
KAHAVIESTI
TUOTE- JA YRITYSUUTISIA KAHA OY:N ASIAKKAILLE, YHTEISTYÖKUMPPANEILLE JA SIDOSRYHMILLE 1/2014

UUTUUKSIA

Kaha Koulutuskeskus
Thule Touring
Thule Quickfit
Bosch Aerotwin Plus

Kamasa Tools -vaunut
Beissbarth Easy 3D
Corteco-tiivistesarjat
FTE-hydrauliikkaosat

VDO REDI-Sensor
Murphy PowerCore IX32
Firetrace-sammutusjärjestelmä
Fozmula-anturit ja -kytkimet



25.2.2014

SISÄLTÖ
Pääkirjoitus  ..................................................2
Karl Herman Renlund  ................................ 3
Kaha Koulutuskeskus avasi ovensa  .......  4–5
Sonax-kausituotteet  ................................... 5
Thule Touring ja muita uutuuksia ..........  6–7
AL-KO Garden 2014-uutuuksia  ..............  8–9
DEFA Terminin toinen sukupolvi  .......  10–11
Oyster Digital HD  ...............................  10–11
AL-KO AAA Premium  .........................  10–11
Thule Quickfit ja muita uutuuksia  ....  12–13
Clarion-multimedia  ............................  14–15
AC-varaosat  .............................................. 16
Osram Nightbreaker Unlimited  ............... 17
Varta-akut vapaa-aikaan  ...................  18–19
Sonax Service Profiline  .......................  20–21
Oy Kaha Ab:n vuosikymmenet  ..........  22–25
Blaupunkt-radiouutuuksia  .................  26–27
Liqui Moly Pro-Line  .................................. 28
Bosch Aerotwin Plus -uutuussulka  .......... 29
Kamasa Tools -korjaamovaunut  ........  30–31
Beissbarth Easy 3D ...............................  30–31
Corteco-tiivistesarjat  ................................ 32
FTE-hydrauliikkaosat  ................................ 33
Gates ja Tammer Diesel  ............................ 34
Sachs-iskunvaimentimet  .......................... 35
Lambda-anturivalikoima kasvoi  ........  36–37
VDO REDI-Sensor -rengaspaineanturit  ... 38
Indel B -kylmälaukut  ................................ 39
Webasto-Diavia-ilmastointilaitteet  ...  40–41
AC-huoltolaitteet ja -tarvikkeet  ........  42–43
VDO Fleet Management .....................  44–45
Dräger 10 vuotta Kahalla  ........................ 46
VDO-ajoneuvoelektroniikka  .................... 47
LightFix-lisävalotelineet  .....................  48–49
Murphy PowerView ja PowerCore  ....  50–51
Continetal ProViu ASL360  ..................  52–53
Firetrace-sammutusjärjestelmät  ........  52–53
EasyRoad-ajopäiväkirja  ......................  54–55
Isotemp Spa -lämmivesivaraajat  ........  54–55
WhisperPower-akut  ...........................  56–57
Sähkö- ja koritarvikkeet  .....................  58–59
Fozmula-mittausanturit ja -kytkimet  ..  60–61
Tuoteuutisia  ........................................  62–63
Messu-uutisia  ......................................  64–65
Kaha-uutisia  ........................................  66–67
Castrol EDGE  ............................................. 68

Autoala toivoo 
piristysruisketta

Vuoden 2013 automyynti jäi odotetun alhaiseksi. Ennakkotietojen mukaan 
myös ajosuorite laski. Laskennallisesti autojen käyttö siis jopa väheni. Kuitenkin 
henkilöauto on tutkimusten – ja jopa nykyisen liikenneministerinkin mukaan – 
lähes koko Suomessa taloudellisin ja usein korvaamaton liikkumismuoto. 

Odotamme siis edelleen aikoja, jolloin poliittiset päättäjätkin ryhtyvät sanoista 
tekoihin uudistaakseen maamme ennätysmäisen huonokuntoista ajoneuvo-
kantaa lähemmäs eurooppalaista keskitasoa, sekä ryhtyvät ehkäisemään ties-
tömme nopeasti edistyvää rappeutumista.

Autoalan jälkimarkkinat, käytettyjen autojen kauppa, varaosakauppa ja korjaa-
motoiminta voivat hyvin vain, jos koko autoala voi hyvin. Nyt takanamme on jo 
monta matalan kasvun ja jopa hienoisen taantumisen vuotta. Usko paremmasta 
tulevaisuudesta on jo alkanut horjua joillakin tahoilla. Tiettyä rakennemuutosta 
tapahtuu kaikilla sektoreilla, mikä on luonteenomaista taloudellisten taantu-
mien aikana. Silloin luodaan pohja tulevaa kasvua varten.

