukkaat erikoistyökalut säästävät sekä 
korjaamon aikaa että huollettavia osia. 
Kysy lisää Klann-eduista Stefan Hartmanilta, 
puh. (09) 6156 8346 tai stefan.hartman@kaha.fi. 
Näppituntumaa Klann-työkaluihin voit ottaa 
kevään ja kesän messuilla Kahan osastolla 
sekä alan tapahtumia kiertävässä Kahan 
demoautossa. Tervetuloa tutustumaan!

-erikoistyökalut Kahalle 2012 aikana

Vuonna 1978 perustettu Klann on osa 
Gedore Tool Group -konsernia, joka 
tarjoaa työkaluja monin teollisuuden-
alojen erikoistarpeisiin. Klann kes-
kittyy kehittämään käsi- ja hydrauli- 
toimisia, merkkikohtaisia työkaluja 
autoteollisuudelle yhteistyössä auton-
valmistajien kanssa. Yrityksen innova-
tiivisuudesta kertovat sille myönnetyt 
yli 90 patenttia. Klann työllistää Sak-
sassa sijaitsevalla päämajallaan ja tuo-
tantotiloillaan n. 100 ammattilaista. 
Sillä on lisäksi tytäryhtiöt Ranskassa, 
Englannissa ja Yhdysvalloissa.

Trendi kohti automerkkikohtaisia työkaluja on voimis-

vahingoittumisesta. ”Erikoistyökalujen mersuna” tunne-
tun Klannin työkalut on kehitetty yhdessä autonvalmis-
tajien kanssa tarjoamaan mahdollisimman tehokasta ja 

Kestävinä ja funktionaalisina Klann-työkalut ovat kannat-
tava sijoitus, jolla korjaamo kykenee palvelemaan asiak-

Automerkkikohtaisten työkalujen kehittämiseen ja valmistamiseen 
erikoistuneen Klannin tuotteet ovat tulossa Kahan 
valikoimaan vuoden 2012 aikana.

KAHA KIERTÄÄ
AUTOKORJAAMOITA
JA JÄLLEENMYYJIÄ
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Osram vahvasti esillä 
jatkossakin!

OSRAM LED On Tour
Helmikuussa päättynyt OSRAM LED On Tour -kiertue vieraili yli 20 paikka-
kunnalla ympäri Suomea. Kiertueella jaettiin tuotepalkintoja ja -tietoa
Osram Xenon, Ultra Life ja Night Breaker Plus -autolampuista sekä 
Defa Warm Up -autolämpöjärjestelmästä.

Onnea voittajille
Kampanja-auto Volkswagen Golf Cabrioletista löytyneellä koodilla kilpailuun 
osallistuneet onnekkaat voittivat paikkakuntakohtaisia tuotepalkin-
toja ja kaikki olivat lisäksi mukana maaliskuussa suoritetussa pää-
palkintojen arvonnassa. Siinä led-tv:n voitti Veijo Karjalainen 
Mikkelistä ja iPadin Tapio Nordbäck Helsingistä. 
Defa Terminit matkasivat Seppo Kujanpäälle 
Kauhajoelle ja Kari Sistoselle Kuopioon. 
Kaha onnittelee!

Kiertue päätökseen

Osram X-treme Car Showssa
Osramin syyskausi rävähtää näyttävästi käyntiin 1.–2. syyskuuta, 
kun X-treme Car Show parkkeeraa Helsingin Messukeskukseen. 
Kahan osastoa ei kannata näissäkään kekkereissä ohittaa, sillä 
luvassa on Osramin syksyn tuoteuutuuksien esittely ja paljon 
muuta mielenkiintoista ja menevää ohjelmaa. Tervetuloa!
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Arctic Tour teki           -laat ua tunnetuksi
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Kylmimpään talveen ajoittunut 
ZF Arctic Tour kiersi Suomen-
niemeä 3.–10.2.2012. Nimensä 
veroista kiertuetta tehtiin Sak-
sasta asti tuotetulla ZF-rekalla, 
joka pysähtyi jälleenmyyjien 
vieraaksi jakamaan Sachs- ja 
Lemförder-tuotetietoa. 

Arctic Tour alkoi Kahan järjestämiltä 3V-
messuilta Helsingistä ja jatkoi kohti poh-
joista vieraillen Porvoossa, Hämeenlinnassa, 
Mikkelissä, Savonlinnassa, Kuopiossa, Seinä-
joella ja Kokkolassa. Seinäjoella ZF-rekassa 
järjestettiin kytkinhuollon koulutustilaisuus, 
johon osallistui yli 40 ammattimekaanikkoa.

ZF haluaa kiittää kaikkia kiertueella vierail-
leita ja muistuttaa, että Kahan laajassa ZF-
ohjelmassa ovat mallikohtaiset iskunvai-
mentimet ja kytkimet, alustan- ja ohjauk-
senosat sekä ohjausvaihteet ja tehostimen 
pumput ainutlaatuisella 3 v / 100 000 km 
erikoistakuulla – kaikki vaivattomasti osoit-
teesta www.autoluettelo.fi

22
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Arctic Tour teki           -laat ua tunnetuksi
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Kaha lanseerasi vuosi sitten 
uudet Gates Power Grip -vesi- 
pumppukitit Suomen markki-
noille. Sen jälkeen on tapah- 
tunut paljon – tuotevalikoima 
on laajentunut ja hinnoittelu 
selkeytynyt. Täydellisen vesi-
pumppukitin hinta on nyt 
samalla tasolla kuin vastaavan 
peruskitin ja irtovesipumpun!

Kaikilla Kahan varaosilla on aina  
3 vuoden / 100 000 km erikoistakuu 
riippumatta siitä, täyttääkö vaurio 
laajennetun Gates-takuun ehtoja. 
Kahan asiakkaana on turvallista olla!

Varma huolto OE-osilla
Gates-tuotteet ovat tunnetusti alkuperäis-
laatuisia – sama koskee myös Gates Power 
Grip -vesipumppukittejä. Kaikki kitit sisäl-
tävät OE-laatuisen vesipumpun, joten jako-
päänhuolto on varmaa ja turvallista.

Lisäturvaa korjaamoille
Kun huolto tehdään oikeita Gates-työkaluja 
ja -kittejä käyttäen, sille on voimassa laajen-
nettu takuu. Jos jokin menee silti vikaan ja 
tuloksena on moottorivaurio, voi korjaamo 
lähettää korjauslaskun varaosaliikkeensä 
kautta Kahalle, joka hyvittää sen aina 2 000 
euroon saakka. Jos Gates hyväksyy takuu-
raportin, myös tuon summan ylittävä osuus 
korjauslaskusta hyvitetään jälkeenpäin.

Lisätietoa tarjolla
Laajennettu takuu koskee kaikkia Gatesin 
jakopäänkittejä, mutta sitä ei ole tarkoitet-
tu kuluneen moottorin kunnostuskorjauk-
siin. Takuu ei myöskään kata muiden kuin 
Kahan toimittamien jakopäänosien tai kit-
tiin kuuluvien apulaitteiden aiheuttamia 
vaurioita. Lisätietoa takuusta löydät Kahan 
nettisivuilta www.kaha.fi/gatestakuu tai 
Kimmo Aittolahti, puh. (09) 6156 8204, 
kimmo.aittolahti@kaha.fi.

Vesipumppukitit
Hinnoittelu on muuttunut – Gates-vesipumppukitit 
nyt perinteisen jakopäänkitin + vesipumpun hinnalla!

24

KEVÄTKAMPANJA!
Touko-kesäkuun ajan 

Gates-vesipumppukitin ostajalle 
paketti Presidentti-kahvia 

kaupan päälle!
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Jarruanturit
Autoluettelon kohdasta ”Jarruosat” löytyvä Kahan jarruanturi-
valikoima koostuu ajonvakaustusjärjestelmän ESP- ja DSC- 
sekä lukkiutumattoman jarrujärjestelmän ABS-antureista. 

Koska ABS-anturit tarjoavat tiedon jokaisen renkaan 
pyörimisnopeudesta, niitä on henkilöautossa neljä 
– useimmiten kaikki omalla tuotenumerollaan 
tai vähintään etu- ja taka-akselikohtaisella 
numerolla. Kahan varastossa on lähes 600 
tuotenumeroa, valmistajina tunnetut 
laatumerkit Bosch, VDO, H+B Jakoparts, 
NK ja Ekon.

ESP-anturit edustavat uusinta osaa Kahan 
ylläpitämästä laajasta anturivarastosta. 
Ohjelmaan kuuluvat tuotteet kattavat kaikki 
suosituimmat automerkit ja sopiva Bosch- 
tai VDO-anturi löytyy hetkessä Autoluette-
losta rekisteri- tai OE-numeron perusteella. 
Perillä osa on jo seuraavana työpäivänä.

