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Ketjuveto vai yrittäjäveto

Ketju, jonka jokainen lenkki on vahva, on hyvä toimintamuoto horisontaali-

sessa yhdentymisessä. Vertikaalisessa muodossa ketju ei ole yhtä hyvä toimin-

tamalli. Esimerkiksi lapion vartena ketju on tunnetusti huono sovellus ainakin 

urakkatöissä. Ketjussa voi roikkua, mutta siihen ei voi nojata.

Suomessa varaosa- ja lisävarustekauppa on viimeisen vuosikymmenen aikana 

keskittynyt ja ketjuuntunut. Alan paikallisten toimipisteiden kokonaismäärä 

on karkeasti arvioiden puolittunut ja alan yritysten määrä on supistunut lähes 

kolmannekseen. Kokonaismarkkina on kuitenkin kasvanut vuosittain joitakin 

prosentteja – muutamia lamavuosia lukuunottamatta.

Merkittävien maahantuojien hakeutuminen myös jakeluketjun alemmille por-

taille – paikallistukku- ja vähittäismyyntisektorille – on vähentänyt yksittäisten 

yrittäjien määrää alalla. Onpa eräs maahantuoja ryhtynyt rakentamaan jo 

itse omistamaansa korjaamoketjuakin.

Alan yrittäjyys keskittyy yhä harvempiin käsiin. Saavutetaanko näin merkit-

täviä kilpailuetuja ja tehostuuko toiminta? Sen näyttää aika.

Eräs pienyrittäjyyteen perustuvan yritystoiminnan vahvuuksista on joustavuus 

ja ihmisläheisyys. Se on ollut suomalaisen varaosakaupan menestystekijä. 

Yrittäjävetoinen paikallistasoinen toiminta, jossa työntekijät muodostavat 

yhtenäisen, samaan maaliin pelaavan tiimin, on edelleen kova kilpailuvaltti. 

Tällaisia yrityksiä on maassamme edelleenkin ilahduttavan useita. Myös 

joidenkin jo olemassa olevien ketjujen toiminta perustuu edelleen hyvin pit-

källe yrittäjän itsenäisen, vapaan luovuuden hyödyntämiseen.

Vaikka varaosakaupan asiakas on yhä useammassa tapauksessa yksityisen 

autonomistajan sijasta korjaamon asentaja, ei henkilökohtaisen, asiantunte-

van ja ihmisläheisen palvelun merkitys ole vähenemässä. Päinvastoin. Tässä 

on haastetta ketjuja hallinnoiville tahoille. Jotkut siinäkin onnistunevat toisia 

paremmin.

 

Me, jotka saamme jokapäiväisen leipämme autojen 

pyörien pyörimisen ylläpidosta, toivomme yleensä 

talveksi ns. kaupallista säätä. Toivokaamme siis, että 

tulevan talven säät täyttävät kaikkien odotukset!

Heikki Lehtinen

Avainasiakaspäällikkö

P.S.

Autojen maahantuojat kampanjoivat Suomen Autokierrätyksen kautta 

romutuskypsien autojen saamiseksi asianmukaisesti kierrätykseen pienen 

hyvityksen avulla. Hyvä! Kunpa maan hallitus olisi älynnyt lähteä näihin 

talkoisiin mukaan. Näin olisi koko autoalan toimintaedellytyksiä parannettu,

uusien autojen myynti olisi pysynyt kaikkien edun mukaisella tasolla ja 

kaupasta syntyvä vero olisi palautunut moninkertaisena valtion kassaan.

P.P.S.

Tänä syksynä 20 vuotta ilmestyneen Kahaviestin uusi päätoimittaja on 

Heidi Westerlund. Hänen edeltäjänään pääkirjoituksia toistakymmentä 

vuotta ansiokkaasti kynäillyt Jari Suhonen siirtyi DEFA:n palvelukseen ja 

on siis nyt yksi Kahan päämiehistä. Kaha kiittää Jaria kuluneista vuosista 

ja katsoo eteenpäin tuloksellisen DEFA-yhteistyön merkeissä!
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Korjaamo.net Pro 2013
Kaiken kokoisille autokorjaamoille kehitetty kokonaisvaltainen 
toiminnanohjausjärjestelmä Korjaamo.net Pro starttaa ensi vuoden 
alussa. Kahan asiakkaille ilmainen palvelu hyödyntää viittä eri
tietokantaa ja edellyttää vain voimassa olevaa Autodata-lisenssiä.*

3333333333333333333

Korjaamo.net Pron toimintoja:
- Työkalenteri monipuolisilla ominaisuuksilla
- Kustannusarvio ja työmääräys (huolto-ohjelmien ja korjaustöiden ohjeajat sekä 
 tarvittavat varaosat ajoneuvon rekisterinumerolla)
- Kirjautuminen Autodatan online-palveluun ajoneuvon rekisterinumerolla
- Tehtyjen töiden arkistointi
- Ajantasainen jälleenmyyjän hinnasto (svh ja oma ostoalennuksen mukainen nettohinta)
- Varaosatilaukset ja kyselyt alueen jälleenmyyjälle suoraan ohjelmasta
- Kassamyynti ja myynnin raportointi
- Alavalikko pikatoiminnoille
- Ei vaadi asennettavia ohjelmia tai sähköpostin käyttöä

2013 aikana tulevia osittain maksullisia lisätoimintoja:
- Tekstiviestitiedotteet asiakkaille
- Ajoneuvon ja asiakkaan tietokyselyt Trafi sta
- Asiakasrekisterin hallinta
- Sähköinen taloushallinto (verkkolasku ja liitäntä kirjanpitoon)
- Laskutustoiminto korjaamon yritysasiakkaille
- Paljon hyödyllisiä lisäominaisuuksia, kuten rengasvaraston hallinta ja työajan seuranta

*Hinnasto: www.autodata.fi 
Lisätietoja: info@korjaamo.net
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DEFA-autonlämmitysjärjestelmä 
on täydentynyt uudella sisätilan-
lämmittimellä. Termini II 1400 
on kehitysversio 1350-mallista 
hieman ohuemmalla koollaan, 
suuremmalla tehollaan ja hiljai-
semmalla käynnillään. Uutta on
myös näyttävä myyntipakkaus 
sekä  entistä tukevampi kiinnike, 
joka toimitetaan jatkossa kaik-
kien Termini-mallien mukana. 

Termini II 1400
Uusi Termini-lämmitin DEFA WarmUp -perheeseen
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Muiden Termini-lämmittimien tapaan myös 
Termini II 1400:n teho säätyy lämmittimen 
sisään imeytyvän ilman lämpötilan mukaan 
ja siinä on ylikuumenemissuoja. Samaan jal-
kaan asennettavat Termini-lämmittimet so-
pivat kaikkiin autoihin ja lisäävät muka-
vuutta ja ajoturvallisuutta. Kaikilla malleil-
la on viiden vuoden takuu.

Uusi kattava DEFA-luettelo
Auto & Teollisuus 2012–2013 -luettelo yh-
distää ensimmäistä kertaa yhteen ja samaan 
luetteloon DEFA autolämpö-, hälytin- ja pai-
kannustuotteet sekä Power Systems -tuote-
ryhmän ajoneuvo- ja teollisuustuotteet. 
Luettelon voi tilata nume-
rolla DEFA4.

Viime Kahaviestissä esiteltyyn 
uuteen DEFA SmartCharge 
-akkulaturiin on saatavana 
erilaisia latausta helpottavia 
tarvikkeita. Valikoima koostuu 
johdoista, liittimistä, indikaat-
toreista ja pistokkeista, joita 
voidaan käyttää minkä tahansa 
akkua hyödyntävän ajoneuvon 
tai laitteen kanssa.

DEFA SmartCharge 12 V akkuindikaattori
Tupakansytyttimeen laitettava akku-
indikaattori, jonka merkkivalo näyttää 
akun varaustilan kolmella eri värillä.

DEFA SmartCharge 12 V latausjohto
Latausjohto DEFA SmartCharge 12 V 
latauspistokkeelle. Merkkivalo 
näyttää akun varaustilan 
kolmella eri värillä.

DEFA SmartCharge 12 V latausjohtosarja
Sisältää DEFA SmartCharge 12 V lataus-
pistokkeen ja latausjohdon.
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DEFA SmartCharge 12 V latauspistoke
Toimii sekä pistorasiana että latauspistok-
keena. Tuo virtaa ajoneuvon akusta esim. 
puhelimelle tai kylmälaukulle ja vie sitä 
akulle SmartCharge-laturiin kytkettynä.

Lisätiedot: Håkan Westerlund, (09) 6156 8206, hakan.westerlund@kaha.fi 



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

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

DEFA Termini 1350
• Pienistä keskikokoisiin 
 autoihin
• 0/1350 W (-25 °C)
• 35 x 138 x 182 mm

DEFA Termini II 1400
• Pienistä keskikokoisiin autoihin
• 0/1400 W (-25 °C)
• 32 x 138 x 182 mm

DEFA Link
Puhelinsovellus DEFA-
lämmitysjärjestelmän ohjaukseen

Uudella DEFA Link -applikaatiolla DEFA- 
autonlämmitysjärjestelmän ohjaaminen on 
helppoa mistä tahansa. Kytkeminen päälle tai 
pois käy kätevästi virtuaalisella liukusäätimellä 
eikä yksittäisten tai toistuvien ajastusten teko 
voisi olla helpompaa. Automaattiasetus valvoo 
ulkolämpötilaa ja säätää lämmitysajan sen mukaan.

Android- ja iPhone-puhelimiin saatavana oleva sovellus näyttää sisä- ja ulkolämpö-
tilan, akun varaustilan sekä sen, onko verkkojohto pistokkeessa vai ei. Kun lämmi-
tys kytkeytyy päälle, lähettää DEFA Link haluttaessa varoitusviestin kytkemättä jää-
neestä verkkojohdosta tai akun alhaisesta varauksesta.

DEFA SmartCharge 12 V Mini latausjohto
Kiinteästi asennettava latausjohto. Merkki-
valo näyttää akun varaustilan kolmella 
eri värillä.

DEFA SmartCharge 12V Mini 
latausjohto liittimillä
Irrotettava latausjohto. Merkkivalo näyttää 
akun varaustilan kolmella eri värillä.
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Kahan valikoimaan vuosi sitten tulleet Liqui Molyn monipuoliset 
öljyt, puhdistusaineet ja huoltokemikaalit on otettu vastaan erin-
omaisesti. Kaha aikoo keskittyä erityisesti ammattikäyttöön tarkoi-
tettuihin tuotteisiin ja pyrkii luomaan Suomen laajimman Liqui Moly 
Pro Line -ohjelman. Normaalin autokorjaamon tarpeita vastaavaan 
tuotelinjaan on saatu uusia tuotteita mm. polttoainejärjestelmän ja 
hiukkassuodattimen sekä kaksoiskytkinvaihteiston huoltoon.

Uutuuksia Kahan laajeneva
Polttoainejärjestelmän puhdistusaineet
Pro Line -puhdistusaine LM-2979 bensiini-
moottoreille ja Pro Line Jet Clean -puhdis-
tusaine LM-2996 dieselmoottoreille puhdis-
taa koko polttoainelinjan vähentäen pääs-
töjä ja eliminoiden käynnistys- ja käynti-
häiriöitä. Estää mustan lietteen syntymistä 
optimoimalla männärenkaiden toimintaa. 
Lisätään laimentamattomana suoraan polt-
toainetankkiin, josta on täytetty vähintään 
3/4. Pakkaus 500 ml.

Hiukkassuodattimen puhdistusaineet
Dieselautojen hiukkassuodattimen Pro Line
-puhdistusaine LM-2818 ja -huuhteluaine 
LM-2820 tarjoavat edullisen vaihtoehdon 
tukkeutuneen hiukkassuodattimen kalliille
vaihdolle. Paras tulos saadaan käyttämällä
ensin puhdistus- ja sitten huuhteluainetta, 
joiden yhteisvaikutuksesta suodattimeen 
kertyneet partikkelit irtoavat, liukenevat ja 
palavat pois autolla huollon jälkeen ajetta-
essa. Pakkaukset 1 000 ja 500 ml. 

Kaksoiskytkinöljy 8100
Esim. DSG-vaihteistoille soveltuva 8100-voi-
teluaine LM-3640 takaa sujuvat ja pehmeät 
vaihdot kehittyneille kaksoiskytkimille. Syn-
teettisellä öljyllä on Chrysler-, Volvo- ja Ford 
WSS-M2C-936-A sekä VW G052 182 ja VW 
G052 529 -luokitukset. Pakkaus 1 000 ml.

Öljykaappi
Haluamiensa Liqui Moly -öljyjen 8 x 20 + 2 x 
60 litran perusvalikoiman tilaava saa käyt-
töönsä veloituksetta käytännöllisen öljykaa-
pin LM-7920. Lukittavaan kaappiin mahtuu 
kahdeksan hanalla varustettua 20 litran ka-
nisteria ja kaksi 60 litran tynnyriä käsipum-
pulla. Pulverimaalatusta teräspellistä val-
mistetussa kaapissa on integroitu tippakau-
kalo sekä kaksi hyllyä ja luettelokoteloa. 
Korkeus 2 100, leveys 950 ja syvyys 550 mm.
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an Liqui Moly -valikoimaan

Kahan koko Liqui Moly -valikoima löytyy osoittesta autoluettelo.fi . Lisätiedot: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi 

Hiukkassuodattimen puhdistukseen ja huuhteluun on 
saatavana kätevät suihkutustyökalut LM-7947 ja LM-7948, 
joiden avulla puhdistus- ja huuhteluaine ruiskutetaan 
hiukkassuodattimeen. Suodatinta ei siis tarvitse irrottaa. 
Noin puolen tunnin vaikutusajan jälkeen autolla ajetaan 
hetki korkealla kierrosluvulla, jotta puhdistusjakso käynnistyy.

BMW AG-, Daimler AG-, Ford-, PSA- ja 
VAG-konsernien autojen kaksois-

kytkimien öljynvaihtoon on 
saatavana erikoistyökalu 

LM-7941.

n
948, 88

y jy
saatavana erikoistyökalu 

LM-7941.
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Uusi Thermo Call -sovellus mahdollistaa Webasto-
lämmityslaitteen käytön TC3-ohjaimella, joka saa 
toimintakäskynsä älypuhelimelta. Uusi suomenkieli-
nen sovellus on saatavana ensi vaiheessa iPhone- ja 
Android-puhelimiin sekä ensi vuoden puolella myös 
Nokian Windows- ja Symbian-käyttöjärjestelmille.

Suosio suurta maailmalla
Webaston omistajat ovat aina arvostaneet riippumattomuutta ulkoi-
sista energialähteistä ja Thermo Callin myötä he ovat voineet nauttia 
myös riippumattomuudesta toimintasäteestä. Uusi TC3-ohjain tuo yh-
tälöön vielä entistä tyylikkäämmän käyttöliittymän ja paremman käy-
tettävyyden. Sovelluksen menekki onkin ollut maailmalla nelinkertai-
nen edeltäjäänsä verrattuna ja jopa 90 % asiakkaista on ottanut käyt-
töönsä uuden Thermo Call -applikaation.

Edullinen ja nopea asentaa
Entistä pienemmän ja kevyemmän TC3-ohjaimen asennus uuteen 
autoon Thermo Top E/C tai Thermo Top EVO -lämmittimen asen-
nuksen yhteydessä vie vain noin puoli tuntia. Laite voidaan asen-
taa myös aikaisemmin asennetun Webasto-lämmittimen käyttölait-
teeksi jälkikäteen.

Monipuolinen ja helppo käyttää
Käyttäjiä voi järjestelmään ohjelmoida peräti viisi ja toiminnot 
käynnistää ajastetusti kahdelle eri lämmittimelle jopa 24 tuntia 
etukäteen. Tarvittaessa jokaiselle viikonpäivälle voi ohjelmoi-
da käynnistysajan ja sille muistutuksen. Lämpötila, jäljellä oleva 
käyntiaika ja kaikki muu informaatio esitetään erittäin selkeäs-
ti. Toimintakäskyt voi älypuhelinsovelluksen ohella lähettää va-
linnan mukaan puhelinsoitolla tai tekstiviestillä.