Oy Kaha Ab tulee toimineeksi tänä vuonna kahdeksan vuosikymmentä. Noihin 
vuosikymmeniin on mahtunut monia erilaisia vaiheita. Vaikeita aikoja, joihin 
verrattuna nykyiset ongelmat vaikuttavat naurettavan pieniltä, sekä voimak-
kaan kasvun ja hyvinvoinnin kausia. Viimeksi kulunut vuosikymmen kuuluu 
monista vaikeuksista huolimatta yrityksen elinkaaren parhaimpiin. Olemme 
nousseet alan yritysten eturiviin huolimatta eräistä alan sisäisistä häiriköin-
neistä ja kilpailun yleisestä kiristymisestä.

Tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea asiakkaillemme. Kaha on valinnut tietoisesti 
strategiakseen riippumattomuuden ja vapaan kaupan. Haluamme kilpailla 
palvelukyvyllämme ja laadukkaiden tuotteiden hyvällä saatavuudella tasa-
puolisesti ja ilman rajoituksia. Tätä ovat asiakkaamme selvästi arvostaneet ja 
sitä on tukenut henkilökuntamme omalla asenteellaan. 

Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa. Varmuudella voidaan kuitenkin 
sanoa, että jyrkkä raja merkkisidonnaisen ja ns. vapaan varaosakaupan välillä 
on lopullisesti murtunut. Se avaa uusia mahdollisuuksia sekä yhteistyölle että 
erikoistumiselle omilla vahvuusalueilla. Alan sisäiset, kilpailua rajoittavat sopi-
mukset eivät ole lopulta kenenkään edun mukaisia.

Hyvää kevättä ja kesää! 

Heikki Lehtinen
Avainasiakaspäällikkö
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Karl Herman Renlund 
Mies, joka antoi nimensä Kahalle

Nykyisille sukupolville 
K.H. Renlundin muisto 
elää näkyvimmin hänen 
nimeään kantavassa 
museossa Kokkolassa, 
jossa on esillä pääosin 
suomalaisten taiteilijoiden 
teoksista koostuva laaja 
yksityinen taidekokoelma.

Teksti: Heikki Lehtinen.

Kokkolasta Helsinkiin
Karl Herman Renlund syntyi Kokkolassa 
19.3.1850. Neljätoistavuotiaana hän joutui 
keskeyttämään kansakoulun ja etsiytymään 
töihin. Hän matkusti Helsinkiin, jossa aloitti 
kauppa-apulaisena Herlinin rautakaupassa, 
siirtyi pian suurempaan Stockmannin rauta- 
kauppaan ja edelleen vuonna 1875 Winter 
& Parviaisen tukkukauppaan. Jo kolme 
vuotta myöhemmin Renlund oli tämän 
yrityksen osaomistaja.

Kaupasta teollisuuteen
Vuosisadan vaihteessa Renlundilla oli jo 
kolme erillistä yhtiötä johdettavanaan 
ja 1900-luvun alkuvuosina yritystoiminta 
laajentui teollisuuteen. Hän oli osakkaana 
Wärtsilässä, Jokioisissa toimivassa naula- ja 
kankirautatehtaassa, Munkkisaaren nahka- 
ja jalkinetehtaassa, Helsingin Kalkkiuuni-
tehtaassa, Loimaan Naulatehtaassa sekä 
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiössä.

Vastuuta valiopäivillä
K.H. Renlund valittiin myös valtiopäiville 
vuonna 1888 Helsingin porvarissäädyn 
edustajana. Hän jatkoi valtiopäivämiehenä 
kuolemaansa saakka osallistuen aktiivisesti 
etenkin talousvaliokunnan työskentelyyn. 
Vähän ennen kuolemaansa Renlundia 
oltiin nimittämässä kauppaneuvokseksi, 
mutta hän ei ehtinyt saada arvonimeä.

Laaja kulttuuriperintö
K.H. Renlund kuoli Helsingissä 18.2.1908 
hänen sydämensä pettäessä lyhyen sairau-
den jälkeen. Hän lahjoitti omaisuutensa 
erilaisille hyväntekeväisyys- ja kulttuurijär-
jestöille, kuten Helsingin ja Kokkolan kau-
punkien stipendi- ja avustusrahastolle, 
Suomen Ruotsalaiselle Kirjallisuusseuralle 
ja Kruunupyyn kansanopistolle. Elinkeino-
elämän kehitystä edistävistä tahoista 
varoja saivat mm. Suomen Metsänhoito-
yhdistys sekä ”Suomen käytännöllis-tekno-
logista tutkimista varten” perustettava 
K.H. Renlundin säätiö.