Moottorianturit
Autoluettelon kohdasta ”Sähköosat ja polttoaine-
järjestelmä” löytyvä Kahan moottorianturivalikoima 
koostuu kaikista moottorissa käyteistä antureista, 
joista yhden ryhmän muodostavat lambdat ja 
ilmamassatunnistimet.

Nykyaikaisessa autossa voi olla jopa neljä lambda-anturia ja ne ovat tiukentuneiden 
määräysten myötä yleistyneet myös dieselautoissa. Kahan ohjelmassa on useita 
satoja mallikohtaisia ja kymmeniä yleismallisia lambda-antureita, tuotemerkkeinä 
Walker Products ja Bosch sekä varsinkin japanilaiseen autokantaan Denso. 

Ilmamassatunnistimiin kuuluvat  mm. Denson mallikohtaiset tuotteet 
Toyota- ja Mazda-autoihin.

Anturit Autoluettelosta!

Sähköisten komponenttien 
määrä autossa on jatkuvasti lisääntynyt, joten autokannan 
uudistuessa kasvaa myös ajoneuvoelektroniikan tarve varaosa-
markkinoilla. Kaha vastaa kysyntään mm. yli 10 toimittajan 
tuotteista koostuvalla valikoimalla erilaisia antureita, joiden 
varaosanumeroita kannattaa etsiä Autoluettelosta.

Autoluettelon kohdasta ”Jarruosat” löytyvä Kahan jarruanturi-
valikoima koostuu ajonvakaustusjärjestelmän ESP- ja DSC- 
sekä lukkiutumattoman jarrujärjestelmän ABS-antureista. 

Koska ABS-anturit tarjoavat tiedon jokaisen renkaan 
pyörimisnopeudesta, niitä on henkilöautossa neljä 

tuotteista koostuvalla valikoimalla erilaisia antureita, joiden 
varaosanumeroita kannattaa etsiä Autoluettelosta.

Kysy ehdotusta korjaamon toimivaksi 
perusanturivalikoimaksi tuotepäällikkö 
Jorma Inkiltä, puh. (09) 6156 8236 tai 
jorma.inki@kaha.fi

Check Engine- tai OBD-varoitusvalon 
syttymisen syynä on usein viallinen lambda-
anturi. Yleismallista lambdaa valittaessa 
kannattaa etsiä Kahan Autoluettelosta kohta, 
jossa on listattuna myös plug-in-pistokkeella 
liitettävä mallikohtainen anturi.
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VDO:n suutinkunno stus Kahan dieselohjelmaan
Boschin Common rail -suuttimia 
on voinut peruskunnostaa jo 
vuosia useilla Boschin valtuut-
tamilla korjaamoilla. Nyt myös 
VDO-suuttimien peruskunnostus 
tulee tarjolle siitä kiinnostu-
neille dieselkorjaamoille. 

Moottorin osavalikoima laajeni jälleen
Kahan tiiviste- ja pulttilinja on 
saatettu ajan tasalle täydentä-
mällä kattava Elring-varasto-
ohjelma Ajusan tuotteilla. Myös 
jakoketjuvalikoima on kasvanut 
varsinkin H+B-sarjojen osalta. 
Kaikki löytyvät Autoluettelosta 
kohdasta ”Moottorin osat”.

Kahan tuoteohjelmaan uutuutena 
tuleva espanjalainen Ajusa täyden-
tää tiiviste- ja pulttitarjontaa erityi-
sesti korealaisissa autoissa.

VDO:n suutinkunno stus Kahan dieselohjelmaan
Boschin Common rail -suuttimia 
on voinut peruskunnostaa jo 
vuosia useilla Boschin valtuut
tamilla korjaamoilla. Nyt myös 
VDO-suuttimien peruskunnostus 
tulee tarjolle siitä kiinnostu
neille dieselkorjaamoille. 

Moottorin osavalikoima laajeni jälleen
Kahan tiiviste- ja pulttilinja on 
saatettu ajan tasalle täydentä
mällä kattava Elring-varasto-
ohjelma Ajusan tuotteilla. Myös 
jakoketjuvalikoima on kasvanut 
varsinkin H+B-sarjojen osalta. 
Kaikki löytyvät Autoluettelosta 
kohdasta ”Moottorin osat”.

Kahan tuoteohjelmaan uutuutena 
tuleva espanjalainen Ajusa täyden-
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VDO:n suutinkunno stus Kahan dieselohjelmaan
VDO-palvelu laajenemassa
VDO-dieselosien ainoana maahantuojana 
Kaha voi tarjota dieselasiakkailleen myös 
teknistä palvelua. Valtuutettuina yhteistyö- 
kumppaneina Tammer Diesel ja Kuopion 
Dieselhuolto ovat korjanneet VDO:n korkea- 
painepumppuja jo liki kolmen vuoden ajan. 
Varaosien tultua markkinoille Kaha etsii nyt 
halukkaita korjaamoita myös VDO-suutti-
mien peruskunnostukseen. 

Bosch-pikatilauksille ilmainen rahti!
Kaha tarjoaa laajaa valikoimaa Bosch- 
varaosia Common rail -suuttimien perus-
kunnostuksiin. Kokonaiset Bosch-suuttimet 
ja -pumput löytyvät suoraan hyllystä ja vain 
kaikkein harvinaisimpien osien kohdalla 
joudutaan turvautumaan toimitukseen Sak-
sasta. Siinä tapauksessa Kaha tilaa sen omal-
la kustannuksellaan pikarahdilla, jolloin osa 
on saatavana usein jopa seuraavan päivän 
toimitukseen.

Ainutlaatuiset takuuedut
Kahan asiakas saa tilaukselleen lisäarvoa 
paitsi nopean toimituksen, myös ainutlaa-
tuisen 3 v erikoistakuun muodossa. Lisäksi 
Kaha osallistuu suoriin korjauskustannuk-
siin, jos vika missä tahansa takuuosassa ai-
heuttaa vaikkapa koneremontin. Esimer-
kiksi ruiskutuspumpun irrotus ja asennus 
moottoriin kuuluu Kahan erikoistakuuseen 
silloin, kun irrotus on takuukorjauksen kan-
nalta välttämätön.

Moottorin osavalikoima laajeni jälleen
Moottorin tiivisteet
Saksalaisen Elringin OE-tuoteohjelmasta Kaha varastoi perustiivisteiden 
lisäksi mm. vesipumpun, alipainepumpun, EGR-venttiilin ja jakopään-
kopan tiivisteitä. Moottorin yläpään tiivistesarja sisältää kaikki 
sylinterikannen tiivisteet ellei Autoluettelossa toisin mainita, 
alapäähän on saatavana vain irtotiivisteitä. Akselitiivisteiden 
haku on mahdollista myös mittojen perusteella, mutta koska
samoilla mitoilla on useita eri tiivisteitä, kannattaa stefan 
sopivuus ko. moottoriin varmistaa erikseen. Turbon asennuksessa 
tarvittavia tiivisteitä saa sarjoina ja öljypropun tiivisterenkaita 
sekä sarjoina että irto-osina.

Jakoketjut
Ketjuosienkin kohdalla Kaha luottaa maailmanmerkkeihin. 
Saksalaisen Ruvillen tuotevalikoimaa täydentävät Swag ja H+B 
jakoketjuillaan, laahaimillaan ja kiristimillään. Tarjolla on sarjoja 
esim. Toyotan ja Nissanin malleihin, öljypumpun ketjuja ja 
kiristimiä sekä kahden nokka-akselin välisiä ketjuja. Monissa 
tapauksissa on mahdollista valita ketju joko lukolla tai ilman.

VDO-suutinhuollosta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä 
tuotepäällikkö Jorma Inkiin, puh. (09) 615 68 236 tai jorma.inki@kaha.fi
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Uutuutena Kahan tuoteohjelmaan viime syksynä tullut 
Liqui Moly tunnetaan ennen kaikkea öljyyn ja polttoainee-
seen tarkoitetuista lisäaineistaan. Kuluttajille tarkoitettu-
jen valmisteiden ohella Liqui Moly panostaa voimakkaasti 
korjaamokäyttöön suunniteltuihin Pro-Line-tuotteisiin.

Lisäainekomponenttien määrältään ja vahvuudeltaan moninkertaiset ammatti-
laistuotteet on tarkoitettu ongelmien ennaltaehkäisyn sijasta niiden korjaami-
seen esim. öljynvaihdon tai imukanavan puhdistuksen yhteydessä.