Kaipaatko lämpöä? Soita autollesi!

Thermo Call TC3

Saksalainen AL-KO on paitsi caravan-tuotteiden huippunimi, 
myös kuulu puutarhakoneiden ja vesitekniikka-
laitteiden sekä lumilinkojen valmistaja.

                -puutarha-, vesi-

ja talvitekniikkaluettelot

Vaivattomasti liikuteltava A300 Aquatrolley
-kasteluvesisäiliö vapauttaa käyttäjänsä 
raskaista kastelukannujen raahaamisesta. 
Spiraaliletku ja pitkä suihku mahdollis-
tavat laajan käyttöalueen.

Lika- ja puhdasvesipumpun ominaisuudet 
yhdistävä Twin 14000 Combi -yhdistelmä-
pumppu imee pumppujalka suljettuna 
jopa 5 mm pinnan korkeuteen saakka.

Vesitekniikkaluettelo
Kaikenlaisiin vedensiirtotarpeisiin 
tarkoitetut AL-KO-laitteet esitte-
levä 32-sivuinen luettelo sisältää 
puutarhapumput ja pumppuauto-
maatit, porakaivo- ja uppopumput 
sekä yhdistelmäpumput tarvikkei-
neen. Tilausnumero ALKG WT.
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Pikkuautokampanja

Webasto ja Kaha tarjoavat jälleen pienten autojen omistajille 
suunnatun talvikampanjan. Valikoituja A/B-segmentin pikku-
autoja koskeva tarjous sisältää bensiini- tai dieselkäyttöisen 
4 tai 5 kW Thermo Top -lisälämmittimen, digitaalisen ajastimen 
sekä valtuutetun asennuspisteen suorittaman asennuksen.

Kampanjahinta 1150 euroa on voimassa helmikuun 
2013 loppuun saakka kampanjaan osallistuvilla 
valtuutetuilla Webasto-palvelupisteillä ja kyseisten 
automerkkien jälleenmyyjillä. Pikkuauto-
kampanjaan kuuluvat myyjät, asennus-
pisteet ja automallit löytyvät Kahan 
sivuilta osoitteesta www.kaha.fi .

Thermo Callin toimitussisältöön 
kuuluu TC3-vastaanotin, plug & play 
Y-johtosarja, painonappikytkin merk-
kivalolla, GSM-antenni sekä asennus-
tarvikkeet ja -ohjeet. Lisävarusteena 
on saatavana ulkoinen lämpöanturi 
W-Bus väylään.

Ympäristöystävälliseen nurmikonhoitoon suunnitellut 
bensiinikäyttöiset Green edition -leikkurit ovat hiljaisia, 
taloudellisia, vähäpäästöisiä ja 100 % kierrätettäviä.

Puutarhaluettelo
Nurmikon- ja puutarhan-
hoitoon tarkoitetut AL-KO-
laitteet sisältävä puutarha-
luettelo esittelee monipuoli-
sesti leikkurit, jyrsimet, silppurit, 
sahat sekä klapikoneet ja lehti-
imurit tarvikkeineen. Laaja 104-
sivuinen katalogi on mainio 
valintaopas ja samalla erittäin 
hyödyllinen tietoteos nurmikon-
istutus-, leikkuu- ja hoito-ohjei-
neen. Tilausnumero ALKG 08.

Talvitekniikkaluettelo
Lehden ilmestyessä on juuri valmistunut 
AL-KO Snow Line -lumilingot (ks. s. 10) 
esittelevä Talvitekniikkaesite. Tilausnumero
ALKG LL.
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Webastot uusiin autoihin nyt Autoluettelossa! 
Webasto-lämmittimet ja -käyttölaitteet sekä 
merkki- ja mallikohtaiset asennusosat uusiin 
myynnissä oleviin automalleihin on nyt listattu 
myös sähköiseen Autoluettelo.fi -palveluun.

a, 

.

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

Lisätiedot: Esko Pelkonen, (09) 6156 8379, esko.pelkonen@kaha.fi 
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S N O W  L I N E

AL-KO Snow Line -lumilinkoperheeseen kuuluu kuusi mallia, joista 
viisi on itsevetäviä ja bensiinikäyttöisiä sekä yksi työnnettävä ja 
sähkökäyttöinen. Bensiinimalleista kolme on varustettu verkkopis-
tokkeeseen liitettävällä sähkökäynnistyksellä ja kaksi perinteisellä 
vetokäynnistyksellä. Kaikilla laitteilla on 3 vuoden takuu.

SNOW LINE 700 E
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä varus-
tettu itsevetävä laite suurille aloille. Korkealaa-
tuiset karkeakuvioiset telaketjut sekä erillinen 
kytkin ajolle ja 2-vaiheiselle linkoukselle. Haluttu 
työskentelynopeus helposti valittavissa. Ohjaus-
paneelissa työvalo ja heittotorven suuntaussäätö.
Suuri 6,5 l polttoainetankki pitkään työskente-
lyyn. Mukavuutta lisäävät lämmitettävät kahvat.

SNOW LINE 760 E
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä varus-
tettu itsevetävä laite suurille aloille. Korkealaa-
tuiset karkeakuvioiset telaketjut sekä erillinen 
kytkin ajolle ja 2-vaiheiselle linkoukselle. Haluttu 
työskentelynopeus helposti valittavissa. Ohjaus-
paneelissa työvalo ja heittotorven suuntaussäätö.
Suuri 6,5 l polttoainetankki pitkään työskente-
lyyn. Mukavuutta lisäävät lämmitettävät kahvat.

SNOW LINE 620 II
Bensiinimoottorilla varustettu itsevetävä laite 
suurille aloille. Korkealaatuiset karkeakuvioiset 
renkaat sekä erillinen kytkin ajolle ja 2-vaihei-
selle linkoukselle. Haluttu työskentelynopeus hel-
posti valittavissa.

SNOW LINE 620 E II
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä varus-
tettu itsevetävä laite suurille aloille. Korkealaa-
tuiset karkeakuvioiset renkaat sekä erillinen kyt-
kin ajolle ja 2-vaiheiselle linkoukselle. Haluttu 
työskentelynopeus helposti valittavissa. Työvalo.

SNOW LINE 46 E
Tehokkaalla sähkömoottorilla varustettu työn-
nettävä laite pienemmille aloille. Käynnistys 
turvallisella suojakytkimellä, 1-vaiheinen linkous. 
Kätevä kantokahva ja säädettävä ohjaustanko.

SNOW LINE  560 II
Bensiinimoottorilla varustettu itsevetävä laite
suurille aloille. Korkealaatuiset karkeakuvioiset
renkaat sekä erillinen kytkin ajolle ja 2-vaihei-
selle linkoukselle. Haluttu työskentelynopeus hel-
posti valittavissa.

Malli 760 E

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 76 cm
Työskentelykorkeus 55 cm
Heittoetäisyys 15 m
Heittotorven säätö Ohj.paneelista
Iskutilavuus/teho 389 cm3 / 9,6 kW
Vaihteita et./taakse 6/2
Paino 126 kg

Malli 700 E

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 70 cm
Työskentelykorkeus 55 cm
Heittoetäisyys 15 m
Heittotorven säätö Ohj.paneelista
Iskutilavuus/teho 375 cm3 / 7,8 kW
Vaihteita et./taakse 6/2
Paino 118 kg

Malli 620 E II

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 62 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 212 cm3 / 4,2 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 83 kg

Malli 620 II

Moottori Bensiini
Työskentelyleveys 62 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 212 cm3 / 4,2 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 75 kg

Malli 560 II

Moottori Bensiini
Työskentelyleveys 56 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 182 cm3 / 4,0 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 75 kg

Malli 46 E

Moottori Sähkö
Työskentelyleveys 46 cm
Työskentelykorkeus 30 cm
Heittoetäisyys 10 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Teho 2,0 kW
Paino 15 kg

Tilaa AL-KO

-talvitekniikkaluettelo 

numerolla ALKG LL.

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi 
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NX702E
Kaikenkattava multimedialaite
tv-virittimellä

• 2-DIN 
• RDS-radio 
• CD/DVD/MP3/MP4/DivX 
• SD-muistikorttipaikka 
• 2-aluetoisto 
• Bluetooth-hf ja -suoratoisto 
• 7” kosketusnäyttö 800 × 480 px 
• Motorisoitu levykelkka 
• Euroopan kartta 8 Gb SD-muistikortilla 
• USB-liitin muistikortille 
 ja iPod/iPhone-laitteille 
• 3,5 mm AUX-IN takana 
• RCA-sisääntulo peruutuskameralle 
• Sisäänrakennettu MPEG2/4-viritin 
• DVBT-antenni 
• Vaihdettava näppäinvalaistus 
• OEM-rattikauko-ohjausvalmius 
• Kaukosäädin

Japanin tulvaonnettomuus viivästytti myös Clarionin toimituksia, mutta nyt kauden uutuusmallit ovat 
vihdoin varastossa. Monipuolisissa multimediakeskuksissa on suuri VWGA-kosketusnäyttö, navigointi 
ja sisäänrakennettu Parrot Bluetooth langattomalle handsfreelle ja musiikin suoratoistolle.

Uudet navigointiradiot 

nyt varastossa!

NZ502E

Kuin NX502E, mutta 1-DIN motorisoidulla 
7” kosketusnäytöllä 800 × 480 px.

NX302E
Moderni digiajan laite ilman CD-soitinta

• 2-DIN • RDS-radio • MP3/MP4 
• Bluetooth-hf ja -suoratoisto 
• 6,2” kosketusnäyttö 800 × 480 px 
• Euroopan kartta 8 Gb 
 microSD-muistikortilla 
• USB-liitin muistikortille ja
 iPod/iPhone-laitteille 
• 3,5 mm AUX-IN edessä 
• RCA-sisääntulo peruutuskameralle 
• OEM-rattikauko-ohjausvalmius

NX502E
Multimedialaite monipuolisilla liitännöillä

• 2-DIN • RDS-radio • CD/DVD/MP3/MP4/DivX 
• SD-korttipaikka • 2-aluetoisto 
• Bluetooth-hf ja -suoratoisto 
• 6,2” kosketusnäyttö 800 × 480 px 
• Euroopan kartta 8 Gb SD-muistikortilla 
• USB muistikortille ja iPod/iPhone-laitteille 
• 3,5 mm AUX-IN edessä ja takana 
• RCA-sisääntulo peruutuskameralle 
• OEM-rattikauko-ohjausvalmius 
• Kaukosäädin

Navigointikartta-
päivitykset

Clarion-laitteiden navigointikarttojen päivitykset voi tehdä kätevimmin 
osoitteessa Naviextras.com. Portaalipalvelu tarjoaa keskitetysti uusimmat 
kartat ja paljon lisäaineistoa Clarionin ja monen muun valmistajan laitteisiin.

Lisätiedot: 
AnnePekkinen, (09) 6156 8270 
anne.pekkinen@kaha.fi 
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Excellence XT 
Thule-malliston uusi lippulaiva Excellence XT asettaa kuljetuslaatikoille uudet laatustandardit niin 
ulkonäön, viimeistelyn, muotoilun kuin käytettävyydenkin suhteen. Uutuuslaatikko on varustettu kai-
killa tutuilla käyttöä helpottavilla Thule-ominaisuuksilla sekä joukolla ennennäkemättömiä oivalluksia. 

Thule-kuljetuslaatikoilla ja -telineillä on City Crash- ja TÜV-GS-hyväksyntä sekä laadun merkkinä 5 vuoden Thule-takuu.
Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi 12

Thule EasyFold
Kevään aikana markkinoille tuleva Thule
EasyFold on kallistettava ja täysin kokoon-
taittuva vetokoukkuteline 1–2 pyörälle. 
Myös kahden täysjousitetun maastopyö-
rän kuljetukseen soveltuva kevyt uutuusteli-
ne kiinnittyy vetokoukkuun yhdellä kädellä 
ilman mitään säätöä. Kätevän jalkatoimisen katoimisen 

kallistusmekanismin ansiosta auton tavara-
tilaan pääsee käsiksi myös silloin, kun pol-
kupyörät ovat paikoillaan. Irrotettavat run-
kopitimet tekevät pyörien kuormaamisesta 
helppoa ja uudentyyppiset hihnat kiinnitty-
vät tiukasti kaiken kokoisiin renkaisiin. Niin 
rengaspitimien kuin perävalojenkin etäi-

syyttä voi säätää ja telineen pienestä koos-
ta huolimatta pyörien väliin jää reilusti ti-
laa. Sekä vetokoukkuun että polkupyöriin 
lukittavissa oleva EasyFold on käytön jäl-
keen helppo taittaa kokoon vain kahdella 
liikkeellä, minkä jälkeen sen voi varastoida 
pieneenkin tilaan. 
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Muotoilu
Excellence XT sulautuu täydellisesti nyky-
aikaisten autojen pyöreitä ja särmikkäi-
tä linjoja yhdistelevään muotokieleen. Val-
koiseen kanteen kohovalettu kiiltävä mus-
ta X-kuvio antaa laatikolle sivusta katsottu-
na voimakkaasti eteenpäin suuntautuvan, 
dynaamisen ilmeen. Muodot on optimoitu
tuulitunnelissa ilmanvastuksen ja poltto-
aineenkulutuksen minimoimiseksi.

Tunne
Thule Excellence XT on kuin premiumluo-
kan auto: rakenne ja viimeistely huoku-
vat laatua niin mekaniikan kuin materiaa-
lienkin osalta. Kannen avaaminen ja sulke-
minen käy ylellisen kevyesti vaikka yhdes-
tä kulmasta. Kokonaisuuden kruunaa mu-
kana toimitettava avainten säilytystaskuilla 
varustettu kannen suojakangas, joka pitää 
laatikon siistinä säilytyksen ajan.

– ylellisiin kuljetuksiin

Ominaisuudet
Kaksipuolisen Dual-Side-avausjärjestelmän, keskuslukituksen sekä patentoidun Power-Click-
pikakiinnitysjärjestelmän ja sivukahvojen ansiosta Excellence XT on todella helppo kiinnittää 
ja käsitellä. Uusina oivalluksina laatikossa on valaistus sekä sisäänrakennettu törmäyssuoja. 
Tavaroita pitävät paikoillaan pohjan kitkamatto ja sisäkannen kiinitysverkko, joka tiivistää 
lastin paikalleen automaattisesti laatikkoa suljettaessa.

Dual Side -järjestelmän sekä erillisen avaus-
kahvan ja sulkulenkin ansiosta käyttö on 
kevyttä ja siistiä korkeassa maasturissakin.

Keskuslukituksen turvajärjestelmä varmis-
taa, että laatikon kaikki lukot tulevat aina 
asianmukaisesti lukituksi.

20-litraisen Thule Excellence XT -kuljetus-
laatikon ulkomitat ovat 218 x 94 x 40 cm 
ja sisämitat 205 x 85 cm. Siihen mahtuu 
vaivattomasti esimerkiksi 6–8 paria suksia. 
Paino 30 kg ja kantavuus 75 kg.

Patentoitu Power-Click 
-pikakiinnitysjärjestelmä
tekee laatikon asenta-
misesta helppoa.
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Kuljetuslaatikon suojapussit
Syksyn uutuutena Thule-valikoimaan tulevat myös käytän-
nölliset laatikon suojapussit. Kestävästä ja tehokkaasti suojaa-
vasta kankaasta valmistettuja pusseja on saatavana kolmessa 
koossa, ja ne kattavat Thulen koko kuljetuslaatikkomalliston. 

-

WingBar Edge
Vuosi sitten esitellystä WingBar-taakkatelineestä on nyt saatava-
na kattokaiteellisiin autoihin tarkoitettu versio WingBar Edge. 
Lukittava uutuusteline sopii hyvin jatkuvaan käyttöön, 
sillä sen matalat, siipimäiset poikkiputket sulau-
tuvat huomaamattomasti auton muotoi-
hin eivätkä aiheuta melua tai lisää 
merkittävästi polttoaineen-
kulutusta aerodynaamisen 
muotoilun ansiosta.

a
ttavat Thulen koko kuljetuslaatikkomalliston. 

Edge
stä WingBar-taakkatelineestä on nyt saatava-

n autoihin tarkoitettu versio WingBar Edge. 
ine sopii hyvin jatkuvaan käyttöön, 
pimäiset poikkiputket sulau-
omasti auton muotoi-
melua tai lisää 
aineen-
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K
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Uusi Micro-V® Horizon

Gates-työkalun käytöllä laaje

Mukana toimitetaan CD-levy, 
joka sisältää työkalun käyttöohjeen.

Kahan normaalin 3 vuoden varaosatakuun lisäksi voimassa on laajennettu takuu, 
kun jakopäänhuolto on tehty Gates-jakopäänkittiä ja kohteenmukaista Gates-
työkalusarjaa käyttäen. Oikean erikoistyökalun numero on merkitty 
kittilaatikon päätytarraan, jossa on myös mahdollisen 
teknisen tiedotteen TB-numero. 

Vastaavat tiedot on linkitetty niin 
kittien kuin autojenkin suunnalta Kahan 
sähköisessä tuoteluettelossa osoitteessa 
www.autoluettelo.fi . 

Laajennetun Gates-takuun tarkat 
ehdot löytyvät osoitteesta 
www.kaha.fi /gatestakuu.

Gates-työkaluesitteet voi ladata osoitteesta 
www.gates.com/europe/tools.

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti, (09) 6156 8204
kimmo.aittolahti@kaha.fi 
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Gates esitteli syyskuussa Frank-
furtin Automechanika-messuilla 
tuoteuutuuden, jonka kehitys-
työssä se on hyödyntänyt me-
nestyksekkäästi yli 100 vuoden 
kokemustaan voimansiirtohih-
nojen valmistajana. Lopputulos 
on Micro-V Horizon – markki-
noiden ylivoimaisesti edistyk-
sellisin moniurahihna.

Vaatimukset koventuneet
Uutuushihnan synnyn taustalla on uusien 
autojen entistä kompaktimmat moottorit 
sekä yhä useampien mukavuusvarusteiden 
myötä kasvanut virrantarve. Hihnapyörien 
samalla pienentyessä on järjestelmän herk-

kyys linjausvirheille lisäksi kohonnut. Kai-
ken tämän seurauksena hihnoilta vaaditaan 
nykyään huomattavasti aikaisempaa enem-
män taipuisuutta ja lämpökestävyyttä.

Poikkeuksellinen rakenne
Uusi Micro-V Horizon vastaa koventuneisiin 
vaatimuksiin kaikilla rintamilla. Sen ainut-
laatuinen kolmikerrosrakenne koostuu kan-
gasvahvistetusta selkä- sekä kuituvahviste-
tusta urapuolesta, joita yhdistää punosvah-
vistettu, sininen kiinnityskerros. Punokset 
on valmistettu lujasta polyesteristä ja hih-
nassa käytetty EBDM-kumi sietää öljy- ja 
jäähdytysnesteroiskeita sekä pysyy vakaa-
na lämpötilasta riippumatta.

Hiljaisuutta ja täydellistä sopivuutta
Matalan profi ilin ja erinomaisen taivutus-
kestävyyden ansiosta Micro-V Horizon on 
täydellinen hihna nykyaikaisten moottorei-

den pienemmille hihnapyörille ja lyhyem-
mille jänneväleille. Optimaalinen sopivuus 
yhdessä venymättömän rakenteen kanssa 
merkitsee luistamatonta kontaktia hihnan 
ja hihnapyörän välillä sekä vakaata ja poik-
keuksellisen hiljaista käyntiä.

Moniurahihna maailman huipulta

nnettu takuu

Myös huippusuosittujen Gates Power Grip 
-vesipumppukittien asennuksessa tarvittavan 
erikoistyökalun numero käy ilmi symbolilla 
merkitystä kohdasta tuotepakkauksen 
päätytarrasta.

Varaosilla on lisäksi Kahan 3 v / 100 000 km erikoistakuu 
riippumatta siitä, täyttääkö vaurio laajennetun Gates-takuun ehtoja.

15
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Kauden 
uutuudet

Musiikkikaupan siirtyessä kivijalkaliikkeistä nettiin alkavat 
myös CD-levyt olla pian historiaa. Kehitys näkyy myös auto-
radioissa, joista CD-soitin on yhä useammin jätetty kokonaan 
pois ja korvattu tallennusmedialiitännöillä. Näin on asian laita 
myös Blaupunktin uudessa Melbourne-radiossa, joka tekee 
seuraa keväällä esitellylle Helsinki-mallille.

Helsinki 220 BT
Monipuolinen CD-radio Bluetoothilla

Helsinki-radiossa on sekä Bluetooth-hands-
free että musiikin suoratoisto. Irrotetta-
van etupaneelin USB- ja AUX-IN-liitäntöjen 
ohella soittimen käyttömahdollisuuksia laa-
jentavat kaksikanavainen linjalähtö ja ää-
nen esiasetukset. Tehokkaalla 4 x 45 W vah-
vistimella varustettu laite ei hukkaa asema- 
ja asetustietojaan päävirtakytkimellä varus-
tetuissa työkoneissakaan.

Melbourne 120
Moderni uutuusradio ilman CD-soitinta

SDHC/SD/MMC-muistikorttipaikalla sekä 
USB- ja AUX-IN-liitännöillä varustettu Mel-
bourne 120 näyttää monipuolisesti MP3-tie-
dostojen metatietoja ja toimii nopeasti niin 
muistikorteilta kuin massamuisteiltakin. 
Kaksikanavaisella linjalähdöllä, äänen esi-
asetuksilla ja 4 x 45 W vahvistimella varus-
tettu uutuusradio säilyttää asema- ja asetus-
tietonsa myös päävirtakytkimellä varuste-
tuissa työkoneissa.

Toronto 420 BT
Uutuusmalli vaativaan makuun

Toronto 420 BT tarjoaa huippuluokan omi-
naisuuksia ja liitettävyyttä etupaneelin SD-
HC/SD/MMC-muistikorttipaikan ja AUX-IN-
tulon sekä iPod/iPhonen suoraohjauksen 
mahdollistavien USB-liitäntöjen (etu ja taka)
ansiosta. Integroitu Bluetooth merkitsee 
langatonta helppoutta niin musiikin suora-
toistossa kuin puhelinkäytössäkin. Hf-omi-
naisuudet viimeistelee etupaneeliin integ-
roitu mikrofoni sekä selkeästi valaistut, kän-
nykkätyyppiset vastaus- ja hylkäysnappu-
lat. Soundipuolen kyvyistä kertovat mm. 2 V 
2x2-linjalähtö, sub-out, kolmikaistainen taa-
juuskorjain, X-Bass ja 4 x 50 W teho. Lait-
teen mukana toimitetaan kotelo irrotetta-
valle etupaneelille sekä antenniadapteri.

M lb 120

Helsinki 220 BT

Melbourne 120

Toronto 420 BT

Lisätiedot: AnnePekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi 
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Start-Stop Plus AGM 

Ongelmanratkaisija.

Innovatiivinen 

AGM-rakenne

Varta Start-Stop Plus -akun 
AGM (Absorbent Glass Mat) 
-lasivillaerottimen ansiosta 
sillä on tavallista akkua 3–4 
kertaa parempi syklikes-
tävyys. Tämä takaa pitkän 
käyttöiän ja erinomaisen 
käynnistysvoiman myös 
alhaisessa varaustilassa.

Polttoainekäyttöisellä lisälämmit-
timellä varustetun auton akulta 
vaaditaan talvella tavallista 
parempaa kylmäkäynnistystehoa 
myös alhaisessa varaustilassa. 
Vaativalle käynnistysautomatii-
kalle suunniteltu Varta Start-Stop 
Plus AGM on täydellinen ratkaisu 
myös polttoainekäyttöisen 
lämmittimen pariksi.

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

Varta Start-Stop Plus AGM -akut

Start-stop-teknologia asettaa akulle paljolti 
samoja haasteita kuin polttoainekäyttöinen 
lisälämmitin. Akun tulee kyetä huolehti-
maan sähkölaitteiden virransaannista myös 
auton seisoessa, tarjota käynnistyksessä tar-
vittava tehopiikki kaikissa tilanteissa sekä 
latautua mahdollisimman nopeasti.

Varta Start-Stop Plus AGM -akut suoriutuvat 
kaikesta tästä ja sietävät lisäksi erinomai-
sesti syväpurkauksia. Ne ovat huomattavasti 

suorituskykyisempiä kuin perustason Start-
Stop-akut – perinteisistä käynnistysakuista 
puhumattakaan. 

Vuotamaton, täysin huoltovapaa Varta 
Start-Stop Plus AGM takaa pitkän käyttöiän
ja erinomaisen käynnistysvoiman kaiken-
tyyppisessä ajossa ja käytössä. Laaja valikoi-
ma 60–105 Ah kattaa suuren osan henkilö- 
ja pakettiautoista.

Lisätiedot: 
Stefan Hartman 

(09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi 
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Kysyntä nopeassa kasvussa
Jarrusatuloiden kysyntä on jatkuvassa kas-
vussa, sillä lähes kaikissa uusissa autoissa on 
levyjarrut edessä ja takana. Lisäksi vanhan-
aikainen jarrujen herkistely ym. kunnossa-
pitohuolto ei enää aikaa vievänä ole kan-
nattavaa, vaan satula on järkevintä vaihtaa 
kokonaan. Kehitykseen on omalta osaltaan 
vaikuttanut tanskalainen NK, jonka tehdas-
kunnostetut satulat tarjoavat kustannuste-
hokkaan vaihtoehdon niin vanhaan kuin 
uudempaankin autokantaan. Kaha onkin 
jarrusatuloiden osalta siirtynyt tarjoamaan 
pitkälti vain tanskalaisen NK:n hinta-laatu-
suhteeltaan erinomaisia tuotteita.

Perinpohjainen tehdaskunnostus
NK tehdaskunnostaa vain rungoltaan täysin 
ehjiä satuloita, jotka se purkaa ja lasikuula-
puhaltaa puhtaaksi. Kaikki kulumien jäljet 
täyttöhitsataan ja suurentuneet reiät hol-

Kahan varastossa yli 1 000 nimikettä

Tehdaskunnostetut 
jarrusatulat kilpailu-
kykyiseen hintaan

kitetaan vastaamaan OE-valmistajan tole-
ransseja. Lopuksi runko pinnoitetaan elek-
trolyyttikylvyssä ja kaikki renkaat, tiivisteet, 
jouset, tapit ja muut kuluvat osat uusitaan 
kokonaan. Hätäjarrupaineilla läpäistyn vuo-
totestauksen jälkeen satula pakataan asen-
nusosineen ja toimitetaan jälkimarkkinoille.

Nopeat takuutoimitukset
Korjaamossa kannattaa pitää hyvin suunni-
teltua jarrusatuloiden perusvarastoa, sillä
nykyään kuluttajat tekevät huoltopaikka-
valintansa usein palvelunopeuden perus-
teella. Varaston ylläpidossa korvaamaton 
apu on Kahan yli 1 000 nimikkeen NK-varas-
tovalikoima, josta tilattu täydennys on pe-
rillä seuraavana työpäivänä kaikkialla Suo-
messa. Lisäksi vain Kahan asiakas saa vara-
osille ylimääräisen 3 vuoden / 100 000 km 
erikoistakuun.

Miten kulunut satula oireilee?

Vaihtokuntoon päässyt jarrusatula 
ei liiku liukutappiensa varassa tai sen 
mäntä ei liiku satulassa, mikä johtaa 
jarrulevyjen kieroontumiseen ja 
ohjauspyörän ravistamiseen jarru-
tettaessa. Jarrujen kiljuminen puoles-
taan kertoo satulan osien kuluneen 
liian väljiksi. Tehottoman seisonta-
jarrun taustalla on usein satulassa 
olevan käsijarrumekanismin jumit-
tuminen harvoin tapahtuvan käytön 
seurauksena – varsinkin automaatti-
vaihteistolla varustetuissa autoissa, 
joissa P-asento korvaa seisontajarrun.

NK-tuotemerkin taustalla on vuonna 1964 perustettu SBS. Konsernin laajaan valmistusohjelmaan kuuluu 
tuotteita hiukkassuodattimista tuulivoimaloiden turbiineihin, mutta parhaiten se tunnetaan jarruosistaan. 
Niitä SBS valmistaa sekä OE- että jälkimarkkinoille omissa Tanskassa sijaitsevissa tehtaissaan. Kahan SBS-
valikoimaan kuuluvat NK-jarruosista satulat, sylinterit, kengät, letkut ja vaijerit.

Tanskalainen 

jarrujätti

Lisätiedot: Ben Nyholm, (09) 6156 8349, ben.nyholm@kaha.fi 



                           -kahvisetti 
hehkutulppien tilaajille
Yksi maailman johtavista teknologiatuotteiden toimittajista on saksalainen 
Bosch, jonka valmistusohjelmaan kuuluu niin arkipäiväistä kulutuselektro-
niikkaa kuin monimutkaista huipputekniikkaa. Siksi olikin luontevaa 
yhdistää konsernin valmistama kahvinkeitin ja hehkutulpat 
Kahan varaosakampanjan merkeissä.

Laaja varastovalikoima
Kaha on panostanut Boschin dieselosiin täy-
dellä höyryllä jo pari vuotta, minä aikana 
on luotu markkinoiden laajin varasto ja ke-
hitetty teknistä tietotasoa. Bosch-asiantun-
temus on mahdollistanut oikeiden osien pi-
tämisen varastossa niin, että vain kaikkein 
harvinaisimpien osien kohdalla joudutaan 
turvautumaan pikatoimitukseen Saksasta.

Pidä kiirettä!
Kahvisettejä on rajoitettu erä, joten kannat-
taa toimia nopeasti ja kruunata hehkutulp-
pakaupat kupillisella maukasta kahvia! 

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

Tulpilla hyvän kahvin hehkua
Tärkeä osa Kahan Bosch-dieselvalikoimaa 
ovat laadukkaat hehkutulpat. Kertaostona 
vähintään 50 hehkutulppaa tilaava saa kau-
pan päälle kahvisetin, joka sisältää Bosch-
kahvinkeittimen sekä 100 suodatinpussia 
ja 100 kahvimukia 3v takuu -logoilla. Setin 
viimeistelee 0,5 kg paketti korkealaatuista 
Pauligin Presidentti-kahvia.
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Maalipinnan hoitoaineet...

Xtreme Liquid Wax 1 NanoPro
Nanoteknologiaa uusille ja puhdistetuille maalipinnoille. Erittäin 
helppotöinen autovaha, joka antaa syvän peilikirkkaan kiillon ja 
todella pitkäaikaisen suojan. Sisältää aitoa Carnaubavahaa. Pakkaus 
6 x 500 ml. Tuotenumero SO 201 200.

Xtreme Polish + Wax 2 NanoPro
Autovaha kiiltoaan hieman menettäneille maalipinnoille. Poistaa 
hapettumat ja kirkastaa värit. Erittäin helppotöinen ja pitkäkes-
toinen, sopii kaikille maalipinnoille. Sisältää aitoa Carnaubavahaa. 
Pakkaus 6 x 500 ml. Tuotenumero SO 207 200.