Kahan tavoitteena on syksyyn mennessä kehittää Suomen laajin Liqui Molyn  
ammattikäyttöön tarkoitettujen teknisten kemikaalien valikoima. Normaalin 
autokorjaamon tarpeita vastaavassa tuotelinjassa tulee olemaan valmisteita niin 
diesel- kuin bensiinikäyttöistenkin autojen öljy- ja polttoainejärjestelmien huol-
toon ja suojaukseen.

Moottorin ja polttoainejärjestelmän lisäaineiden ohella Liqui Molylla on ratkai-
sut mm. vaihteistojen ja hydraulisten järjestelmien toiminnan varmistamiseen. 
Valmistusohjelmaan kuuluu lisäksi suuri joukko erikoistuotteita. Kahan Liqui 
Moly -valikoima löytyy kokonaisuudesaan Autoluettelosta.

Valikoiman painopiste 
Pro-tuotteisiin

Edullista puhdistusta kalliin vaihdon sijaan

Hyvä esimerkki Liqui Molyn kekseliäistä huoltotuotteista on juuri mark-
kinoille tullut  dieselhiukkassuodattimen puhdistusaine, jonka avulla kor-
jaamot voivat tarjota asiakkailleen edullisen vaihtoehdon tukkeutuneen 
dieselhiukkassuodattimen vaihdolle.

Käytön aikana hiukkassuodatinta ei tarvitse irrottaa, vaan ainoastaan pai-
neanturi irrotetaan. Sondi työnnetään sisään aukon kautta, ja puhdistus-
nestettä suihkutetaan suoraan hiukkassuodattimeen. 

Noin puolen tunnin vaikutusajan jälkeen autolla ajetaan jonkin aikaa kor-
kealla kierrosluvulla, jotta puhdistusjakso käynnistyy. Irrotettu noki palaa 
pois ja suodatin puhdistuu.

KAHA KIERTÄÄ
AUTOKORJAAMOITA
JA JÄLLEENMYYJIÄ
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Henkel on yksi suurimmista 
liimaus- ja tiivistysratkaisuja 
autoteollisuudelle tarjoavista 
yrityksistä. Tuotevalikoima 
kattaa korjaukseen ja huoltoon 
liittyvät monipuoliset tarpeet, 
kuten osien korjauksen ja lasin 
liimauksen sekä saumojen tii-
vistyksen ja korroosiosuojauk-
sen. Autopuolen tunnetuimpia 
Henkel-tuotemerkkejä ovat 
Loctite ja Teroson.

Henkel-tuotteiden numerointi 
uudistuu

Autonkorisovelluksissa käytettävät Teroson-
liimat, -tiivisteaineet ja -pinnoitteet täyttä-
vät tiukimmatkin autonvalmistajien asetta-
mat laatuvaatimukset. Teroson-autonkor-
jaustuotteiden avulla vaurioituneet korit 
voidaan korjata ja suojata uuden veroisiksi.
Tuotteiden monipuolisuus ja -käyttöisyys  
tekevät niistä sopivia mitä erilaisimpiin 
räätälöityihin tai standardin mukaisiin 
käyttötarkoituksiin.

Loctite on ollut jo viiden vuosikymmenen 
ajan maailmanjohtaja tehokkaiden liimo-
jen, tiivisteaineiden ja kemikaalien tuote-
kehityksessä ja valmistuksessa. Menestys pe-
rustuu kokemukseen ja tekniseen asiantun-
temukseen. Henkelin panostus tutkimustyö-
hön on luonut teknisesti kehittyneen tuote-
valikoiman, joka parantaa laatua ja kannat-
tavuutta sekä tarjoaa suorituskykyä ja yh-
teensopivuutta myös kaikkein vaativimpiin 
autoteollisuuden sovelluksiin.

Kaha parantaa Henkel-indeksointiaan anta- 
malla tuotteille loogisemmat tuotenume-
rot. Uudistuksen jälkeen Autoluettelosta on 
helppo löytää oikea Henkel-nimike tuote-
tietoineen ja -kuvineen sekä käyttöturval-
lisuustiedotteineen. Samalla valikoima laa-
jenee merkittävästi kattamaan ammattilais-
ten tarpeet entistäkin paremmin.

Autonkorisovelluksissa käytettävät Teroson-
liimat, -tiivisteaineet ja -pinnoitteet täyttä-
vät tiukimmatkin autonvalmistajien asetta-
mat laatuvaatimukset. Teroson-autonkor-
jaustuotteiden avulla vaurioituneet korit 
voidaan korjata ja suojata uuden veroisiksi.
Tuotteiden monipuolisuus ja -käyttöisyys 

Kaha parantaa Henkel-indeksointiaan anta-
malla tuotteille loogisemmat tuotenume-
rot. Uudistuksen jälkeen Autoluettelosta on 
helppo löytää oikea Henkel-nimike tuote-
tietoineen ja -kuvineen sekä käyttöturval-
lisuustiedotteineen. Samalla valikoima laa-
jenee merkittävästi kattamaan ammattilais-

Henkelillä myös:
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-venelämmityssarjan tilaajalle paukkuliivit

Monitoimikytkin Multi Comfort 04
mahdollistaa neljän toiminnon 
ohjauksen yhdellä ja samalla 
käyttölaitteella AT39/55-malleissa 
(säästökäynti, normaali- ja 
booster-lämmitys, tuuletus).

Webasto Air Top 2000 ST Diesel
Veneet: < 9 m
Lämmitysteho: 0,9-2,0 kW
Polttoaineen kulutus: 0,12–0,24 l/h
Virrankulutus: 9–29 W
Ilmamäärä: max 93 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 317 x 120 x 121 mm
Paino: 2,6 kg

Webasto Air Top 3900 Evo Diesel
Veneet: 9–12 m
Lämmitysteho: 1,5–3,5 kW 
(3,9 kW boosterteho max 60 min)
Polttoaineen kulutus: 0,17–0,42 l/h
Virrankulutus: 15–36 W (45 W boost)
Ilmamäärä: max 139 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 425 x 148 x 148 mm
Paino: 5,9 kg

Webasto Air Top 5500 Evo Diesel
Veneet: 11–14 m
Lämmitysteho: 1,5–5,0 kW 
(5,5 kW boosterteho max 30 min.)
Polttoaineen kulutus: 0,17–0,60 l/h
Virrankulutus: 15–95 W (116 W boost)
Ilmamäärä: max 218 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 425 x 148 x 148 mm
Paino: 5,9 kg

Monitoimikytkin Multi Comfort 04
mahdollistaa neljän toiminnon 
ohjauksen yhdellä ja samalla 
käyttölaitteella AT39/55-malleissa 
(säästökäynti, normaali- ja 
booster-lämmitys, tuuletus).

Webasto Air Top 2000 ST Diesel
Veneet: < 9 m
Lämmitysteho: 0,9-2,0 kW
Polttoaineen kulutus: 0,12–0,24 l/h
Virrankulutus: 9–29 W
Ilmamäärä: max 93 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 317 x 120 x 121 mm
Paino: 2,6 kg

Webasto Air Top 3900 Evo Diesel
Veneet: 9–12 m
Lämmitysteho: 1,5–3,5 kW 
(3,9 kW boosterteho max 60 min)
Polttoaineen kulutus: 0,17–0,42 l/h
Virrankulutus: 15–36 W (45 W boost)
Ilmamäärä: max 139 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 425 x 148 x 148 mm
Paino: 5,9 kg

Webasto Air Top 5500 Evo Diesel
Veneet: 11–14 m
Lämmitysteho: 1,5–5,0 kW 
(5,5 kW boosterteho max 30 min.)
Polttoaineen kulutus: 0,17–0,60 l/h
Virrankulutus: 15–95 W (116 W boost)
Ilmamäärä: max 218 m³/h (0,5 mbar vastapaine)
Ulkomitat: 425 x 148 x 148 mm
Paino: 5,9 kg

Täysin portaattomalla tehonsäädöllä varustettu 
Webasto Air Top edustaa markkinoiden edis-
tyksellisintä lämmitintekniikkaa. Kahan jälleen-
myyjänä voit palkita oman asiakkaasi viisaasta 
valinnasta, sillä jokaisen Air Top -venelämmitys-
sarjan mukana toimitetaan Webasto-paukkuliivit. 
Kampanja kestää niin kauan kuin liivejä riittää.

Hiljaiset ja varmatoimiset 12/24 V Webasto Air Top -diesellämmit-
timet käyvät täysteholla, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.  
Tämän jälkeen termostaattinen ohjaus pitää sisälämpötilan tasai-
sena säätämällä lämmittimen toimintaa automaattisesti. Asennus-
valmiin sarjan lisäksi tarvitaan venekohtainen lämminilmaputkisto 
haaroituskappaleineen ja suulakkeineen.