Xtreme Cleaner + Wax 3 NanoPro
Syväpuhdistusaine himmentyneille, sään vaurioittamille ja hapettu-
neille auton maalipinnoille. Moninkertaiset puhdistusominaisuudet 
verrattuna tavallisiin aineisiin. Poistaa hapettumat ja pienet naar-
mut. Erittäin helppotöinen, sopii kaikille maalityypeille. Sisältää ai-
toa Carnaubavahaa. Pakkaus 6 x 500 ml. Tuotenumero SO 202 200.

Cleaner maalipinnan puhdistusaine
Liquid Cleaner on tarkoitettu voimakkaasti mattaantuneiden ja ha-
pettuneiden auton maalipintojen puhdistukseen. Poistaa pienet 
naarmut ja pikitahrat. Pakkaus 6 x 500 ml. Tuotenumero SO 302 200.

pesuaineet...

Pikapesushampoo
Puhdistaa lian nopeasti ja perusteellisesti. Aktiivisten öljymäisten 
ainesosien ansiosta hellävarainen maalipinnalle. Kuivuu nopeasti ja 
lähes itsestään pintajännitystä poistavien ainesosien ansiosta. 
Pakkaus 6 x 1000 ml. Tuotenumero SO 315 300.

Vahashampoo
Irrottaa lian, kiillottaa ja suojaa auton maalipinnan samanaikaisesti
ja tehokkaasti. Sisältää aitoa Carnaubavahaa. Pakkaus 6 x 500 ml. 
Tuotenumero SO 313 200.

Xtreme Liuotinvahashampoo
Liuottaa ja puhdistaa vaikean talvilian, asfalttipien ja maantiesuolan 
maalipinnalta. Sisältää liuotinta, pesuainetta ja aitoa Carnauba-
vahaa. Pakkaus 6 x 500 ml. Tuotenumero SO 213 200.

Xtreme Verhoilun- ja Alcantaran puhdistusaine
Kirkastaa värit sekä poistaa lian ja epämiellyttävät hajut autojen 
tekstiiliverhoilusta, matoista ja sisäkatosta. Sopii myös Alcantralle. 
Aerosoli. Pakkaus 6 x 400 ml. Tuotenumero SO 206 300. 
Vaikeille tahroille suositellaan Tahranpoistoainetta SO 653 200.

★★★★ Top 16 – autonhoidon  

20



21

Sonax on Euroopan suurimpia autonhoitotuotteiden valmistajia, jonka valikoimassa on 
laaja joukko tuotteita ja tarvikkeita pesuun, kiillotukseen ja kunnostukseen. Kahan koko 
Sonax-ohjelma, mukaan lukien tekniset ja ammattilaisille kehitetyt pro-tuotteet, on koottu 
Autoluetteloon sekä suomenkieliseen paperiluetteloon, jonka voi tilata numerolla SONAX03. 

Tällä aukeamalla esitellään SONAX TOP 16 eli kuluttajapuolen kuumimmat hitit!

Muovinkirkaste sisäpinnoille, silkinkiilto
Kirkaste auton kaikille sisäpuolisille kiiltomuovipinnoille. Puhdis-
taa pinnat, kirkastaa värit, hylkii pölyä. Sopii myös ovitiivisteiden 
jäätymisen estoon esim. pesun jälkeen. Ei sisällä silikonia. Aerosoli. 
Pakkaus 6 x 300 ml. Tuotenumero SO 341 200.

Auton sisäpuhdistusaine
Irrottaa hellävaroen mutta perusteellisesti pinttyneenkin lian auton 
sisustuksen sisäverhoiluista, muovi- ja vinyyliosista, kattoverhoilusta 
sekä avoautojen kangaskatoista. Ei sisällä fosfaattia eikä liuottimia. 
Pakkaus 6 x 500 ml. Tuotenumero SO 321 200.

Ikkunapesu
Puhdistaa tehokkaasti ikkunat liasta, tupakansavusta ja hyönteisis-
tä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä autossa että kotona. Pakkaus 
6 x 500 ml. Tuotenumero SO 338 241.

Hajuntappaja
Ei peitä, vaan poistaa sisustukseen pinttyneet epämiellyttävät 
hajut niin autossa kuin kotonakin. Pakkaus 6 x 500 ml. Tuote-
numero SO 292 241.

suurimmat suosikit ★★★★★★
...ja puhdistusaineet 

Xtreme Vannepesu
Irrottaa jarrupölyn ja liuottaa pinttyneen lian kaikista vanteista. 
Ei sisällä happoa eikä syövytä metallia. Pakkaus 6 x 500 ml. Tuote-
numero SO 230 200.

Xtreme Hyönteisirrote
Uuden, ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta hyönteisten jään-
teiden irrotus auton maalipinnalta on helppoa ja nopeaa. Pakkaus 
6 x 500 ml. Tuotenumero SO 233 241.

Xtreme Muovinkirkaste ulkopinnoille
Geelimäinen kirkaste auton ulkopuolisille muovi- ja vinyylipinnoille. 
Entisöi haalistuneet puskurit ja listat palauttaen niiden alkuperäisen 
värin ja kiillon. Pitkäkestoinen vaikutus, ei sisällä silikonia. Pakkaus 
6 x 250 ml. Tuotenumero SO SO 210 141.

Xtreme Muovinkirkaste sisäpinnoille, matta
Kirkaste auton kaikille sisäpuolisille mattamuovipinnoille. Puhdistaa 
pinnat, kirkastaa värit, hylkii pölyä. Sopii myös ovitiivisteiden jää-
tymisen estoon esim. pesun jälkeen. Ei sisällä silikonia. Pakkaus 
6 x 250 ml. Tuotenumero SO 283 200.
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Valeo XTRM -sulkakampanja: osta 2 maksa 1

Kaha vauhdittaa syksyn sulkakauppaa Valeo-kampanjalla. Kun ostat 
kaksi Valeo XTRM -pyyhkijänsulkaa, saat halvemman veloituksetta 
sekä Valeo-mikrokuituliinan kaupan päälle. Kampanja koskee vain 
yleismallisia Valeo XTRM -sulkia. Lisätietoja löytyy kampanjasivuilta 
osoitteesta www.kaha.fi /valeo.

ZF ja Kaha isännöivät kesällä 
kahta asiakasvierailua ZF:n 
tuotantolaitoksille Saksaan. 
Tehdaskäynnin jälkeen seu-
rattiin VLN-sarjan osakilpailua 
legendaarisella Nürburgring 
Nordschleife -moottoriradalla, 
jota kilpailuun osallistunut 
Hannu Luostarinen esitteli vie-
raille vauhdikkaasti minibussilla.

VLN
Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal 
Nürburgring on saksalaisten moottoriurheilu-
seurojen perustama yhteisorganisaatio, joka
järjestää 10 kilpailua kaudessa vanhalla 
Nordschleifella. VLN Langstreckenmeister-
schaft Nürburgring -sarjan kilpailut ovat 4–6 
tunnin mittaisia kestävyyskilpailuja, joihin 
osallistuu suuri määrä usean kuljettajan au-
tokuntia eri luokissa. Kauden päätapahtu-
ma on sarjaan kuulumaton maratonkisa 24 h
Nürburgring, johon osallistuminen edellyt-
tää VLN-sarjan ajamista.

Kissling Motorsport GmbH
Kissling Motorsport GmbH on Helmut Kiss-
lingin vuonna 1977 perustama yritys, joka 
on erikoistunut kilpa-autojen ja moottorei-
den rakentamiseen sekä kilpailutoimintaan 
omalla ja asiakastallien kalustolla. Perusta-
jan kilpakokemusta ja kehittyneitä CAD- ja 
CNC-tekniikoita hyödyntävän pajan tuot-
teilla on saavutettu monia mestaruuksia ja 
voittoja saksalaisissa kilpa-autosarjoissa.

ZF vei asiakkaat vauhdin synZF vei asiakkaat vauhdin syn
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Valeo XTRM -sulkakamValeo XTRM sulkakam

Kahaa vvaua hdhditittataaa sysyyyksk yn sulkaka
kkkkakakaksksksssiiii i i VVaVaVaVaVaVallleleo o XTXTRMRMRMRMM -pypypypypyyhyhyhy kikijäjänsnsul
sekäkäkäkäkäkä VVVVVVValalalalalaleeo-mikikrookuuuitititituululliiiiinanann kau
ylyleismallisia Vaaleoo XTXTXTXTTRRMRM -sulkia
osooo ooitteeeeeee tstststststtaaaaa wwwwwww.kkaha.fi /valeo.
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Valeo-mikrokuituliina 
puhdistaa auton tuulilasin ja 

muut kohteet sisällä ja ulkona. 
Käytön jälkeen liinan voi pestä 

normaalisti pesukoneessa. 
Koko 40 x 40 cm.

Täydellinen talvisulka
Valeo XTRM -sulan rakenteen ansiosta sulka puristuu lasiin koko pituu-
deltaan tasaisesti. Integroitu spoileri tiukentaa kosketusta lasiin 
ja takaa tehokkaan ja äänettömän toiminnan myös 
suurissa nopeuksissa. XTRM toimii tavallista 
sulkaa paremmin myös pakkasella, sillä 
siinä ei ole erillistä jäätymisaltista 
runkoa jousineen.

Universaali koukku-
kiinnike tekee XTRM-

sulan asennuksesta helppoa.

Nürburgring Nordschleife
Nürburgring on Adenaun kunnassa Eifel-vuoristossa sijaitseva 
moottorirata, jolla on kaksi variaatiota: nykyaikainen 5,148 km 
pitkä GP-Strecke sekä alkuperäinen, vuonna 1927 avattu 
20,8 km pitkä Nordschleife. Jälkimmäinen on enää vain 
kestävyyskilpailukäytössä muutamia kertoja vuodessa
ja muulloin autotehtaiden testiratana sekä maksua 
vastaan kenen tahansa kokeiltavana. F1-kilpailut 
73 mutkaa sisältävällä vanhalla radalla päättyivät
vuoden 1976 onnettomuuteen, jossa Niki 
Lauda oli vähällä menettää henkensä.

ZF-tuotteet Kahalla
Ajoneuvoalan jättiyritys ZF valmistaa ja markkinoi 
erilaisia voimansiirron, ohjausjärjestelmän ja pyö-
ränripustuksen komponentteja. Kahan laajaan ZF-
ohjelmaan kuuluvat Sachsin ja Lemförderin iskun-
vaimentimet ja kytkimet sekä alustan- ja ohjauk-
senosat ainutlaatuisella 3 v / 100 000 km erikois-
takuulla. Mallikohtaiset osat löytyvät vaivattomasti 
osoitteesta www.autoluettelo.fi .

Hannu Luostarinen
Hannu Luostarinen on 46-vuotias 
yrittäjä, joka ajoi noin 15 vuotta rallia, 
rataa ja sprinttejä Suomessa ennen 
siirtymistään saksalaiseen autourheilu-
maailmaan. Vuodesta 2002 alkaen 
”Hanu” on ajanut Kissling Motor-
sportin tehokkaita Opel- ja 
Corvette-kilpa-autoja yhteensä 
noin sadassa VLN-sarjan ja 
kuudessa 24 tunnin kil-
pailussa. Menestyneen 
ja tiiviin joukkueen 
motto on osuvasti 
”We never give up!”

®
tysijoilletysijoille
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U-mallinen räikkälenkki K 10110-10115
Uusinta uutta alalla edustavan U-mallisen 
räikkälenkin tiheä 5° hammastus ja suun-
nanvaihto mahdollistavat luoksepääsyn 
ahtaissakin kohteissa. Kromivanadiini-
teräksestä valmistettu ja kiillotettu räikkä 
on saatavana kuudessa koossa alkaen 
6–8-millisestä 18–19 millimetriin.mill

Nopeasti kasvava Kamasa Tools on vahva 
tekijä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä 
sekä yhä useammassa Euroopan maassa. 
Maailmanvalloitusta tuetaan nettisivuil-
la, joilla esitellään koko tuotevalikoima 
yhdeksällä valinnaisella kielellä: 
www.kamasatools.com

Kulmaporakone K 9885
Suunnanvaihdolla varustettu kompakti 
kulmaporakone on omiaan työskentelyyn 
ahtaissa kohteissa. Kierrosnopeussäädöllä 
varustetussa koneessa on metallinen 
10 mm Jacobs-pikaistukka, vankka laake-
rointi ja tehokas kartiohammaspyörä-
välitys. Ilmantulo kumipäällystetyn kahvan 
kautta, poispäin käyttäjästä. Pituus 214 mm.

Minikiillotuskone K 9825
Pienellä ja näppärällä 75 mm laikalla 
varustetulla minikiillotuskoneella on helppo 
kiillottaa ajovaloumpiot ja muut tarkkuutta 
vaativat kohteet. Lyhyen 115 mm kompo-
siittirungon ansiosta paineilmakäyttöisen 
koneen paino on vain 720 g. Kierrosnopeus-
säädöllä varustettu moottori on tehoonsa
nähden erittäin hiljainen. Mukana toimite-
taan 3” tukilaikka ja 2 kpl hiomapaperilaik-
koja sekä 1 lampaannahkalaikka.

24

Suuria
pieniä
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Kaha on kehittämässä valtuu-
tettua Kamasa Tools -jälleenmyyjäketjua. 

Etenkin monipuolisista hylsysarjoistaan tunnettu 
Kamasa Tools tarjoaa laajan ja laadukkaan valikoiman 
käsityökaluja niin kuluttaja- kuin ammattipuolellekin. 

Voimakas panostus ajoneuvotyökaluihin tulee jatkossa anta-
maan entistäkin vahvemmat eväät korjaamopuolen palveluun. 

Jos olet kiinnostunut Kamasa Tools -valtuutuksesta, ota yhteyttä 
Stefan Hartmaniin, puh. (09) 6156 8346 tai stefan.hartman@kaha.fi .
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Osram LED Light@Day -päiväajovalosarjan valokuvio 
ei koostu erillisistä valopisteistä, vaan muodostaa 
yhtenäisen, kirkkaan valkoisen (6 000 K) valojuovan. 
Autopesunkestävät, IP69K-suojatut valot parantavat 
niin auton näkyvyyttä kuin ulkonäköäkin ja säästävät 
sekä ajovaloja että energiaa.

Jälkiasennettava   

Sarja on asennettavissa helposti useisiin automalleihin, 
joista osaan päiväajovalojen lisäksi myös seisontavaloksi 
50 % kirkkaustoiminnolla. Varmista ajoneuvokohtainen 
sopivuus osoitteesta www.osram.com/automotive, josta
pääsee sekä LED-päiväajovalojen tietoihin että Osram-
autolamppujen kätevään online-valintatyökaluun.

Kaikki Kahan valikoimassa olevat Osram-tuotteet löytyvät 
osoitteesta www.autoluettelo.fi 

Caravan-uutuuks

Thule Omnistor 9200
Kattoasenteinen 9200-markiisi korvaa mallistossa 
6900-sarjan. Entistä kevyemmällä eloksoidulla alu-
miinikotelolla ja ainutlaatuisilla integroiduilla tuki-
varsilla varustetun markiisin peitto on huikeat 3 m 
ja pituus 4–6 m. Saatavana myös kauko-ohjattavalla 
230 V moottorilla, lisävarusteena asennussarja LED-
nauhavalaistukselle. Lyhyemmät versiot löytyvät 
6002-malliston korvaavasta uudesta 6200-sarjasta. 

26
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  päiväajovalosarja
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Thule Safari Panorama
Arvostetulla Caravaning Design Award 
2012/2013 -tunnustuksella palkitun upean
seinäsarjan modulaarirakenteen ansiosta
oven saa haluamaansa kohtaan. Suuret hyt-
tysverkolla varustetut ikkunat ja tuuletus-
aukot takaavat raikkaan ja rauhallisen 
oleilun. Vettä ja likaa hylkivän Airtex®-
polyesterikankaan tyylikkään neutraali sävy
sointuu kaikkiin markiiseihin. Saatavana 
tammikuussa 2013.