Ilmatäytteiset Stormforce-paukkuliivit edustavat alan viimeisintä teknologiaa. 
EN- ja SOLAS-hyväksytyissä ja -30°C kylmäkäyttötestin läpäisseissä 

liiveissä on pehmeä neopreenikaulus ja runsaat säätövarat.

Air Top
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Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, 
jossa ei ole ennen totuttu näkemään vastaa-
vaa laatua ja tarkkuutta. Se on helppokäyt-
toinen ja luotettava ajokunnon varmistaja – 
täydellinen valinta autoilijan kumppaniksi. 

Dräger selätti talven
Vuosi 2011 oli läpimurto Dräger-alkolukoille 
maassamme. Elokuun alussa voimaan tullut 
laki alkolukkojen käytöstä koululais- ja päi-
vähoitokuljetuksissa johti kovaan asennus-
ruuhkaan kesäkuukausina. Syksyn jälkeen 
koitti kylmä talvi, joka laittoi alkolukkojen 
tekniikan todella koville. 

Aiempien kokemusten perusteella emme 
alun alkaenkaan olleet kovin huolissamme 
Drägerin pakkasensietokyvystä. Ja viimeis-
tään nyt voimme todeta: Dräger Interlock 
XT on oikea valinta ammattiliikenteeseen – 
kovat olot eivät ole sille mikään ongelma!

Paljon työtä tarjolla
Kuten tiedetään, alkolukkojen käytön laa-
jentamista muuhunkin ammattiliikentee-
seen kaavaillaan alkavaksi 2014. Aikataulu 
on tiukka ja tavoite kunnianhimoinen, mut-
ta toteutuessaan se tulisi kattamaan ison 
määrän kuorma- ja linja-autoja.

Nyt kannattaakin olla aktiivinen oman asia-
kaskunnan ja alueen kuljetusyrittäjien suun-
taan ja tasoittaa heidän tulevia investoin-
tejaan sekä vastaavasti jakaa asennustöitä  
pidemmälle ajanjaksolle!

Luotettava alkotesteri on hitti kesäkauden 
rientoihin ja esim. mainio mökkituliainen. 
Ammattilaistason alkotesteriä on parissa 
vuodessa myyty Suomessa yli 6 000 kpl – sitä 
kannattaa siis pitää tarjolla myymälässä!



32

Täydellinen pari piirturihuoltoon
VDO DTCO Universal -digipiirturi ja CTC II -piirturitesteri 
muodostavat tehokaksikon helpottamaan ja tehosta-
maan piirturihuoltoa. Juuri lanseerattu digipiirturin 
24 V Universal-yleismalli on mahdollista ohjelmoida 
CTC II -testilaitteella toimimaan kuten vastaava 
merkkikohtainen piirturi. Tämä vähentää piirturien 
varastointitarpeita asennuspisteissä ja nopeuttaa 
palvelua piirturinvaihtoasioissa. CTC II -teste-
rillä voidaan lisäksi mitata ja kalibroida käy-
tännössä kaikki analogiset ja digitaaliset 
piirturit. Laite on yhteensopiva sekä 
VDO:n rullaradan että valokenno-
mittalaitteen kanssa.

 – kaikki tarpeelli nen ajopiirtureihin

VDO DTCO Universal -digipiirturi ja CTC II -piirturitesteri 
muodostavat tehokaksikon helpottamaan ja tehosta-
maan piirturihuoltoa. Juuri lanseerattu digipiirturin 
24 V Universal-yleismalli on mahdollista ohjelmoida 
CTC II -testilaitteella toimimaan kuten vastaava 
merkkikohtainen piirturi. Tämä vähentää piirturien 
varastointitarpeita asennuspisteissä ja nopeuttaa 
palvelua piirturinvaihtoasioissa. CTC II -teste-
rillä voidaan lisäksi mitata ja kalibroida käy-
tännössä kaikki analogiset ja digitaaliset 

 – kaikki tarpeelli nen ajopiirtureihin

Ajopiirtureiden markkina-
johtaja VDO tarjoaa ensiasen-
nuslaatuiset tuotteet, joiden 
toimivuuteen ja yhteensopi-
vuuteen ammattiautoilija voi 
luottaa. Valikoimassa ovat 
digipiirturit kaikkiin automal-
leihin sekä tarvittavat testerit 
ja tiedonhallintatyökalut.

CAR-A-WAN on 2G/3G-reititin, joka mahdollistaa jopa 20 Mb/s 
nettiyhteyden liikkuvaan autoon tai veneeseen. Plus-malli 
on varustettu kahdella datamodulilla, minkä ansi-
osta katvealueet eivät aiheuta yhteyskatkoja. 

Internet-yhteyden voi jakaa ajoneuvossa 
käytettäville päätelaitteille (kannettavat, 
puhelimet, maksupäätteet jne.) joko 
langallisella tai langattomalla verkolla. 

Saksalaisen IPmotionin valmistama 
CAR-A-WAN on mm. Daimler AG:n 
valinta business-varusteltujen 
malliensa reitittimeksi.

nettiyhteyden liikkuvaan autoon tai veneeseen. Plus-malli 

Internet jokaiseen ajoneuvoon
CAR-A-WAN
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 – kaikki tarpeelli nen ajopiirtureihin – kaikki tarpeelli nen ajopiirtureihin
Uusi kattava luettelo
Ajopiirturitietojen tallentaminen 
pilkulleen lain vaatimalla tavalla 
aiheuttaa monelle kuljetusliik-
keelle päänvaivaa. Kahan uuteen 
VDO-piirturiluetteloon on yksiin 
kansiin koottu kaikki kuljetus-
yrityksen ja korjaamon tarvitse-
mat ratkaisut ja tuotteet. VDO 
Fleet Management hinnasto-
tuoteluettelo lähtee Kahalta 
tilausnumerolla DTCO2.

Uudet DLK Pro -tiedonsiirtotuotteet
Vaivattomaan lainmukaiseen arkistointiin tarkoitetut VDO:n suositut tiedon-
siirtoavaimet uudistuivat. Integroidulla kortinlukijalla ja värillisellä kosketus-
näytöllä varustettu Pro Download Key sopii pienille kuljetusliikkeille aino-
aksi tallennusvälineeksi tai suurille massamuistikopiointiin. Noin 6 000 
määräaikaislataukselle riittävä 2 Gb tiedonsiirtoavain on heti käyttövalmis 
ilman asennuksia tietokoneelle. Lataustietoja voi tarkastella ja hallita kos-
ketusnäytöllä; kortinlukija aktivoidaan tarvittaessa käyttöön päivitys-
kortilla. Avaimesta on saatavana myös tietokoneessa toimi-
valla monipuolisella raportointiohjelmistolla 
varustettu versio Pro TIS-Compact.

Kuormaliinat 
automaattisella sisäänkelauksella
Uutuutena Kaha Truck Systems -valikoimaan tulevissa Roll-In-kuormaliinoissa 
on patentoitu automaattinen sisäänkelausjärjestelmä, joka estää sidonta-
nauhojen sotkeutumisen. Kelauksen lukitus ja vapautus on helppoa ja kiristys 
tapahtuu perinteisen liinan tavoin. 

Saatavana on 3 mallia, joista 2 on varustettu tupla-J-koukulla ja yksi E-kiinnik-
keellä. Edellisten pituus on 3,0 m ja leveydet 25 ja 50 mm. Jälkimmäisen vas-
taavat luvut ovat 3,8 m ja 50 mm. Kapeimman mallin sidontakapasiteetti on 
250 kg ja murtolujuus 500 daN sekä kahden leveämmän 750 kg ja 1 500 daN.
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Moottori sammutettuna tapahtuvaan ohjaa-
mon jäähdytykseen suunniteltu ilmastointi-
laite on paitsi mukavuus- myös tärkeä tur- 
vallisuusvaruste. Sen ansiosta ohjaamossa 
voi nukkua ovet ja ikkunat lukittuina. Hyvä 
yöuni parantaa myös kuljettajan vireystilaa 
päivällä ajettaessa.

Webasto Cool Top Vario 10 E asennetaan 
olemassa olevan kattoluukun paikalle. 
Merkkikohtaisilla sarjoilla asennus onnistuu 

helposti ilman kylmälaiteosaamista kaikkiin 
yleisimpiin Suomessa käytettäviin kuorma-
autoihin ja rekkoihin. 

Hiljaisen ja taloudellisen laitteen katolle 
jäävä osa on matala ja aerodynaaminen.  
Sisäpaneeliin on sijoitettu selkeä näyttö ja 
käyttöpainikkeet sekä kiinteät ja suunnatta-
vat ilmanohjaimet. Mukana seuraa kauko- 
säädin.

yöuni parantaa myös kuljettajan vireystilaa 
päivällä ajettaessa.