Thule Tuuliaita
Käytännöllinen Tuuliaita tarjoaa sekä suo-
jaa että yksityisyyttä. Kekseliäs Thule Mikro 
-ilmakangas päästää läpi vilvoittavan tuu-
lenvireen, mutta torjuu tehokkaasti kovem-
mat tuulet. Aita on helppo asentaa kiinnit-
tämällä se monipuolisin vaihtoehdoin ajo-
neuvoon, vetämällä tarvittava määrä aitaa 
(max. 3 m) jousikelalta ja kiinnittämällä toi-
nen pää esim. markiisin tukijalkaan. Tuuli-
aita toimitetaan kätevässä säilytyslaukussa.

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

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti
(09) 6156 8204, kimmo.aittolahti@kaha.fi 
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Uutuuslaite TBS Powersine Combi toimii verkkovirrassa 
akkulaturina ja siitä irrotettuna invertterinä. Kaksi hinta-
laatu-suhteeltaan erinomaista mallia (12 V 60 Ah 1600 W 
ja 24 V 35 Ah 1800 W) yhdistävät hienostuneet käyttö- ja 
turvaominaisuudet järeään rakenteeseen ja tehoon.

Ratkaisuja  

Powersine Combi 

– invertteri ja laturi yhdessä

Kaha Boat Systems -tuoteohjel-
maan kuuluvat ammattilaistason 
liukuluukut ovat 100 % veden-
pitäviä. Suuren aukon ansiosta 
kulku on esteetöntä ja kevyt 
liukumekanismi tekee käytöstä 
vaivatonta. 

Uusinta hakkuritekniikkaa
Powersine Combin laturipuoli on samaa korkealaatuista suunnittelua ja työtä
kuin TBS Omnicharge -akkulaturitkin. Uusimmalla hakkuritekniikalla varuste-
tuissa latureissa on aktiivinen 2-ulostulo ja PFC sekä 4-vaiheinen latausalgo-
ritmi ja lämpötilakompensointi. Lisävarusteena on saatavana kaukosäädin 
sekä Dashboard-ohjelmisto, jonka avulla latauskäyttäytyminen voidaan opti-
moida akkukohtaisesti.

Puhdasta virtaa taloudellisesti
Puhdasta siniaaltovaihtovirtaa tuottavan invertterin edistykselliset tekniset 
ratkaisut mahdollistavat hyvän hyötysuhteen ja erittäin pienen virrankulutuk-
sen niin kuormitettuna kuin kuormittamattomanakin. Vakiovarusteena oleva
automaattinen ABS-lepotilavalvonta pienentää virrankulutusta jopa 70 % 
verrattuna perinteisiin tekniikoihin. Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat myös 
akkujännitteen ali- ja ylijännitevalvonta, ylikuormitus-/lämpösuojaus sekä 
oikosulkusuojaus.

Laajaa ja nopeaa toiminnallisuutta
Uutuuslaitteiden käyttölämpötila-alue on -20–+50 °C ja säilytyslämpötila-alue 
-40–+80 °C, minkä ansiosta ne soveltuvat monipuolisesti kotimaiseen käyttöön 
niin vene- kuin hyötyajoneuvo- ja caravanpuolellekin. Oma lukunsa on ainut-
laatuisen nopea vaihtoaika latauksesta virtalähdetoimintaan: verkkovirran 
katketessa tai sulakkeen palaessa Powersine Combi muuttuu laturista invert-
teriksi alle 5 millisekunnissa!

Käsikäyttöiset Gebo- ja Webasto-liukuluukut

Gebo 501, 600, 720
Gebon 501, 600 ja 720 mm pitkät 
akryylilasiset luukut soveltuvat 
myös työkäyttöön. Kolmeen 
asentoon lukittava liukukisko 
nostaa avattaessa luukkua niin, 
että se ei hankaa tiivistettä. Varasto-
kokojen lisäksi saatavana on erikois-
tilauksena räätälöityjä ratkaisuja eri värisinä 
ja kokoisina (max. 900 x 800 mm)
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 liikkuvan kaluston virranhallintaan

Uudistuneet ammattiveneiden 
katsastusmääräykset edellyttä-
vät voltti- ja ampeerimittarilla 
suoritettavaa valvontaa esimer-
kiksi VHF-radiolle. TBS E-xpert 
tarjoaa helpon ja kompaktin 
ratkaisun, jossa kaikki vaadittu 
on yhdessä normaalikokoisessa 
mittarirungossa.

Tarkkaa valvontaa
TBS E-xpert Pro (20–9900 Ah akustolle) ja 
Lite (20–999) -akkuvalvontamittarit sovel-
tuvat mihin tahansa kohteeseen, jossa tar-
vitaan tarkkaa (1/10 V ja Ah) tietoa akus-
ton tilasta sekä jäljellä olevasta käyttöajasta 
(veneet, aurinkopaneelit jne.). Suoritusky-
kyiset mittauspiirit valvovat reaaliaikaisesti 
jännitettä, lataus- ja purkuvirtaa, ampeeri-
tunteja sekä jäljellä olevaa kapasiteettia ja 
käyttöaikaa.

Tulossa:
Perinteiset venemessut järjestetään 
8.–17.2.2013 Helsingin Messukeskuksessa. 
Kaha on paikalla laajalla Boat Systems -vali-
koimallaan, jonka uusimpana tulokkaana esi-
tellään Indel Webasto Marine -jääkaapit sekä 
konsernituotteena Johnson Pump -pilssi- ja 
painevesipumput. Tervetuloa tutustumaan!

E-xpert-mittarit akkujen 

valvontaan ja hallintaan

Varmaa käytettävyyttä
Mittausarvot saa selkeään LCD-näyttöön 
muutamalla napin painalluksella. Tarvitta-
vat suojaustoimet voidaan toteuttaa sisäi-
sen, ohjelmoitavan hälytysrelekärjen avulla.
Mittareiden mukana toimitetaan 500 A mit-
tausanturi, jonka avulla suuriakin kulutuk-
sia voidaan mitata pienellä virtahäviöllä. 
Lisävarusteena saatavalla Dashboard-ohjel-
mistolla järjestelmään voidaan kalibroida 
jopa 10 000 A anturi.

Webasto Utility, 20-sarja
Työveneisiin ja -ajoneuvoihin suunnitellun Utility-ikkunan kehys on mustak-
si anodisoitua alumiinia ja alumiinikiskolla liukuva paneeli valkoista 2-kerroksis-
ta ABS-muovia. Vapaa aukko 800 x 800 mm. Savunharmaalla karkaistulla lasilla 
ja portaattomalla lukituksella varustettu 20-sarjan luukku fl ush-asennetaan suo-
ralle pinnalle ilman lasin ympärillä olevaa kehystä. Vapaa aukko 800 x 800 mm.
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Valkoinen 
kehys kuvaa kattoa.

Lisätiedot: Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi 
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Mobi-350T on monipuolinen ajoneuvon 
”musta laatikko”, joka tallentaa liikkuvaa 
kuvaa, kiihtyvyyksiä sekä paikka- ja nopeus-
tietoja SD-muistikortille. Jatkuva video-
tallennus 1–2 kameralla ajoneuvon eteen, 
taakse tai sisälle tuottaa muistikortin koosta 
riippuen kestoltaan 30 s – 4 min tiedoston. 
Ajallisesti tallennus on aina tuorein mahdol-
linen älykkään päällekirjoituksen ansiosta. 

Kolaritapauksissa 3G-kiihtyvyysanturi py-
säyttää tallennuksen automaattisesti, jol-
loin tiedot säilyvät muistikortilla. Jos lait-

MXN-P7D / MXN-P7QD / MXN-P7DVRQ
Tuotenro  RV MXNP7D / RV MXNP7QD / 
 RV MXNP7DVRQ
Paneeli  7” (800 x 480 px)
Sisääntulot  3 kpl / 4+1 kpl / 4+1 kpl
Mitat (mm)  194 x 124 x 31,5
Ominaisuuksia
• Sis.rak. kaiutin • autom. virtakytkin • kuvan kääntö 
ja peilaus • esilämmitys alle -10 °C • IP68-roiskesuojattu 
• kaikki liitännät yhdellä kaapelilla • DVRQ-mallissa tal-
lennus SD-muistikortille

MXN-5DM / MXN-7DM
Tuotenro  RV MXN5DM / RV MXN7DM
Paneeli  5” (640 x 480 px) / 7” (800 x 480 px)
Sisääntulot  2 kpl
Mitat (mm)  149 x 104 x 29 / 195 x 109 x 22
Ominaisuuksia
• Hipaisukytkimet • sis.rak. kaiutin 
• autom. virtakytkin 
• autom. kirkkauden-
   säätö 
• MXN-7DM-mallissa 
   aurinkosuoja vakio-
   varusteena

Kevyet ja raskaat ajoneuvot

Korkealaatui

EU-hyväksytyt MXN-näytöt ovat 
täydellinen valinta raskaaseen 
ammattikäyttöön. Tarkoilla TFT LCD 
-paneeleilla varustetuissa näytöissä 
on tukeva runko ja paljon käyttöä 
helpottavia ominaisuuksia. Valikoi-
maan kuuluu mm. kosketusnäytöllä 
ja tallennusominaisuudella varustet-
tuja sekä erikoiskestäviä Heavy Duty 
-malleja, joiden IP68-tiiviystaso sekä 
näytön lämmitystoiminto merkit-
sevät nopeaa ja varmaa toimintaa 
kaikissa oloissa.

Mobi-350T digitaalinen ajoneuvotallennin

teelle kytketään kiinteä virransyöttö, liike-
tunnistin käynnistää tallennuksen myös py-
säköitynä esim. toisen auton kolhaistes-
sa parkkipaikalla. Lisäksi tallennuksen voi 
luonnollisesti säätää käynnistymään milloin 
tahansa yhdellä napin painalluksella.

Mobi-350T antaa erinomaiset työkalut kola-
ri- ja onnettomuustilanteiden analysointiin. 
Videotallennukset ovat standardia MP4-
muotoa ja katsottavissa yleisimmillä katse-
luohjelmilla. Lisäksi mukana toimitetaan 
CD-levyllä oma toisto-ohjelma, joka näyt-

tää ruudulla samaan aikaan etukameran 
kuvan, liikevoimat xyz-koordinaatistossa 
sekä GPS-pohjaisen nopeuden ja sijainnin 
Google Maps -kartalla.

Myös reaaliaikainen videon katselu ja väli-
tön toisto on mahdollista AV-out-liittimen 
kautta esim. navigaattorin näytöllä. Suo-
menkielisellä ääniohjauksella toimivan, 
helppokäyttöisen laitteen toimitussisältöön 
kuuluu 4 Gb SD-muistikortti (max. 32 Gb), 
virransyöttöpistoke tupakansytyttimeen se-
kä asennusvarusteet. Mitat 95 x 55 x 35 mm.
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Lisätiedot: Ilkka Virkkunen, (09) 6156 8226, ilkka.virkkunen@kaha.fi 



31

MXN-HD7DM / MXN-HD7QDM
Tuotenro  RV MXNHD7DM / RV MXNHD7QDM
Paneeli  7” (800 x 480 px)
Sisääntulot  3 kpl / 4+1 kpl
Mitat (mm)  194 x 124 x 31,5
Ominaisuuksia
• Hipaisukytkimet • metallirunko • kaiutin • autom. virtakytkin 
• kuvan kääntö ja peilaus • esilämmitys alle -10 °C • kameran 
luukun ja lämmityksen ohjaus • IP68-roiskesuojattu • kaikki lii-
tännät yhdellä kaapelilla • aurinkosuoja kuuluu toimitukseen

■ = tallennus SD-muistikortille      ■  = esilämmitys alle -10 °C lämpötilassa 

Kaivos- ja metsäkoneet, 
hyötyajoneuvot

set näytöt ammattikäyttöön

- Metsä-, kaivos- ja työkoneisiin
- Paketti- ja matkailuautoihin
- Kuorma- ja linja-autoihin
- Traktoreihin ja trukkeihin
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Mobi-350T-tallennin on saatavana 
joko pelkän etukameran (ylh.) tai 
sekä etu- että takakameran (vas.) 
sisältävänä sarjana. Lisävarusteena 
kaapeli jatkuvalle virralle.Näkymä videotallenteesta toisto-ohjelmassa tietokoneen ruudulla.
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DTCO 2.0a

Vaivattomaan lainmukaiseen arkistointiin 
suunniteltu Download Key Pro -tiedonsiirto-
avain on varustettu integroidulla kortin-
lukijalla ja värillisellä kosketusnäytöllä. Noin 
6 000 määräaikaislataukselle riittävä 2 Gb 
tiedonsiirtoavain on heti käyttövalmis ilman
asennuksia tietokoneelle. Lataustietoja voi
tarkastella ja hallita kosketusnäytöllä ja 

DLK Pro -tiedonsiirtotuotteet

Viewline – uudet helppolukuiset mittarit

kortinlukija aktivoidaan tarvittaessa käyt-
töön päivityskortilla. Avaimesta on saata-
vana myös tietokoneessa toimivalla moni-
puolisella raportointiohjelmistolla varustet-
tu versio TIS-Compact Pro. Kummatkin mal-
lit sopivat pienille kuljetusliikkeille ainoaksi 
tallennusvälineeksi tai suurille massamuisti-
kopiointiin.

Sumlog Compass 85 mm
Veneissä on useimmiten karttaplotteri, jon-
ka tiedoista suuri osa jää käyttämättä. Sum-
log-kompassimittarilla voidaan toteuttaa 
perinteinen SUMLOG R ilman erillistä an-
turia. Mittari hyödyntää olemassa olevaa 
NMEA 0183 -plotteridataa näyttäen nopeu-
den viisarilla sekä matka- ja osamatkaker-
tymät nestekidenäytöllä, johon saa myös 
suunnan, akkujännitteen, ohjausaputoimin-
non ja kellon. Mittari voidaan kytkeä myös 
sääasemaan tuulimittarin yhteydessä sekä 
erilliseen loki/kaiku-älyanturiin, jos plotteri-
tietoa ei ole saatavana.

Tärkein tieto yhdellä silmäyksellä
VDO Counter on kuin väsymätön apulai-
nen, joka pitää koko ajan kirjaa ja infor-
moi kuljettajaa käytettävissä olevasta ajo- 
ja lepoajasta. Uutuustoiminnon ansiosta
kuljettaja näkee ajaessaan jäljellä olevan

VDO DTCO 2.0a -digipiirturissa on edeltävästä 1.4-mallista tuttu ajoaikaa säästävä ”1 minuutin sääntö” 
sekä uutuutena aina jäljellä olevan ajo- ja lepoajan näyttävä VDO Counter -toiminto. 

ajoajan ja tulevan tauon pituuden sekä
tauon aikana vastaavasti jäljellä olevan 
lepoajan sekä seuraavan ajojakson maksimi-
pituuden. Kätevät päivä- ja viikkonäkymät 
helpottavat hahmottamaan kerralla pidem-
piä kokonaisuuksia. 

Säästää arvokasta ajoaikaa
DTCO 2.0a 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. 
Tuttuun tapaan kuljettajakortin tietojen la-
taus Downloadkeyllä tai TIS-Compactilla on 
mahdollista ilman yrityskorttia. Ominaisuu-
det kruunaa langaton tiedonsiirto sekä no-
peus- ja työaikatietojen graafi nen tulostus.

Korvaa kaikki vanhat piirturit
Vaihtamalla vanhan digipiirturin VDO DTCO 
2.0a -malliin kuljetusyrittäjä saa konkreet-
tista hyötyä sen taloutta tukevista uudistuk-
sista. VDO:n digipiirturilla voi korvata myös 
muiden valmistajien piirturit. Samalla astuu 
voimaan uusi 24 kk takuuaika ja mahdollinen 
piirturin määräaikaistarkastus siirtyy eteen-
päin. Saatavana on myös 24 V yleismalli, 
joka voidaan ohjelmoida toimimaan kuten 
vastaava merkkikohtainen piirturi.

VDO Counterilla varustettua 
uutuutta saa suoraan Kahan varastosta.
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Purjeveneen tuulimittari
Sääasema-anturiin kytkettävässä tuulimitta-
rissa on yhdistetty viisari-/nestekidenäyttö  
tuulen nopeudelle (ohjelmoitavalla hälytys-
pisteellä) ja suunnalle, ilman lämpötilalle ja 
paineelle sekä jännitteelle ja kellonajalle. 

Kaikuluotain viisarinäytöllä
Kaikuluotaimessa on syvyyden viisarinäyttö 
ohjelmoitavalla hälytyspisteellä sekä veden 
lämpötila ja kellonaika.

Lisätiedot: Jukka Kerminen
(09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi 
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entistäkin käyttäjäystävällisempi digipiirturi

VDO on kehittänyt helpon kahden askeleen kokonaisratkaisun, 
joka tallentaa ajopiirturitiedot automaattisesti pykälien mukaan 
ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään varsinaiseen työhönsä.

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

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

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

Inertial Sensor – kiihtyvyysanturi ajoneuvoteollisuudelle

Uusi ajopiirturiasetus manipuloinnin             estämiseksi

Kahan Metkossa esittelemä VDO Inertial 
Sensor on liike- ja kiihtyvyysanturi, joka pys-
tyy käsittelemään ajoneuvon tai mittaus-
kohteen kaikki 1–4 vapausasteen liikettä
(vaaka- ja pystysuunnan kiihtyvyydet sekä
pystykierto). VDO Inertial Sensor tarjoaa 
ajoneuvoteollisuudelle lukuisia toimintaan 
ja turvallisuuteen liittyviä sovellusmahdol-
lisuuksia esim. nostimissa, kuormaajissa ja 
trukeissa sekä metsä- ja kaivinkoneissa.

Lisätiedot:
Timo Lopperi
(09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi 

Piirtureiden manipuloinnin estämiseksi on 
säädetty EU-asetus koskien 1.10.2012 jäl-
keen valmistettuja hyötyajoneuvoja. Asetus
edellyttää digipiirturilta kahta toisistaan 
riippumatonta nopeustietoa, joista toinen 
tulee KITAS-anturilta ja toinen esim. ajo-
neuvon ABS-järjestelmästä. Uutuuspiirturi 
DTCO 2.0a on tämän uuden asetuksen mu-
kainen premium-luokan turvallisuustuote.

KITAS2+
Aiempien KITAS-antureiden kanssa alaspäin
yhteensopiva KITAS2+ on VDO:n uutuus-
tuote ajotietojen manipuloinnin estämiseksi.
DTCO 2.0a -piirtureiden kanssa uusissa
hyötyajoneuvoissa käyttöön otettu anturi 
on Kahan valikoimassa ja tarjolla jälkimark-
kinoille kattavasti kaikkiin automalleihin.

GeoLoc
Jos ajoneuvon sähköjärjestelmästä ei pe-
rinteisen ajopiirturianturin nopeustiedon 
lisäksi ole saatavana toista riippumatonta 
nopeussignaalia, on ratkaisu VDO DTCO 
GeoLoc. Helposti DTCO:n takaliitäntöihin 
asennettava ja kojelaudan päälle sijoitet-
tava pienikokoinen GPS-paikannin kommu-
nikoi suoraan digipiirturin kanssa. 

n                 e

DLD ja TIS-Web
Kaksi askelta digipiirturitietojen 

kokonaishallintaan

Lisätiedot: 
Kaj Tötterman
(09) 6156 8268

kaj.totterman@kaha.fi 

Inertial Sensorin ulkomitat 
ovat 113,4 x 49,2 x 43,4 mm.
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Asennemuutos suotuisa alkolukolle
Alkolukko tuli pakolliseksi tilausajona suo-
ritettavissa koululais- ja päivähoitokulje-
tuksissa viime vuoden elokuussa. Laki on ly-
hyessä ajassa muokannut mielipideilmastoa 
alkolukolle selvästi suotuisammaksi.

Alkolukko on myönteinen viesti
Yhä useampi yritys ja kuljetusyhtiö ottaa 
alkolukon autoihinsa vapaaehtoisesti va-
kuututtuaan sen positiivisista vaikutuksista 
liiketoimintaan. Alkolukko lisää niin kuljet-
tajien, matkustajien kuin muidenkin tiellä-
liikkuvien turvallisuutta sekä parantaa tut-
kitusti työilmapiiriä ja yrityskuvaa. 

Dräger Interlock XT

Alkolukko kertoo asiakkaille yhteiskunta-
vastuullisesta yrityksestä, joka ottaa tärkeät 
asiat vakavasti.

Dräger on varma valinta
Dräger Interlock XT -alkolukko on hyväk-
sytty sekä henkilökuljetuksiin että valvotun 
ajo-oikeuden laitteeksi. Se on turvallinen 
valinta yrittäjälle sekä koko Suomen katta-
van myynti- ja huoltoverkostonsa että laa-
tunsa ansiosta. Kentältä saatu palaute to-
distaa, että Dräger toimii luotettavasti joka 
päivä ja kaikissa keleissä.

Dräger Alcotest 

3000 -testerin 

joulukampanja!

Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hinta-
luokkaan, jossa ei ole ennen totuttu näke-
mään vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Help-
pokäyttoinen ja luotettava ajokunnon var-
mistaja on ehdoton hitti loppuvuoden juh-
lasesonkiin ja laadukas lahja, jota saaja ar-
vostaa pitkään.

Kannattaa siis hyödyntää Dräger-alkoteste-
rin joulukampanja ja tarjota asiakkaille mai-
niota lahjaideaa. Kampanjan aikana Dräger 
Alcotest 3000 on pakettitarjouksessa, jossa 
viisi erikoishintaista testeriä kerralla tilaa-
va saa viisi 10 kpl:een suukappalepakkaus-
ta kaupan päälle.

Tarjouserän testerit ja suukappaleet on
pakattu tyylikkäisiin ja huomiotaherättä-
viin ”Elämänpelastaja”-myyntipakkauksiin.
Jokaisen testerin mukana tulee myös Dräger 
Alcotest 3000 -ensiapulaukku kampanjalah-
jana. Dräger-testerin joulukampanja on voi-
massa 31.12.2012 saakka.

Kotimainen, varma asennus
Laissa säädetään, että alkolukon asennuk-
sen ja kalibroinnin saa suorittaa vain hyväk-
sytty asennuspaikka. Kaikki Dräger-toimi-
pisteet ovat Trafi n valtuuttamia asennus- ja 
huoltoyrityksiä, joiden ammattitaito ja vas-
tuullisuus ovat parasta suomalaista A-ryh-
mää. Jos ajokalustosi ei ole vielä varustettu 
lainmukaisella alkolukolla, toimi heti ja hae 
lähin Dräger-piste osoitteesta www.kaha.fi 

Lisätiedot: Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi 
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-koiraverkot
Autoluetteloon

Pet Transporter on keskikokoinen koiran-
häkki farmariautoihin ja maastureihin.

Kahan tuoteohjelmaan viime 
vuoden keväällä tulleet Travallin 
automerkki- ja mallikohtaiset 
koiraverkot on lisätty Autoluet-
teloon. Korkealaatuiset verkot 
kiinnitetään kekseliäästi sopiviin 
kohtiin tavaratilassa, joten asen-
nus ei vaadi erikoistyökaluja tai 
muutoksia auton rakenteisiin.

Alkuperäislaatua
Usealle autonvalmistajalle OE-lisävarustee-
na verkkoja valmistavan Travallin erikois-
osaamisen taustalla on teräksen, alumii-
nin ja muovin käsittelyyn ja pinnoittami-
seen keskittynyt englantilainen ASG Group. 
Nailonpinnoitetut verkot näyttävät ja myös 
tuntuvat käytössä erittäin vankoilta ja vii-
meistellyiltä sekä sopivat paikoilleen milli-
metrin tarkasti.

Kahalla koko tuotelinja
Travallin tuoteohjelmaan kuuluu tavara-
tilan matkustamosta erottavia ja tilaa jaka-
via verkkoja sekä tavaratilan suojamattoja.
Kaha varastoi uusiin autoihin yleisimmin 
kysyttyjä tuotteita, vanhempiin malleihin 
sopivat verkot ovat tilaustuotteita.

Verkot
Travall-koiraverkot on viimeistelty niin lem-
mikkiä, asentajaa kuin auton sisustustakin 
ajatellen huolellisesti ja pinnoitettu tum-
malla nailonilla. Merkki- ja mallikohtainen 
mitoitus ja mukana seuraavat ohjeet takaa-
vat, että kiinnitys onnistuu keneltä tahansa 
ilman erikoisosaamista. Minkäänlaisia pora-
uksia, läpivientejä tai ruuveja auton raken-
teisiin ei tarvita.

Jakajat
Travall-jakajat tarjoavat monipuolista jous-
tavuutta auton tavaratilan tehokkaaseen 
käyttöön. Niiden avulla lemmikille on mah-
dollista luoda oma, turvallinen alueensa ja 
maksimoida samalla matkatavaroille tarjol-
la oleva tila. Myös jakajien kiinnitys onnis-
tuu helposti ilman erikoistyökaluja.

Roiskeita jopa 90 % vähentävä läikkymätön 
matkakuppi on kätevä myös kotioloissa.

Valikoimaan kuuluvat myös tavaratilan-
matot, kumimattosarjat sekä takapuskurin 
kolhusuojat useisiin automalleihin.

aut
koirav
teloon. K
kiinnitetään
kohtiin tavarati
nus ei vaadi erikois
muutoksia auton rake

Alkuperäislaatua
Usealle autonvalm
na verkkoja v
osaamisen
nin ja m
seen
Na

Lisätiedot: Jari Widerholm, (09) 6156 8363, jari.widerholm@kaha.fi 
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Sähkö- ja 

ohjaamo-

komponentit

Sähkökomponentit

AE, Grote & 
Hartmann, 
Deutsch

Johtoliittimet

Alstermo

Sähköjohdot

Ecans

Päävirta-
kytkimet

Hellermann-
Tyton ja 
Techfl ex

Johdin-
tarvikkeet

Littelfuse ja 
Pudenz

Sulakkeet ja 
sulakepitimet

Merit 

Virtalukot, 
vipukatkaisimet 
ja sulakerasiat

ProCar ja 
MagCode

Virta-
pistokkeet

Kaha on myös sähkö- ja 
ohjaamokomponenttien 
spesialisti. Tuotteet ovat 
Autoluettelon kohdassa 
Koneet/Tarvikkeet > 
Yleistarvikkeet. Rekiste-
röitynyt käyttäjä näkee 
paitsi tuotteet, myös niiden 
hinnat, varastosaldot sekä
tekniset tiedot, mitat ja kuvat.

Valoa ja näkyvyyttä talven 

3636

Kahan ohjelmassa on kattava valikoima perinteisiä ja ledeillä toteutettuja vilkku-
majakoita ja -paneeleita, työ-, sisä-, taka-, sivu- ja äärivaloja. Laajasta tarjonnasta 
löytyy ratkaisu kori- ja työkonevalmistajille siinä kuin 
korjaamoille ja jälkimarkkinoillekin. 
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Ohjaamokomponentit

SWF

Keinu- ja viiksi-
katkaisimet

Wehrle ja 
Wittrin

Releet ja 
relekannat

OSLV

Lasin-
pyyhkijät

Pommier

Saranat, 
lukot ja 
kahvat

RAM ja 
Zirkona

Laite-
pidikkeet

SWF

Lasin-
pyyhkijät 
ja pesuri-
tuotteet

TriMark

Saranat, lukot 
ja kahvat

VDO

Pesuri-
tuotteet

töihin

Huippumerkeillä Britax, Premier 
Hazard, Bosch, Vignal ja Proplast
toteutettu lisävalolinja löytyy 
sähköisen Autoluettelon kohdasta 
Raskaskalusto jaettuna eri tuoteryhmiin, sekä 
perinteisistä luetteloista, jotka voi tilata numerolla 
RKVALO1 ja BOSCH001 tai tallentaa Kahan nettisivuilta.

3737

Lisätiedot: 
Kari Rajamäki, (09) 6156 8233
kari.rajamaki@kaha.fi 
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Wigam esittelee uudistuneet 
ajoneuvoilmastoinnin huoltolait-
teet kylmäaineen talteenottoon, 
puhdistukseen, tyhjiöimuun, 
täyttöön ja huuhteluun. Yhden 
painalluksen automaattitoimin-
nolla varustetuista laitteista yksi 
vastaa tulevaisuuden vaatimuk-
siin jo nyt soveltumalla sekä 
nykyiselle että uudelle kylmä-
aineelle.

Wigam 150 Centocinquanta
Wigam 150 Centocinquantaan on saatava-
na muunnossarja, jonka avulla se on milloin 
tahansa helposti muutettavissa joko R134a- 
tai HFO 1234yf -huoltolaitteeksi. USB-muis-
titikulla päivitettävä ajoneuvotietokanta 
mahdollistaa mallikohtaisen, täysautomaat-
tisen huollon ja integroidun huuhtelun uu-
simmillekin hybridi- ja sähköautoille. Tulos-
timella ja 7” TFT-värinäytöllä varustetussa 
laitteessa on 6 elektronista vaakaa kylmäai-
neelle, UV-väriaineelle sekä vanhalle ja uu-
delle kompressoriöljylle. Tehokas talteenot-
tokompressori takaa 95 % talteenoton ja 
integroitu lämpöanturi puhalluslämpötilan 
mittaamisen. Sisäinen tuuletusjärjestelmä 
poistaa tiivistymättömät kaasut automaat-
tisesti.

Täysautomaattiset  
Wigam 150-Data
Amica Datan mallistossa korvaava 150-Data 
on korjaamon peruslaite, joka tarjoaa kaik-
ki nykyaikaisen huoltolaitteen automatiikat 
ja hienoudet. Suuri 20 kg kylmäainesäiliö ja 
4 elektronista vaakaa varustettuna tehok-
kaalla tyhjiöpumpulla ja talteenottokom-
pressorilla tekevät siitä pätevän laitteen niin 
henkilö- ja paketti- kuin kuorma-autojenkin 
ilmastointihuoltoon. Käyttöominaisuudet 
kruunaa SD-kortilla päivitettävä tietokanta 
ja tulostin.

Wigam Piccola-Evo
Piccola Datan mallistossa korvaava Piccola-
Evo on markkinoiden ainoa täysautomaat-
tinen laite, joka soveltuu kenttäkäyttöön. 
Kompaktille laitteelle on helppo löytää tila
huoltoautosta eikä sen erikoisrakenteista 
vaakaa tarvitse lukita siirron ajaksi. Pienes-
tä koostaan huolimatta se on täysverinen 
huoltolaite tehokkaalla tyhjiöpumpulla ja 
talteenottokompressorilla, SD-kortilla päi-
vitettävällä tietokannalla sekä tulostinval-
miudella.

Wigam 150-HP
Erittäin tehokkaalla tyhjiöpumpulla ja tal-
teenottokompressorilla varustettu järeä 
uutuusmalli 150-HP täyttää vaativan SAE 
J-2788 -standardin ja soveltuu kaikenkokois-
ten ajoneuvojen ilmastointilaitehuoltoon. 
Helppokäyttöisen laitteen kahdelle suurelle 
suodattimelle ja kompressoriöljylle on auto-
maattinen huoltovälinilmaisin ja kylmäaine-

Wigam 150 Centocinquanta
Kylmäainesäiliö 20 kg, talteenottokompres-
sori 300 g/min ja tyhjiöpumppu 100 l/min.

pullolle oma painemittarinsa. Kokonaisuu-
den viimeistelevät SD-kortilla päivitettävä 
tietokanta ja tulostin. Saatavana myös laite-
versiot R404a- ja R407c-kylmäaineille.