Webasto Cool Top Vario 10 E asennetaan 
olemassa olevan kattoluukun paikalle. 
Merkkikohtaisilla sarjoilla asennus onnistuu 

Citysphere on busseihin helposti asennettava 
poikkeuksellisen energiatehokas ilmastointi-
laite, joka hyödyntää jäähdytyksen ja ilman 
kierrätyksen yhdistelmää kekseliäästi.

Citysphere on busseihin helposti asennettava 
poikkeuksellisen energiatehokas ilmastointi-
laite, joka hyödyntää jäähdytyksen ja ilman 

Energiatehokkuuden erikoisosaaja
Spheros GmbH on vuonna 2005 Webastosta 
omaksi yksikökseen irtautunut ja edelleen 
sen kanssa läheistä yhteistyötä tekevä bus-
sien ilmastointiin erikoistunut yritys. Pääma-
jaansa Münchenissä pitävä Spheros on alan 
johtavia valmistajia koko maailmassa ja eri-
koistunut varsinkin moottorista riippumat-
tomien, ekologisten ilmastointiratkaisujen 
kehittämiseen.

Tulevaisuuden järjestelmä
Keveytensä ja energiatehokkuutensa ansi-
osta Citysphere on ekologinen ja moderni 
ratkaisu kaupunkibussin matkustamon jääh-
dytykseen. Sen on huomannut myös Volvo, 
joka on valinnut Cityspheren huippunykyai-
kaisten hybridibussiensa OE-ilmastointilait-
teeksi. Saman päätöksen ovat tehneet mo-
net muutkin eurooppalaiset ajoneuvon- ja 
korinvalmistajat sekä liikennelaitokset. 

Pieni laite – suuri vaikutus
Citysphere hyödyntää yksinkertaista ilmiö-
tä: kun ilmaa kierrätetään, sitä tarvitsee 
jäähdyttää vähemmän. Miellyttäväksi koet-
tu lämpötila saavutetaan näin paljon nope-
ammin ja taloudellisemmin kuin tukeutu-
malla pelkkään raakaan jäähdytystehoon. 
Laitteen aikaansaama ilmankierto on opti-
moitu huomaamattomaksi ja virkistäväksi  
vailla vedon tuntua.

Matala kulutus – korkea hyötysuhde
Citysphere toimii täysin sähköisesti ilman 
erillistä konehuoneessa olevaa ilmastointi- 
laitteen kompressoria. Toimintaperiaatteen 
ansiosta sen energiankulutus on todella pie-
ni ja hyötysuhde erinomainen. Kaksi 4 kW 
yksikköä etu- ja takakattoaukkoihin asen-
nettuna riittävät siten isonkin bussin jääh-
dytykseen.

Helppo asentaa – halpa käyttää
Jälkiasennus esim. bussin kattoluukkuun on 
yhtä helppoa kuin tehdasasennuskin, sillä 
Citysphere ei tarvitse toimiakseen ilmakana-
via. Laitteen kylmäpiiri on esitäytetty ja her-
meettisesti suljettuna täysin huoltovapaa. 
Käyttökustannukset muodostuvat huomat-
tavasti perinteistä kattoyksikköratkaisua al-
haisemmiksi ja ylläpidoksi riittää ilmansuo-
dattimen vaihto kerran vuodessa.

Kompakti ilmastointilaite kaupunkibusseihin

Tehokkaaseen taukoilmastointiin                                    Cool Top Vario 10 E
Webasto on tuonut markkinoille 
uuden, entistä tehokkaamman 
ja taloudellisemman 
taukoilmastointi-
laitteen erittäin 
laajalla sopi-
vuudella.



35

Kompakti ilmastointilaite kaupunkibusseihin

Tehokkaaseen taukoilmastointiin                                    Cool Top Vario 10 E
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Kaha AC Service: 
uusi logo, uusia 
tuotteita

Wigam Lovair on 
todistanut tehonsa
Muutama vuosi sitten Kahan valikoimaan 
tullut Wigam Lovair Auto -ilmanraikastin on 
osoittautunut tehokkaaksi, nopeaksi ja hel-
poksi tavaksi päästä eroon ajoneuvon  mat-
kustamoon tai ilmastointikanaviin pintty-
neestä tunkkaisuudesta tai pahasta hajusta. 

Lovair sijoitetaan ajoneuvon ilmastointi-
laitteen läheisyyteen, jonka annetaan käy-
dä matkustamon koosta riippuen 5–60 mi-
nuutin ajan täydellä teholla ovet suljettui-
na. Tämän jälkeen matkustamo tuuletetaan 
hyvin. Tuloksena on raikas ja hajuton ilma – 
aivan kuin kesäsateen jälkeen!

Kahan ilmastointihuolto-ohjelma Kaha AC Service on 
saanut uuden logon, jonka alla tullaan vastaisuudessa 
lanseeraamaan omia ns. Private label -tuotteita. 

Kompressoriöljyt

Ensimmäisenä esitellään kompressorinvalmistajien ensiasennus-
öljyä vastaava PAG-kompressoriöljy, jossa on mukana väriaine. 
Eurooppalaista tuotantoa olevaa öljyä on saatavana 
ISO 46, 100 ja 150 viskositeeteissa.

Kaikissa Kaha AC Service -tuotteissa on suomen- 
ja ruotsinkieliset käyttö- ja turvallisuusohjeet.

tuotteita

Kylmäaineet 

Kahan kylmäainevalikoiman tuotenumerointia on selkeytetty 
luopumalla pitkistä kirjain- ja numerosarjoista. Tästä lähtien 
numerointi noudattaa yksinkertaista TYYPPI-PAINO-kaavaa, 
esim. R134-60.

Pienten pullojen kooksi vakiintuu Euroopassa yleisimmin käytetty 
12 kg. Standardinmukaisen koon ansiosta myös pullojen saatavuus 
paranee. Kysy Kahalta edullista tarjousta!

Wigam Lovair ei peitä, vaan POISTAA epä-
miellyttävät hajut kehittämällä otsonia, jo-
ka muuttaa hajumolekyylit happimolekyy-
leiksi. Laitteen edullisen otsonigeneraatto-
rin vaihtoväli on peräti 2 500 tuntia tai 2 
vuotta, joten käyttökustannukset jäävät al-
haisiksi.

Ammattikäyttöön tarkoitettu, suuritehoi-
nen Wigam Lovair Auto -otsonointilaite so-
veltuu mm. seuraaviin käyttökohteisiin:

- Ajoneuvojen ilmastointilaitteet
- Ajoneuvojen sisätilat 
 ja työkoneiden ohjaamot
- Asuntovaunut ja matkailuautot
- Linja-autot ja junanvaunut
- Veneet
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Ylivoimainen OEM-markkinaosuus
Stabilus valmistaa kaasujousia sekä hydraulisia liikkeen- ja värinän-
vaimentimia ajoneuvo-, huonekalu- ja koneenvalmistusteollisuudelle 
sekä erilaisten terveydenhuollon ja laitostekniikan sovellusten 
valmistajille. Se on markkinajohtaja kaikilla teollisuuden-
aloilla ja autopuolella merkin OEM-markkina-
osuus on lähes 70 %. Stabilus on siis 
ensiasennustoimittaja käytännössä 
kaikille suurille autonvalmistajille.

Auto- ja yleisjouset 3 v takuulla
Kahan tuoteohjelmassa Stabilus on jo nyt 
autojen mallikohtaisilla kaasujousilla, syksyllä 
valikoimaan tulevat myös yleismalliset jouset 
muihin ajoneuvoihin ja konttorituoleihin. 
Kaikki nimikkeet tarkkoine tuotetietoineen 
löytyvät sähköisestä Autoluettelosta, yleis-
jousista saatavana on myös perinteinen 
paperiluettelo. Aivan kuten muillakin 
Kahan myymillä varaosilla, myös Stabilus-
kaasujousilla on ainutlaatuinen 3 vuoden 
/ 100 000 km erikoistakuu.

-kaasujouset Kaha-valikoimaan

Markkina-alueena koko maailma
Vuonna 1934 perustetulla, Saksan Koblenzissa päämajaansa pitävällä 
Stabiluksella on yhdeksän tuotantolaitosta viidessä maanosassa ja se 
työllistää yli 3 000 ihmistä. Tilikaudella 2009/2010 sen maailmanlaajuinen  
liikevaihto oli lähes 360 miljoonaa euroa. Yrityksen tuoteohjelmaan  
kuuluu noin 15 000 nimikettä, joiden valmistus täyttää tärkeimmät tuo-
tanto- ja ympäristöstandardit.

Harvasta tuotemerkistä millään alalla tulee tuotetta laajasti kuvaava 
yleisnimi. Autoalalla sellainen on Webaston tapaan saksalainen 
Stabilus, joka merkitsee ammattilaiselle korkealaatuista kaasujousta. 
Yli 140 miljoonaa tuotetta vuodessa valmistava alan ylivoimainen 
markkinajohtaja sopii erinomaisesti Kahan laatu-
tietoiseen valikoimaan.

Koon mukaan 
luokiteltujen, yleismallisten 

Stabilus-kaasujousien paperi-
luettelon tilausnumero on STABILUS1.

Stabilus valmistaa kaasujousia sekä hydraulisia liikkeen- ja värinän-
vaimentimia ajoneuvo-, huonekalu- ja koneenvalmistusteollisuudelle 
sekä erilaisten terveydenhuollon ja laitostekniikan sovellusten 
valmistajille. Se on markkinajohtaja kaikilla teollisuuden-

markkinajohtaja sopii erinomaisesti Kahan laatu-

valmistajille. Se on markkinajohtaja kaikilla teollisuuden-
aloilla ja autopuolella merkin OEM-markkina-
osuus on lähes 70 %. Stabilus on siis 

Kahan tuoteohjelmassa Stabilus on jo nyt 
autojen mallikohtaisilla kaasujousilla, syksyllä 
valikoimaan tulevat myös yleismalliset jouset 
muihin ajoneuvoihin ja konttorituoleihin. 
Kaikki nimikkeet tarkkoine tuotetietoineen 
löytyvät sähköisestä Autoluettelosta, yleis-

sekä erilaisten terveydenhuollon ja laitostekniikan sovellusten 
valmistajille. Se on markkinajohtaja kaikilla teollisuuden-
aloilla ja autopuolella merkin OEM-markkina-



38

Kiinnitysratkaisuja kuljettajan parhaaksi
Yhä useamman autoa työkseen kuljettavan on nykyään käytettävä 
ja pidettävä ohjaamossa jonkinlaista työtehtävään liittyvää elek-
tronista laitetta. Kuljettajalla on oikeus vaatia, että sen käyttö on 
tehty mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. Huono työasento 
voi aiheuttaa kipua ja kevytkin laite muuttua irrallisena vaaralli-
seksi onnettomuustilanteessa.

Kahalla on tarjota kaikille kuviteltavissa oleville laitteille niin uni-
versaaleja kuin mallikohtaisiakin pidikkeitä, joilla kuljettajan työ-
ergonomia ja turvallisuus saatetaan asianmukaiselle tasolle. Kiin-
nitysalusta voi olla periaatteessa mikä tahansa, sillä kiinnikevali-
koima sisältää valtavan joukon erilaisia irrotettavia tai kiinteästi 
asennettavia jalustoja.

                        – liikkuvaan toimistoon
Ruotsalainen Zirkona valmistaa laadukkaita pidikkeitä, joilla kan-
nettavan tietokoneen voi kiinnittää hyvin monella eri tavalla pa-
ketti- tai kuorma-auton ohjaamoon. Yhteensä komponentteja on 
noin 50, joilla saadaan aikaan useita erilaisia ratkaisuja niin koje-
lauta-, ohjauspyörä-, istuin kuin takaseinäkiinnitykseenkin. Kestä-
vät teleskooppivarret monipuolistavat asennusmahdollisuuksia ja 
parantavat käyttöergonomiaa.

SWF
Keinu- ja 
viiksikatkaisimetMerit

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

Alstermo
Sähköjohdot

Sähkötarvikkeet
Kahan sähkö- ja ohjaamokomponenit löytyvät 
osoitteesta www.autoluettelo.fi kohdasta 
Työkalut/Tarvikkeet > Yleistarvikkeet. 
Käyttäjä näkee paitsi tuotteet, myös niiden hinnat, 
varastosaldot sekä tekniset tiedot, mitat ja kuvat.

SWF
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Kiinnitysratkaisuja kuljettajan parhaaksi

                    – kaikkeen kiinnitykseen
Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja rakentuu mustaksi jauhemaalatuista merialumiini- 
osista sekä kumisista kuulanivelistä, jotka vaimentavat tärinää ja iskuja. RAM-ratkaisut on 
rakennettu noin 1 000 osakomponentista, joita yhdistelemällä syntyy yli 3 000 nimikkeen 
tuotevalikoima. Järjestelmässä on 5 kokoluokkaa (A–E), jotka määräytyvät kuulan läpimitan 
(14–86 mm) mukaan. Vastaavat kuormasuositukset ovat 0,1–9,1 kg.

Kolarin vaikutukset eivät pääty ajoneuvon ja kuljettajan äkkipysähdykseen: 
myös kaikki irtain tavara sinkoutuu eteenpäin painoonsa nähden monikertaisella voimalla.

ProCar ja 
MagCode
Virtapistokkeet

TriMark
Saranat, lukot ja kahvat

Pommier
Saranat, lukot ja kahvat

Spal
Keskuslukituksen 
ohjaus

OSLV 
Lasinpyyhkijät

SWF
Lasinpyyhkijät ja
pesurituotteet

VDO 
Pesurituotteet

Britax 
Majakat, valaisimet 
ja peilit

Sähkökomponentit

Pommier
Saranat, lukot ja kahvat

TriMark
Saranat, lukot ja kahvat



40

on ammattilaisen valinta
Kestävät MXN-kamerajärjestelmät ovat varma valinta raskaaseen ammattikäyttöön. 
Laajan kaapeli- ja varustevalikoiman ansiosta MXN-järjestelmä on helppo asentaa 
mihin tahansa kohteeseen. Kaikki kamerat ovat tärinän- ja säänkestäviä ja näytöt 
varustettu korkealaatuisilla paneeleilla. Kaikilla tuotteilla on CE- ja E-merkinnät.

MXN-HD7DM / MXN-HD7QDM
Kolmella kameratulolla varustettu 7” HD7DM on mm. Komatsu 
Forestin valinta metsäkoneen Heavy Duty -näytöksi. Esilämmityk-
sen ansiosta kapasitiivinen kosketusnäyttö on välittömästi toimin-
tavalmis kovimmillakin pakkasilla. Teräskuorisessa, IP68-suojatus-
sa laitteessa on automaattinen virrankatkaisu ja kirkkaudensäätö  
sekä sisäänrakennettu kaiutin. Kesän aikana valikoimaan tuleva 
HD7QDM-malli on muilta ominaisuuksiltaan kuin HD7DM, mutta 
varustettu neljällä kamerasisääntulolla ja jaetulla näytöllä.

varustettu korkealaatuisilla paneeleilla. Kaikilla tuotteilla on CE- ja E-merkinnät.

”Kuolleen kulman”                                -sarja 
EU-direktiivit edellyttävät, että kaikkiin yli 7 500 kg painaviin uusiin ajoneuvoihin on asennettu 
peili tai kamera, jonka avulla kuljettaja voi nähdä oheisen kaavion mukaisen alueen. Säädöksen 
tarkoituksena on parantaa etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Kahalla on tarjota direktiivin täyttävä valmis MXN-
sarja, johon kuuluu IP68-suojattu ja sisäänrakenne-
tulla lämmittimellä ja mikrofonilla varustettu pallo-
kamera MXN22CW sekä valinnainen värinäyttö:

- MXN6500DD ( 7”, 2-DIN, 4 kameratuloa)
  -> sarja RV 650022CW
- MXN6900 ( 7”, 2 kameratuloa)
 -> sarja RV 690022CW
- MXN7000 ( 7”, 4 kameratuloa)
 -> sarja RV 700022CW

MXN-P7D / MXN-P7QD 
HD-malleja hieman tasaisempaan menoon tarkoitettu 7” P7D on 
varustettu kolmella kameratulolla ja esilämmityksellä. Muihin omi-
naisuuksiin kuuluvat mm. IP68-suojaus, automaattinen virrankat-
kaisu ja kirkkaudensäätö sekä sisäänrakennettu kaiutin. Rinnak-
kaismalli P7QD on muilta ominaisuuksiltaan kuin MXN-P7D, mutta 
varustettu neljällä kamerasisääntulolla ja jaetulla näytöllä. Molem-
mat mallit tulevat Kaha-valikoimaan kesän aikana.
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MXN-HD8DVRQ
Tarkalla 8” kapasitiivisella kosketusnäytöllä varustetun HD8DVRQ-
mallin erikoisuus on tallennus SD-muistikortille (jopa 146 tuntia 
128 Gb kortille). Jokaisella neljällä kameratulolla on oma kortti- 
paikkansa ja paljon erilaisia tallennusmahdollisuuksia (resoluu-
tio, bittimäärä, kuvataajuus). Tallenteita voi pikakelata ja etsiä 
eri hakukriteereillä. IP67-suojatussa laitteessa on tukeva alumiini- 
kuori ja hätätallennusakku (20 min). Mukana toimitetaan tarvit- 
tavat kaapelit sekä asennusteline ja häikäisysuoja. 

on ammattilaisen valinta

MXN-HD8DVRQ

MXN80C / MXN81C
Sonyn korkeatarkkuuksisella 1/3” CCD-
kennolla varustetussa MXN80C-kamerassa 
on sisäänrakennettu mikrofoni, automaat-
tinen lämmitys ja moottoroitu suojaläppä. 