MCC Whisper 7C ja 12 C
MCC Whisper on vahvaan alumiinirunkoon 
rakennettu kennolämmitin, joka sovel-
tuu auton ja veneen ensisijaiseksi lämmitti-
meksi tai lisäpuhaltimeksi esim. linja-auton 
oviaukkoon estämään jään muodostumista 
ja lämmön karkaamista. 

Laitteen voi asentaa vaaka- tai pystysuoraan 
ja putkille on paikat rungon kummassakin 
päädyssä. Saatavana on 239 mm leveä 7C- 
sekä 356 mm leveä 12C-malli, joiden kor-
keus on 160 mm ja syvyys 238 mm. Kummas-
takin on tarjolla sekä 12 että 24 V versio.

Uutuuslämmittimiä Kahan 
Niin ajoneuvoteollisuudelle 
kuin varaosapuolellekin 
soveltuvia MCC:n uusia kenno-
lämmittimiä ja konvektoreita 
yhdistää kestävä, ammatti-
käyttöön suunniteltu rakenne 
ja monipuolinen asennettavuus.
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huoltolaiteuutuudet
Wigam 150-Data
Kylmäainesäiliö 20 kg, talteenottokompres-
sori 300 g/min ja tyhjiöpumppu 100 l/min.

Piccola-Evo
Kylmäainesäiliö 10 kg, talteenottokompres-
sori 300 g/min ja tyhjiöpumppu 100 l/min.

Wigam 150-HP
Kylmäainesäiliö 40 kg, talteenottokompres-
sori 1 000 g/min ja tyhjiöpumppu 180 l/min.

AC-valikoimaan
MCC P90
Kaksoiputkikonvektori P90 on tehokas sä-
teilylämmitin, jonka modulaarinen raken-
ne tarjoaa monipuolisia asennusmahdolli-
suuksia varsinkin pienten vene- tai erikois-
ajoneuvosarjojen valmistajille. 

Kahan varasto-ohjelmaan kuuluvasta 2,5 m
pitkästä runkokuoresta ja putkista koos-
tuvasta konvektorielementistä on helppo 
työstää halutun kokoinen kappale ja vii-
meistellä se päätyihin asetettavilla mustilla 
peitelevyillä.

Mobile Climate Control Inc. Kana-
dassa sekä yrityksen Euroopan tytär-
yhtiöt MCC Europe Ruotsissa ja Puo-
lassa ovat erikoistuneet työkoneiden 
ja muiden erikoisajoneuvojen ilmas-
tointilaitteiden kehittämiseen ja val-
mistamiseen.

MCC:n ydinosaamista edustavat asia-
kaskohtaisesti räätälöidyt AC-ratkai-
sut, joiden taustalla on pitkä koke-
mus lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden 
suunnittelusta vaativiiin pohjoisiin 
luonnonolosuhteisiin.

Lisätiedot: Tomi Toivonen
(09) 6156 8382, tomi.toivonen@kaha.fi 

Lisätiedot: Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, mikko.hakulinen@kaha.fi 
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Vaikka karting on useimmille 
vain hyvä koko perheen harras-
tus ilman suuria uratavoitteita, 
se luo myös pohjaa suomalai-
selle moottoriurheilumenestyk-
selle niin rallissa kuin formulois-
sakin. ART GP Finland kuuluu 
kansainväliseen, jo vuonna 1996 
perustettuun ART GP -formula-
tiimiin, joka kilpailee tänä päi-
vänä GP2-, GP3- ja Formula 
Renault -luokissa.

ART GP Finland ja DEFA tekevät vahvaa nuorisotyötä

ART GP Finland myös Suomen radoilla
ART GP Finland on kiinteä osa ART GP:n glo-
baalia organisaatiota ja toimii karting-run-
kojen maahantuojana ja kilpatiiminä sekä
kansallisilla että kansainvälisillä radoilla 
osana tehdastiimiin toimintaa. ART GP Fin-
land on ainoa kotimainen autourheilutoi-
mija, joka pystyy tarjoamaan tien Bembö-
len karting-varikolta aina Barcelonan F1-
varikon porteille asti. 

Karting isossa ja vastuullisessa roolissa
Kartingin rooli autourheilijoiden kasvatta-
jana on korostunut viime vuosina huomat-
tavasti. Yksi syy tähän on kuljettajien koko-
naisvaltainen valmennus ja urapolun raken-
taminen – työ, jota ART GP Finland tekee. 

Kartingissa korostuvat samat sitoutumisen, 
valmennuksen ja harjoittelun vaiheet kuin 
missä tahansa muussa perinteisessä urheilu-
lajissa yleisurheilusta jääkiekkoon. 

Huippu karting-kuljettajat ovat oikeita ur-
heilijoita ja heti valmiita isommille radoille. 
Tästä loistavina esimerkkeinä rallikuljettaja 
Esapekka Lappi, GP3-kuljettajat Aaro Vainio 
ja Matias Laine sekä menestyksekkään ralli-
cross-uran rakentanut Toomas Heikkinen. 

DEFA mukana luomassa uusia tähtiä
Kaha on yrityksenä halunnut auttaa nuo-
ria urheilijoita uran kriittisessä rakennus-
vaiheessa ja varmistaa näin omalta osal-
taan suomalaisen huippu-urheilun ja eten-
kin moottoriurheiluperinteen jatkuvuutta.
DEFA-tuotemerkillä on tuettu mm. Aaro 
Vainiota jo 12 vuoden sekä Esapekka Lap-
pia parin viime kauden ajan, joten projek-
tin voidaan hyvin sanoa löytäneen mootto-
riurheilun suurimpia lahjakkuuksia jo aikai-
sessa vaiheessa.
 
DEFA on aloittanut yhteistyön myös ART GP 
Finlandin kanssa osallistuen siten vahvasti
12–17-vuotiaiden nuorten karting-harras-
tusmahdollisuuksien kehittämiseen ja uran 
rakentamiseen. Juniorityön tukeminen jat-
kuu myös tulevalla kaudella.

ART GP Finlandin kuljettajat 2012. 
Kuva: Cresta.

Palkintopallilla Simo Laaksonen (vas.), Joni Ruuskanen (takana) sekä tuplavoitot Kouvolassa
napanneet Niclas Nylund (oik.) ja Tuomas Haapalainen (toinen oik.). Kuva: Aki Rask.

Niclas Nylund vauhdissa. 
Kuva: Aki Rask.

Tukemassa nuorta 
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Kaikki SM-rallit 2012 voittanut 
21-vuotias Esapekka Lappi on 
ällistyttänyt rallikansaa varmuu-
dellaan ja vauhdillaan. Kuljet-
tajapari Lappi-Ferm voitti 70 %
kaikista SM-sarjan erikoisko-
keista, mikä on huima saavutus 
ensimmäistä kauttaan nelive-
toisella kisaavalta kuljettajalta. 
Tunturirallin voitto historian 
nuorimpana kuljettajana sekä 
kova meno Suomen MM-rallissa 
tekivät Esapekka Lapin tunne-
tuksi suurellekin yleisölle.

Kartingista kaikki alkoi
Lapin nousu rallin huipulle on tapahtu-
nut nopeasti, mutta taustalla on jo vuosien
määrätietoinen työ ja harjoitteet aivan ku-
ten muissakin lajeissa. Lapin ura alkoi alle 
10-vuotiaana kartingista, jossa hän voitti eri 
ikäkausimestaruudet ja päätti ratauransa 
Suomen mestaruuteen vuonna 2007. 

Lajiliitto AKK:n karting-valmennusryhmään 
vuonna 2006 kuuluivat Lapin lisäksi mm. 
Williamsin F1-kuljettaja Valtteri Bottas ja 
GP3-kuljettaja Matias Laine sekä vuotta 
myöhemmin myös Aaro Vainio. Vaikka mies-
ten uravalinnat ovat olleet erilaiset, kaikki-
en lahjakkuus havaittiin jo hyvin varhaises-
sa vaiheessa. 

Kartingista rallisprinttiin
Myös Lapin tavoitteena olivat ensin formu-
laradat, mutta kokeilut isän ralliautolla sai-
vat mielen muuttumaan. Kun ikää ralliin ei 
ollut tarpeeksi, tapahtui siirtyminen oikei-
siin autokisoihin rallisprintissä. Ja millä ta-
valla: Lappi voitti kaikki ajamansa 21 ralli-
sprint-kisaa vuonna 2008! Ensimmäinen ralli 
oli edessä heti seuraavana vuonna.

Suomen MM-ralli avasi ovia
Suomen MM-ralli on näytellyt yksittäisenä
tapahtumana merkittävää osaa Esapekka
Lapin uralla. Vuoden 2011 rallissa Lap-
pi voitti luokkansa etuvetoisella autolla ja 
valittiin rallin parhaaksi tulokkaaksi, mikä

Esapekka Lappi laittaa ennätykset uusiksi

herätti norjalaisen EVENRallyn mielenkiin-
non. Syksyllä Lappi pääsikin norjalaisten 
suojiin, mikä mahdollisti kilpailukaudelle 
2012 laadukkaan kisaohjelman Ford Fiesta 
Super 2000 -rallitykillä. 

Tämän kesän suoritukset ”Jyskälässä” herät-
tivät viimeistään tehdastiimien mielenkiin-
non nuorta suomalaista kohtaan. Esapekan 
hyvä esiintymistaito ja sujuva englannin-
kieli lisäsivät kansainvälistä mielenkiintoa 
entisestään ja melkoinen kuhina miehen 
ympärillä alkoi. 

Sponsorit merkittävässä roolissa
Kilpaileminen ja testaaminen Superilla ei 
ole halpaa puuhaa, mutta rahaa on pala-
nut jo aikaisempinakin vuosina. Lapin taus-
talla onkin EVENRallyn lisäksi useita paikal-
lisia ja valtakunnallisia tukijoita, joista yksi 
on DEFA.

– On tähän pitänyt löytyä omaakin rahaa 
myös tänä vuonna, aikaisemmista vuosista 
puhumattakaan. Omat sponssit ovat olleet 
meille edelleen yhtä tärkeitä kuin aikaisem-
minkin. Olen aina saanut ajaa paljon treeniä 
ja testiä pitkälti sponsoreiden ansiota. Nyt 
on tuntunut mukavalta, kun on pystynyt an-
tamaan yhteistyökumppaneille näkyvyyttä 
ja fi iliksiä, erityisesti heille, jotka ovat olleet 
hengessä mukana jo vuosia. Tärkein tukija 
on tietenkin oma isä, Pekka, kertoo Lappi.

Tulevaisuus
Esapekka Lappi on rallikuljettajana lähes 
täydellinen paketti, mutta kilpailukoke-
musta tarvitaan lisää. Tähän puutteeseen 
Skodan tehdastiimi tarjosi Lapille mahdol-
lisuuden osallistua eri ralleihin Euroopassa 
alkaen Puolan EM-rallista syyskuun lopussa.
Kaudella 2013 Lappi tuleekin ajamaan kan-
sainvälisiä sarjoja ja jättää SM-sarjan lajin 
nuorimpana Suomen mestarina. Pieksämä-
keläisnuorukainen pitää silti jalat tukevasti
maassa. 

– Tämä on ollut ihan uskomaton kausi, 
jolla kaikki tavoitteet ylitettiin kirkkaasti. 
Tuleviin haasteisiin lähdetään täsmälleen 
samalla asenteella kuin aina aikaisemmin-
kin: tekemään paljon töitä nöyrästi, mutta 
hyvällä itseluottamuksella, Lappi sanoo.

Kahan Jarkko Malm (oik.) voi myhäillä 
tyytyväisenä: Esapekka Lappi (vas. ed.) ja 
Janne Ferm pitävät DEFA-tuotemerkkiä 
menestyksekkäästi esillä. 
Kuva: Harri Niskanen.

Kuva: Marko Mäkinen.

suomalaista autourheilua 
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Energiaa säästävä 

polttonesteletku

Gates Barricade on uusia syövyttäviäkin die-
sel- ja bensiinilaatuja kestävä polttoneste-
letku, jonka viisikerroksinen rakenne estää 
höyrypäästöt käytännössä kokonaan. Polt-
tonestettä, rahaa ja luontoa säästävä letku 
sopii kaikkiin kaasuttimilla varustettuihin 
moottoreihin ja järjestelmiin lukuun otta-
matta tankin sisäisiä tai LPG-sovelluksia.

mm m ft MPa psi MPa psi
4219-05921 27347 6 1/4 4,57 15 1,55 225 8 1160
4219-05967 27339 6 1/4 7,62 25 1,55 225 8 1160
4219-05922 27348 8 5/16 4,57 15 1,55 225 8 1160
4219-05968 27340 8 5/16 7,62 25 1,55 225 8 1160
4219-05923 27349 10 3/8 4,57 15 1,55 225 8 1160
4219-05969 27341 10 3/8 7,62 25 1,55 225 8 1160

Tekstiilivahvistetun rakenteen teknisesti 
edistyksellisin kerros on termoplastinen, 
vihreä Green Shield -eriste, jolla on alan 
alhaisin polttonesteen läpäisevyys.

Monet henkilö- ja kuorma-autojen valmis-
tajat ovat käyttäneet matalan läpäisytason 
letkuja jo yli 20 vuotta. Siksi huolto- ja kor-
jaustöissäkin on vahinkojen välttämiseksi 
viisainta käyttää OE-laatuista Barricade-let-
kua, jonka läpäisevyys on tavallista letkua 
yli sata- ja lähintä kilpailijaansa viisinkertai-
sesti pienempi. Uutuusletkua on saatavana 
6, 8 ja 10 millimetrin halkaisijoilla.

Thulen laajentunut lukkovalikoima tarjoaa 
merkittävää lisäturvaa matkailuajoneuvoi-
hin. Thule Van -turvalukko suojaa paketti- 
ja retkeilyautojen pari- ja liukuovet. Hytti-
lukko puolestaan varmistaa alkuperäisellä 
hytillä varustetun Fiat Ducaton, Ford Transi-
tin, MB Sprinterin, VW Crafterin tai Renault 
Masterin oven sisäpuolelta. Matkailuosan 
lisälukko mahdollistaa lukituksen ulkopuo-
lelta avaimella ja sisältä ilman avainta.

Thule Van -turvalukkoHyttilukko

Matkailuosan
lisälukko

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti
(09) 6156 8204
kimmo.aittolahti@kaha.fi 

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

Lukot

Caravaning Design Award 2012/2013 -pal-
kittu Thule Excellent on kahdelle ja laajen-
nettuna 3–4 pyörälle soveltuva tyylikäs pyö-
räteline. Pyörän sovittaminen on todella 
helppoa kaikkiin suuntiin liukuvien kisko-
jen, niihin kiinnittyvien räikkäsolkien sekä 
joustavien runkopitimien ansiosta. Kuljetus-
kapasiteetti 60 kg. Saatavana myös matala 
malli matkailuajoneuvoihin, joissa on ikku-
na takaseinässä.

Excellent
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Aqua Kem Green
Thetford Aqua Kem Green on ympäristöystävällinen wc-kemikaali, joka kiihdyttää 
jätteiden ja paperin hajoamista sekä vähentää kaasun ja hajujen muodostumista. 
Jäätymätön jauhemainen valmiste on pakattu 10 annospussin purkkeihin. Yksi 55 g 
annospussi sekoitettuna kolmeen litraan vettä riittää 20 litran jätesäiliölle, joka 
voidaan ISO 11734 -testatusti tyhjentää saostuskaivoon.

Aqua Rinse Plus
Aqua Rinse Plus on huuhteluveden lisäaine, jonka entistä tehokkaampi koostumus 
pitää veden raikkaana ja puhtaana sekä muodostaa wc-maljaa suojaavan kalvon. 
Vain 100 ml ainetta riittää 15 l vesitankilliseen. Ympäristöystävällinen ISO 11734:n 
mukaisesti. Pakkauskoko 1,5 l.