Kestävä, IP69K-suojattu laite on hyvä valin-
ta myös työkoneiden peruutuskameraksi. 
Saatavana myös rinnakkaismalli MXN81C 
ilman suojaläppää.

Logistiikka – Kuljetus 2012 -suurtapahtuma
Jo 19. kerran järjestettävä Logistiikka – Kuljetus -tapahtuma 
kerää logistiikan, kuljetuksen, varastoinnin ja ICT-ratkaisu-
jen ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen 9.–12.5.2012. 
Myös Kaha on mukana ja esittelee monipuolista varaosa-  
ja lisävarustevalikoimaansa. Tervetuloa tutustumaan!

HUOM!

TALLENTAVA

NÄYTTÖ

Kaikki aukeaman tuotteet löytyvät osoitteesta www.autoluettelo.fi
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Messu-uutisia

Kahan 3V-messut takuuvarma menestys!
Kaha järjesti 3. helmikuuta 3 vuoden varaosatakuun ympärille teemoitetun asiakastilaisuuden 
jälleenmyyjilleen ja heidän mukaansa kutsumilleen korjaamoasiakkaille. Tapahtuma koostui 
tutustumisesta Kahan toimitiloihin, tuotenäyttelystä Marina Congress Centerissä sekä Viking 
XPRS -yöristeilystä Suomenlahdella. Noin 400 osallistujan joukosta saatu palaute todisti, 
että 3V-messut olivat mahtava menestys niin asia- kuin viihdeosastonkin puolesta. 
Kaha kiittää lämpimästi kaikkia mukana olleita!

1. Myyntipäällikkö Esa Riikonen ja Castrol-öljyt. 
2. Dräger-pisteellä kokeiltiin Alcotest 3000 -testeriä.
3. Formula Kart -simulaattori oli ahkerassa käytössä.
4. Kahan Håkan Westerlund jakoi Defa-tietoa. 
5. Aluejohtaja Jarkko Lehtinen Gates-pisteellään.
6. Tomi Toivonen esitteli Kahan AC-valikoimaa.
7. Esillä Kamasa Tools -ajoneuvoerikoistyökalut.
8. Juontaja Mari Kasvi ja Kahan Jouni Vainikka   
 arpomassa tuotepalkintoja.

1

2

3

4

5

6

7

8
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X-treme Car Show järjestetään jo 10. kerran syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Helsingin Messukeskuksessa. Monipuolisen viihde- ja harrasteautotarjonnan 
lisäksi esillä juhlanäyttelyssä on ensimmäistä kertaa myös tavallinen autoilu. 

Kaha pystyttää omalle osastolleen varikon, jonka huoltokeskuksena 
toimii Kamasa Tools / Liqui Moly -demoauto ja tähtinä säteilevät 
Legends-kilpuri Kamasan sekä Tuning-auto Bilsteinin väreissä.

Syksyn tuoteuutuuksia esittelee suuri Sonax / Osram -ständi,
jossa toimivasta Auto-Ringin myymälästä messuvieraat voivat 
tehdä edullisia Sonax-, Osram- ja Castrol-ostoksia.

Luonnollisesti vahvasti esillä on myös koko 
X-treme Car Shown pääpartneri Castrol urheilullisella
ja värikkäällä UEFA 2012 -jalkapalloteemallaan. 

X-treme Car Show 2012 Tervetuloa tutustumaan moni-
puoliseen tuotevalikoimaamme 
sekä nauttimaan vauhdikkaasta 
ja näyttävästä ohjelmasta! 

X-treme Car Show on avoinna  
la 1.9. 10–18 ja su 2.9. 10–17. 
Lisätietoja saa osoitteesta 
www. x-treme.fi

KAHA KIERTÄÄ
AUTOKORJAAMOITA
JA JÄLLEENMYYJIÄ
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Kaha-uutisia

Tilauksesta toimitukseen – Logistiikkaa asiakkaan parhaaksi
Kun toimitusvalikoimassa on yli 200 000 tuotenimikettä, on logistiikan johdonmukainen kehittämi-
nen tärkeää. Niin tietojenkäsittely- kuin varastopuolellakin käyttöönotettujen modernien ratkaisujen 
ansiosta Kaha voi tarjota asiakkailleen ympäri vuorokauden palvelevan sähköisen Autoluettelon sekä 
varmat ja nopeat toimitukset kaikkialla Suomeen.

Autoluettelo.fi
Autoluettelo.fi -palvelusta Kahan asiakas näkee tuotteiden varasto- 
saldon, netto- ja svh-hinnat sekä tilaustietonsa. Varaosia voidaan 
hakea rekisterinumeron, automerkin, -mallin ja vuosimallin mukaan 
tai vaihtoehtoisesti oe-, tuote- ja vertailunumerolla. Tuotteen pikku-
kuvaa klikkaamalla avautuu tuotekortti, josta löytyvät tuotteeseen 
liittyvät asennus- ja käyttöohjeet, käyttöturvallisuustiedotteet sekä 
muut dokumentit.

Autoluettelon tiedot pohjautuvat alan arvostetuimpaan tuote- ja 
soveltuvuustietokantaan TecDociin. Hakuja ja tilauksia voidaan  
tehdä myös suoraan asiakkaan järjestelmien (esimerkiksi AutoFutur)  
kautta, sillä Autoluettelo on integroitu olemassa oleviin järjestel-
miin Kahalinkin avulla.

Extranet
Kaha.fi/extranet sisältää tuotteiden asennusohjeita ja dokumentteja. 
Uusimpana Extranettiin lisätystä sähköisestä Takuu-, Palautus- ja 
Huolto -tapahtumien käsittelypalvelusta enemmän viereisellä sivulla.

Korjaamo.net
Vapaan varaosakaupan autokorjaamoille räätälöity Korjaamo.net 
on työkalu korjaamotoiminnan tueksi. Ilmainen palvelu hyödyntää 
peräti viittä eri suomalaista ja eurooppalaista tietokantaa, mutta 
edellyttää vain voimassaolevaa Autodata-lisenssiä. Korjaamo.netin 
avulla voidaan pelkällä rekisterinumerolla hakea huollettavalle  
tai korjattavalle autolle huolto- tai korjaustiedot ja -ohjeajat sekä 
kaikki tarvittavat varaosat.
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Tilauksesta toimitukseen – Logistiikkaa asiakkaan parhaaksi

TPH-palvelu:
”Se vaan toimii”
Viime Kahaviestissä esiteltiin Kahan Extra-
nettiin lisätty uusi palvelu Takuu-, Palautus- 
ja Huolto-tapahtumien entistä selkeämpään 
hallintaan. Järjestelmä on nyt ollut käytössä 
puolisen vuotta ja osoittanut jo nyt toimi-
vuutensa laajemmassa käytössä.

TPH-palvelun käyttöönottaneet asiakkaam-
me ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä 
palvelun helppokäyttöisyyteen ja tapahtu-
mien selkeämpään ja nopeampaan käsitte-
lyyn. Myös Kahan TPH-käsittelijöiden koke-
mukset ovat olleet positiivisia. Esikäsittelyn 
myötä ns. tarpeettomia palautuksia on saa-
tu selvästi vähennettyä ja käsittelyssä tarvit-
tavien välttämättömien tietojen saaminen 
on parantanut. 

Kaha jatkaa edelleen järjestelmän kehit-
tämistä asiakaspalvelunsa parantamiseksi. 
Omassa organisaatiossa kannattaa varmis-
taa, että oikeat henkilöt ovat tietoisia TPH-
palvelusta ja että heidän Extranet-tunnuk-
sensa ovat toiminnassa. 

Kahan 13 000 m2 päävarasto sijaitsee oman katon alla Vantaan Ansatiellä. Se työllistää 
noin 80 henkilöä, jotka käsittelevät keskimäärin 950 toimitusta vuorokaudessa ja yli 
1 400 000 keräilyriviä vuodessa.

Vuonna 2009 varastossa otettiin käyttöön 
puheohjaus ja vuotta myöhemmin kaksi 
kuvan Kasten Tornado -varastoautomaattia. 
Hissiperiaatteella toimivat automaatit mak-
simoivat lattian hyötyneliöt pakkaamalla 
tuotteet käytössä olevaan korkeustilaan.