Kaasukäyttöinen Ecoenergy-uutuusgene-
raattori on hiljainen, energiataloudellinen 
ja ympäristöystävällinen keino vapauttaa 
matkailuauto verkkovirran kahleesta. Täys-
automatiikka käyttää generaattoria vain 
tarvittaessa akkujännitteen 11,9–14,5 V raja-
arvojen mukaan. 

Luotettavan kaksitahtimoottorin laaja -25–
+50 °C käyttölämpötila takaa virransaannin 
vuoden ympäri. Kevyt, matala laite asentuu 

Teleco Ecoenergy -kaasugeneraattori

Tuoteuutisia

helposti ja huomaamattomasti niin matkai-
lu- kuin hyötyajoneuvojenkin 160–300 Ah 
12 V akustojen pariksi. AL-KO-alustoille 
on saatavana oma kiinnike. 

Tuoteperheeseen kuuluu kaksi 20 Ah 
mallia ja yksi 25 Ah malli, joiden kulutus 
on 270–290 g/h ja äänentaso 51–52 dBA 
sekä mitat 565 x 380 x 250 mm ja paino 
19 kg. Laitteiden mukana toimitetaan 
käyttöpaneeli 5 m johdolla.

-kemikaaliuutuuksia

Tuulilasinpesuneste
Poistaa tehokkaasti lian tuulilasista ja ajo-
valoista sekä estää pesujärjestelmän jääty-
misen.

KF2003 -16 °C 4 l
KF2010 -40 °C 10 l
KF2027 -40 °C 200 l

Jäähdytinneste
Täyttää kaikki eri standardien mukaiset laa-
tuvaatimukset. Soveltuu myös nykyaikaisiin 
alumiinia sisältäviin moottoreihin. 

KF2102 100 % vihreä 3 l
KF2119 100 % vihreä 10 l
KF2126 100 % vihreä 200 l
KF2201 -36 °C käyttövalmis vihreä 1 l
KF2218 -36 °C käyttövalmis vihreä 3 l
KF2300 100 % Longlife punainen 1 l
KF2317 100 % Longlife punainen 3 l
KF2409 100 % Longlife keltainen 1 l
KF2416 100 % Longlife keltainen 3 l

Liuotinpesuaineet
Irrottaa tehokkaasti rasvan, asfalttipien, 
maantiesuolan jne. Soveltuu kaikille liuotin-
ta kestäville pinnoille; autojen ja moottorei-
den pesuun, työkalujen sekä koneiden osien
puhdistamiseen.

KF2508   1 l
KF2515 + (sumuttimella) 1 l
KF2553 Bio (sumutinpullo) 1 l

Akkuvesi
Soveltuu kaikkiin akkuihin ja puhdistettua 
vettä vaativiin kohteisiin, kuten jäähdytys-
järjestelmiin, höyrysilitysrautoihin, höyry-
kihartimiin, ilmankostuttimiin jne. Johto-
kyky maks. 10 S/cm. Ei nautittavaksi.

KF2607 1 l
KF2614 5 l

Jarru- ja kytkinneste
Kaikkiin vakiorakenteisiin jarrujärjestelmiin. 
Ylittää SAE J 1703 DOT 4 -vaatimukset. 

KF2706 DOT 4 0,5 l
KF2751 DOT 5.1 0,5 l

K-FIX-kemikaalit

Kaha lanseeraa tänä talvena 
konsernin oman K-FIX-merkin 
alla laadukkaan, kotimaassa 
pakatun ja Suomessa suomeksi 
laadituilla varoitus- ja käyttö-
ohjemerkinnöillä varustetun 
kemikaalituoteperheen.

Lisätiedot: Kari Lassila, (09) 6156 8335, kari.lassila@kaha.fi 

Lisätiedot: Kai Sihvonen
(09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi 
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X-treme Car Show keräsi noin 15 000 kävijää 
Helsingin Messukeskukseen syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Perinteikkään har-
rasteautotapahtuman 10. juhlanäyttelyssä 
oli ensimmäistä kertaa esillä myös tavalli-
nen autoilu ja autovarustelu.

Kaha oli mukana erittäin näyttävästi kol-
mella 100 m2 osastolla. Castrol-osastolla esi-
teltiin moottoriöljyjä ja viihdytettiin messu-
vieraita UEFA 2012 -teemaan pohjautuval-
la tarkkuuspotkukilpailulla. Sonax / Osram /
Castrol -osasto oli yhdistetty näyttely- ja 
myymälätila edullisine messutarjouksineen. 
Kamasa Tools / Liqui Moly -osaston keskuk-
sena toimi tappiin varusteltu MB-huolto-
auto ja tähtenä säteili Kamasan sponsoroi-
ma Legends-kilpuri.

Kamasa Tools / Liqui Moly -esittelyauto jat-
koi messuilta elokuun alussa käynnistynyttä 
kiertuettaan jälleenmyyjille ja autokorjaa-
moille ympäri Suomen. Kamasa Tools -työ-
kaluja sekä Liqui Moly -kemikaaleja esittele-
vä kiertue päättyy tammikuun lopussa 2013.

Kaha kiittää osastollaan viihtyneitä mes-
suvieraita ja toivottaa kaikki tervetulleiksi 
niin kiertueen kuin tulevien näyttelyidenkin 
merkeissä!

X-treme Car Show 2012
Helsinki 1.–2.9.2012

Messu-uutisia
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Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja -tarvikkeiden erikoisnäyttely
Caravan 2012 keräsi yhteensä yli 17 000 alan harrastajaa ja ammat-
tilaista uusittuun Lahden Messukeskukseen. 

Kahan kattavan tuotevalikoiman uutuuksia edustivat tässäkin leh-
dessä esiteltävät Ecoenergy-kaasugeneraattorit sekä Thulen Safari
Panorama -etuteltta, Excellent-polkupyöräteline, Tuuliaita ja lisälukot.

Lahti 14.–16.9.2012

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto lisävarusteilla vahvistettuna oli jo 
yhdeksättä kertaa mukana FinnMetko-messuilla Jämsänkoskella. 
Elo-syyskuun vaihteessa järjestetty konealan ykköstapahtuma kerä-
si kolmen päivän aikana yli 350 näytteilleasettajaa ja 34 150 kävijää. 

Kahan osaston muodosti rekka, jonka sivutelttaan oli koottu laaja 
valikoima varaosia, työkaluja, tarvikkeita ja lisävarusteita. Rekan pe-
räkärry toimi VIP-vaununa, jossa Kahan päämiesten edustajat, met-
sä- ja työkonevalmistajat sekä muut kutsuvieraat saattoivat vaihtaa 
alan kuulumisia ja nauttia kuulun germaanisen kenttälounaan.

Keskeisessä roolissa olivat luonnollisesti myös Thetfordin wc:t, lie-
det, jääkaapit ja kemikaalit sekä alan johtaviin valmistajiin kuuluva 
AL-KO monipuolisella perävaunuvarustevalikoimallaan.

Jämsä 30.8.–1.9.2012

VIP-arpajaisissa onni suosi seuraavia:

1. palkinto 
Dräger Alcotest 300 alkotesteri 
Herkko Juntunen, Normet Oy, Iisalmi

2. palkinto
AL-KO BKS 40/40 II 
Tommi Salento, Hankkija-Maatalous Oy, Hyvinkää

3. palkinto DEFA SmartCharge akkulaturi
Jouni Kosonen, MixCenter Oy, Vaajakoski
 
Kiitos kaikille messuvieraille sekä VIP-arvontaan osallistuneille. 
Palkinnot on toimitettu voittajille, paljon onnea!
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Kaha-uutisia

Taustalla työhyvinvoinnin merkitys
Kuten niin moni ala nykyään, myös auto-
tarvikkeiden tukkumyynti on hektistä ja ää-
rimmäisen kilpailtua liiketoimintaa. Jatku-
va kiire ja vastuu heijastuvat työntekijöihin 
ja heidän välisiinsä suhteisiin organisaation 
kaikilla tasoilla. Moni yritys onkin nykyään 
nähnyt tärkeäksi panostaa puhtaasti liiketa-
loudellisten toimien ohella myös yrityksen 
työhyvinvointiin. Niin myös Kaha, joka päät-
ti kohdentaa kehitystoimet esimiehiin ja 
heidän kauttaan koko yrityksen toimintaan.

Projektin lähtökohdaksi otettiin hyvien esi-
miestaitojen keskeinen rooli ja niiden ker-
rannaisvaikutukset yrityksen kaikille tasoil-
le. Eri vaihtoehtoja vertailtuaan Kaha va-
litsi kehitys- ja koulutusohjelman toteutta-
jaksi Milestone Coaching & Consulting -val-
mennusyhtiön. Organisaatioiden johdon, 
esimiesten, myynnin ja asiakaspalvelun val-
mennuksen lisäksi yhtiön erikoisalaa ovat 
juuri työhyvinvointiin ja yhteistyöhön liitty-
vät ohjelmat.

Keskiössä kommunikointi
Valmennus alkoi johtoryhmän koulutusti-
laisuuksilla ja laajeni myöhemmin koko esi-
miesryhmään. Itsetuntemuksesta ja itsensä
johtamisesta liikkeelle lähtevän prosessin 
keskiössä ovat vuorovaikutus- ja palautetai-

osana Kahan kehitystoimintaa

dot, joihin pureudutaan niin teorian tasolla 
kuin käytännön tilanteita simuloivien har-
joitustenkin kautta. 

Onnistunut kommunikaatio on avainase-
massa modernissa ns. valmentavassa joh-
tamisessa, joka korostaa motivoitumisen ja 
oppimisen kaksisuuntaista luonnetta. Nyky-
aikaa on myös erilaisuuden tunnistaminen 
ja sen hyödyntäminen yrityksen voimavara-
na. Koulutuksessa keskitytään lisäksi perin-
teiseen ajanhallintataitoon, jonka merkitys 
on alati kiireistyvässä liikemaailmassa vain 
kasvanut.

Valmennus vasta alkua
Parin kuukauden välein pidetyt päivän val-
mennustilaisuudet on otettu vastaan erit-
täin hyvin, kertoo Kahan Talous- ja hallinto-
johtaja Juha Ojala. 
– Valmennus on autttanut näkemään tyypil-
lisiä työarjen tilanteita uusin silmin. Se on 
myös yhdistänyt osallistujia ja antanut sel-
kärankaa haasteiden kohtaamiseen.
Projekti ei kuitenkaan ole esimiesryhmän 
valmennuksella valmis, vaan se oikeastaan 
vasta alkaa siitä.
– Milestone tulee järjestämään kyselyn, jon-
ka tarkoituksena on saada suoraa palautet-
ta henkilöstöltä sekä selvittää kehityskoh-
teita heidän näkökulmastaan. 

– Ensi keväänä järjestetään projektin jälki-
arviointi, jonka pohjalta tullaan laatimaan 
suunnitelmat ongelmien korjaamiseksi.

Laatustandardi velvoittaa
ISO 9001 -sertifi oituna yrityksenä Kaha on 
sitoutunut vastuulliseen organisaation joh-
tamiseen, johon kuuluu niin resurssien ja 
prosessien hallinta kuin niiden mittaami-
nen, analysointi ja parantaminenkin.
– Esimieskoulutus ja seuranta ovat osa stan-
dardin mukaista yrityskulttuuriamme. Us-
komme, että hyvä laadunhallinta parantaa 
työtyytyväisyyttä ja sen kautta lopulta myös 
yrityksen kannattavuutta, Juha Ojala sanoo.

Milestone Coaching & Consulting Oy 
on valmennusyhtiö, joka auttaa asi-
akkaitaan johtamaan liiketoimin-
taansa huomioiden ihmisen ainutlaa-
tuisuuden ja näin saamaan aikaan py-
syviä muutoksia, joilla parannetaan 
toiminnan tehokkuutta ja lisätään 
hyvinvointia. Lisätietoja osoitteessa 
www.milestone.fi 

Kaha on viime vuoden kesästä alkaen järjestänyt koulutustilaisuuksia esimiehilleen yhteistyössä 
Milestone Coaching & Consulting -valmennusyhtiön kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää 
koko yrityksen toimintaa keskittymällä yhteen sen tärkeimmistä sisäisistä vuorovaikutuspinnoista.

Esimiesvalmennus
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Nimitykset 

DEFA
 Malm Jarkko
 Projektipäällikkö
 (09) 6156 8234
 jarkko.malm@kaha.fi 

OSTOT
 Bartholdi Tuula
 Ostaja
 (09) 6156 8214
 tuula.bartholdi@kaha.fi 

 Koivisto Sari
 Ostaja
 (09) 6156 8267
 sari.koivisto@kaha.fi 

PALAUTUKSET
 Toivanen Jarmo
 Palautusosaston esimies
 (09) 6156 8262
 jarmo.toivanen@kaha.fi 

PUHELINMYYNTI
 Nurmi Melissa
 Myynnin tukitoimet
 (09) 6156 8339
 melissa.nurmi@kaha.fi 

PUHELINVAIHDE
 Ruotsalainen Hanna
 Vaihteenhoitaja
 (09) 6156 8244
 hanna.ruotsalainen@kaha.fi 

TAKUUT
 Hannonen Miika
 Takuukäsittelijä
 (09) 6156 8337
 miika.hannonen@kaha.fi 

TALOUS
 Välimäki Heidi
 Ostoreskontra
 (09) 6156 8312
 heidi.valimaki@kaha.fi 
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Koulutuskiertue 2012

Jo 29. kertaa järjestetty koulutuskiertue keräsi yhteensä tuhatkunta alan ammattilaista 
20 paikkakunnalla Maarianhaminasta Rovaniemelle tutustumaan Kahan laajaan varaosa- ja 
lisävarustevalikoimaan. Oheinen kuva on Kajaanissa 24.9. järjestetystä tilaisuudesta. Tuote-
uutuuksiin keskittyvällä kiertueella esiteltiin mm. Defan uutuuslämmitin Termini II ja ThuEx-
cellent XT sekä Liqui Molyn puhdistus- ja huoltokemikaalit. Kahan tuotevastaavien ohella 
ohjelmasta vastasi Gatesin Suomen ja Baltian aluejohtaja Jarkko Lehtinen tuote- ja asennus-
ohjeineen. Kaha kiittää kiertueelle osallistuneita ja kutsuu kaikki mukaan taas ensi vuonna!

Kahaviesti 20 vuotta!

Kahaviesti täyttää tämän lehden myötä 
kunnioitettavat 20 vuotta. Vuoden 1992 
syksyllä ilmestyneen ensimmäisen numeron 
(kuva ylh.) aikoihin Kahaviesti oli nykyistä
huomattavasti ohuempi eikä pdf-versiosta
osattu haaveillakaan. Vuosien varrella Kaha-
viesti on kasvanut yhdessä Kahan jatku-
vasti laajentuneen varaosa- ja lisävaruste-
valikoiman kanssa. Nykyisessä muodossaan
lehti on ilmestynyt vuodesta 1999.

Hyvä Joulumieli 2012

Kaha lahjoittaa jälleen kotimaan joulukort-
tivarat Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
ja Suomen Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli 
-keräykseen, joka tukee vähävaraisia tai vai-
keassa tilanteessa olevia lapsiperheitä.



JOUKKOKIRJE

Oikea valinta moottorille

Kaikkien aikojen kestävin ja kehittynein Castrol-öljy 
suorastaan hemmottelee moottoria

Nykyaikaisten moottorien pienentyneet toleranssit edellyttävät öljyltä entistä alhaisempaa 
viskositeettia ja parempaa kestävyyttä pidentyneiden huoltovälien mukaisesti.

Castrol EDGE vähentää metallipintojen välistä kitkaa jopa 40 % suurimmilla moottorin paineilla. 
Puolueettomat testit ovat osoittaneet sen kestävän jopa 35 % tavallista pidempään.

Kun auto kaipaa uutta öljyä, sitä kannattaa hemmotella: 
vain Castrol EDGE saa moottorista irti kaiken suorituskyvyn.

Saatavana 4 ja 1 litran pakkauksissa. Lisätietoja: www.castroledge.fi .