Trukit ja hyllykärryt ovat jatkuvassa yhtey-
dessä keskustietojärjestelmään, sillä varas-
to kytkettiin koko tilan kattavaan langatto-
maan verkkoon jo 2000-luvun alussa. Rat-
kaisun ansiosta Autoluettelon varastosal-
dot päivittyvät reaaliajassa.

Samaan aikaan varastoautomaattien kans-
sa otettiin käyttöön kuljettimet. Ne toimi-
vat ryhmäkeräilyn osana ja siirtävät keräily-
laatikot koneelta toiselle ja edelleen lähet-
tämöön.

Kaha oli ensimmäisten mukana tarjoamassa 
asiakkailleen verkkolaskumahdollisuutta. 
Vuonna 2005 käynnistynyt järjestelmä on 
kasvattanut suosiotaan tasaisesti, sillä se 
vähentää virheitä sekä nopeuttaa laskun 
kierrätystä ja helpottaa arkistointia.

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

Lisätietoja: tph@kaha.fi
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Italialaisen indel B:n 12/24/115–230 V kylmälaukut tarjoavat alan nykyaikaisinta tekniikkaa 
ajoneuvoihin ja kesämökeille. Malliston kolme 585 mm pitkää ja 350 mm leveää laukkua  
eroavat toisistaan vain korkeudeltaan: 380, 445 ja 530 mm korkeiden laukkujen vastaavat  
tilavuudet ovat 31 litraa (malli IB TB31A), 41 litraa (IB TB41A) ja 51 litraa (IB TB51A). 

Danfoss BD35F -kompressorilla varustettujen laukkujen lämpötilaa (-18 – +10°C) valvoo 
termostaatti. Tehokkaan eristyksen ja eko-moodin ansiosta virrankulutus on maltillista.

LightFix-lisävalotelineet tulevat uutuutena 
Kaha Truck Systems -valikoimaan. Kiillote-
tusta ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetut telineet on suunniteltu siten, että ne 
sopivat ohjaamossa oleviin alkuperäisiin 
kiinnityspisteisiin – mitään porauksia ei siis 
tarvita. Valikoima kattaa kaikki Suomessa 
myytävät automerkit ja -mallit. 

Tarjolla on laaja kiinnitystarvikevalikoima, 
jonka avulla kaikki lisävalot saadaan kiinni-
tettyä helposti ja tukevasti. Telineet toimi- 
tetaan lisämaksusta auton alkuperäisellä 
värillä tai asiakkaan toiveen mukaan maa- 
lattuna. Kaikissa valotelineissä on lisäksi op-
tiona tyylikkäät upotetut LED-huomiovalot.

Kannettavat kylmälaukut ajoneuvoihin

-lisävaloraudat
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Italialaisen indel B:n 12/24/115–230 V kylmälaukut tarjoavat alan nykyaikaisinta tekniikkaa 
ajoneuvoihin ja kesämökeille. Malliston kolme 585 mm pitkää ja 350 mm leveää laukkua 
eroavat toisistaan vain korkeudeltaan: 380, 445 ja 530 mm korkeiden laukkujen vastaavat 
tilavuudet ovat 31 litraa (malli 

Danfoss BD35F -kompressorilla varustettujen laukkujen lämpötilaa (-18 – +10°C) valvoo 
termostaatti. Tehokkaan eristyksen ja eko-moodin ansiosta virrankulutus on maltillista.

Kannettavat kylmälaukut ajoneuvoihin

Tuoteuutisia

GP Batteries Kahan tuoteohjelmaan

GP Batteries on maailman johtavia paristo- ja akkuteollisuuden 
innovaattoreita ja valmistajia. Yhtiön liikevaihto on 
noin 335 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 7 000 
ihmistä yli 15 maassa.

GP:n uusinta osaamista edustavat uuden sukupolven 
ladattavat NiMH-sormiakut, jotka ovat jo tehtaalla 
ladattuina heti käyttövalmiita. GP ReCyko -akut 
voidaan ladata jopa 1 000 kertaa, ja niiden täys-
latauksesta on jäljellä 6 kk kuluttua noin 90 % 
ja vielä vuodenkin päästä 85 %. 

Laadukas, erittäin laaja GP-valikoima on nyt saatavana 
kokonaisuudessaan Kahalta autopuolen erikoisparistot mukaan lukien.
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Kaha-uutisia

Kahan perinteikäs koulutuskiertue pyörähtää käyntiin jälleen kesän 
jälkeen. Rovaniemellä järjestettävän ensimmäisen ja Maarianhami-
nassa pidettävän viimeisen tilaisuuden väliin mahtuu runsas kuu-
kausi ja paljon kilometrejä. 

Nimitykset
AJONEUVOTEOLLISUUS

Wirtanen Joni
Kenttäpäällikkö
Dräger- ja VDO-
telematiikka
(09) 6156 8255,
0400 846 009
joni.wirtanen@kaha.fi

HALLINTO

Westerlund Linda
Assistentti
(09) 6156 8254
linda.westerlund@kaha.fi

KENTTÄMYYNTI

Makkonen Jari
Avainasiakaspäällikkö
040 672 5224
jari.makkonen@kaha.fi

LOGISTIIKKA

Kujala Harri
Inventointi
(09) 6156 8318
harri.kujala@kaha.fi

OSTOT

Memonen Tarita
Äitiysloman sijainen
(09) 6156 8267
tarita.memonen@kaha.fi

VARAOSAT

Tommi Fronden
Tuotepäällikkö
Alustan ja ohjauksen
osat / pyöränlaakerit
(09) 6156 68331
040 847 8331
tommi.fronden@kaha.fi

Hallman Paul
Tuoteassistentti
(09) 6156 8309
paul.hallman@kaha.fi

Veteläinen Jari
Tuotepäällikkö
Kemikaalit / 
Voiteluaineet
(09) 6156 8208, 
040 147 1829
jari.vetelainen@kaha.fi

VIIKKO 38
17.9. Rovaniemi Rantasipi Pohjanhovi
18.9.  Kemi Cumulus Kemi
19.9.  Oulu  Holiday Inn Oulu
20.9.  Kokkola Sokos Hotel Kaarle

VIIKKO 39
24.9.  Kajaani Scandic Kajanus
25.9.  Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi
26.9.  Joensuu Sokos Hotel Kimmel
27.9.  Mikkeli Sokos Hotel Vaakuna

VIIKKO 40
1.10.  Vaasa Rantasipi Tropiclandia
2.10.  Seinäjoki Sokos Hotel Lakeus
3.10.  Pori Sokos Hotel Vaakuna
4.10.  Turku Radisson Blu Marina Palace

VIIKKO 41
8.10.  Jyväskylä Scandic Jyväskylä
9.10.  Tampere Scandic Station
10.10. Hämeenlinna Rantasipi Aulanko
11.10.  Lahti Scandic Lahti

VIIKKO 42
15.10.  Lappeenranta Sokos Hotel Lappee
16.10. Kouvola Sokos Hotel Vaakuna
17.10.  Vantaa Suomen Ilmailumuseo

VIIKKO 43
22.10.  Maarianhamina Hotelli Arkipelag

Yhteensä 20 paikkakunnalla vierailevalla kiertueella syvennytään 
tuttuun tapaan uutuustuotteisiin, asennusohjeisiin ja markkinoin-
tiin sekä tavataan kollegoja iltapalan merkeissä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Koulutuskiertue 2012
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JOUKKOKIRJE

 Myynti: veneilyalan liikkeet kautta maan.

PowerSystems

TERVETULOA PARHAISIIN VIRTAPIIREIHIN!

DEFA PowerSystems on moderni, helposti 

asennettava 250 VAC maasähköjärjestelmä 

veneisiin ja erikoisaluksiin. Panssarikaapelit 

suojaavat veneen muuta elektroniikkaa häiriöiltä 

ja säännöllisesti täyteen ladattuna akkusi 

käyttöikä pitenee. Turvallisuus ennenkaikkea. 

DEFA PowerSystems on vesitiivis ja tärinä-

suojattu järjestelmä. Asenna vaikka itse, 

sähköasentajaa ei tarvita. JUST PLUG AND PLAY.

-maasähköjärjestelmä

Täysin vesitiiviit ja kätevät pistokeliittimet ovat asennuksessa 

helpot ja  turvalliset. Tarjolla on kaksi valmista vakiosarjaa 

erikokoisiin veneisiin ja myös venekohtainen räätälöinti onnistuu. 

Sähköpääkeskuksessa on vakiona sulakkeet, vikavirtasuoja ja 

sähköistä syöpymistä torjuva galvaaninen erotin. 

Näissä piireissä viihdyt varmasti. 