Yritykset jatkoivat kasvuaan
Renlundin perustama rautakauppa 
Oy Renlund Ab kasvoi sittemmin suur-
yritykseksi, jonka päätoimipaikka sijaitsi 
vielä 1980-luvulla samassa Mikonkadun 
korttelissa, jonne K.H. Renlund sen aikoi-
naan perusti. 1900-luvun ensimmäisillä 
vuosikymmenillä Renlundin osakkuusyrityk-
set kasvoivat voimakkaasti eri toimialoilla. 
Rautakaupan ohella konsernissa oli useita 
teollisia yrityksiä, kuten tiilitehtaita, kaivos-
toimintaa, puunjalostusta jne.

Autoistuminen toi uuden toimialan
Vuonna 1934 Renlundin johto halusi laa-
jentaa toimintaa myös kasvunsa aloitta-
neelle autoalalle. Aluksi Renlundin rengas- 
ja kumiosastona aloittanut Oy Kaha Ab 
sai nimensä yrityksen perustajan etunimien 
mukaan saksalaisessa äänneasussa K [ka:] 
H [ha:]. Nyt, 80 vuotta myöhemmin, tuo 
yritys on noussut monien vaiheiden jälkeen 
yhdeksi Suomen johtavista autoalan jälki-
markkinoinnin yrityksistä.
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Koulutuskeskus 
avasi ovensa!
Kaha Koulutuskeskus vihittiin 
vuoden alussa käyttöön joukolla 
lanseeraustilaisuuksia, jotka 
tarjosivat asiakkaille tilaisuuden 
tutustua uuteen palvelukonsep-
tiin sekä nykyaikaisilla korjaamo-
laitteilla varusteltuihin tiloihin.

Erikoisosaamisen merkitys on autotek-
niikan kehittyessä jatkuvasti kasvanut. 
Kaha Koulutuskeskus tarjoaa varsinkin 
ketjuun kuulumattomille toimijoille 
suoran väylän korjaamolaitevalmistajien 
uusimpaan automerkkikohtaiseen tietoon.
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Lisätiedot: 
Markku Melasniemi, (09) 6156 8341, 
markku.melasniemi@kaha.fi

Neljällä nosturipaikalla varustetun 500 m2 korjaamohallin lisäksi Koulutuskeskuksessa 
on tulityöt mahdollistava nurkkaus sekä äänieristetty 50 m2 kokoustila. Suurien ryhmien 
koulutusta voidaan tehostaa jakamalla halli väliverhoilla tehokkaisiin pienryhmiin.

Koulutus tullaan toteuttamaan 1–2 työpäi- 
vän mittaisina kursseina, joita pitävät niin 
Kahan oma henkilökunta kuin päämiesten- 
kin edustajat. Erityisesti vikadiagnostiik-
kaan liittyvissä koulutuksissa yhteistyö-
kumppanina toimii myös HMV-Systems Oy.

Bosch-konserniin kuuluvan Beissbarthin 
mekaaniset ja elektroniset korjaamolaitteet 
tarjoavat toiminnalle erinomaiset puitteet. 
Laatutietoista linjaa tuetaan automallikoh-
taisten Klann- ja Kamasa Tools -erikoistyö-
kalujen esittelyllä ja käyttökoulutuksella.
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Kevään käytän nölliset Thule-uutuudet
Thulen kausiuutuuksia ovat mm. Pacificin korvaava Touring-kuljetuslaatikkomallisto, premium-
luokan Trail-kuormakori sekä kompaktit ja kuljetuskykyiset Sprint- ja Raceway-pyörätelineet. 
Lisäksi Thule-vetokoukut on lisätty Autoluettelon tehdassaldojärjestelmään.

Thule Touring
Pacificin korvaava Touring on uusi kuljetus- 
laatikkoperhe, johon kuuluu viisi käytän-
nöllistä mallia (100, 200, 600, 700 ja 780). 
Hyödyllistä lisätilaa ympäri vuoden tarjoava 
Touring on saatavana titaaninharmaalla 
Aeroskin-pinnoitteella ja kiiltävän mustana.

Kokonaan uudessa FastClick-pikakiinnitys- 
järjestelmässä on kiristimiin integroitu 
väännönrajoitin, joka tekee laatikon asen-
nuksesta todella helppoa. Keskuslukituksen 
turvajärjestelmä puolestaan varmistaa, että 
laatikon kaikki lukot tulevat aina asianmu-
kaisesti lukituksi. Käytettävyysominaisuudet 
kruunaa patentoitu Dual-Side-avausjärjes-
telmä, jonka ansiosta laatikon voi avata ja 
sulkea molemmilta puolilta.

Uutuuslaatikoiden kantavuus on 50 kg ja 
ne kattavat tilavuudet 300–430 litraa sekä 
pituudet 139–232 cm. Lyhyin malli soveltuu 
lumilaudoille ja pidemmät 5–7 suksiparille. 
Kaikkien Thule-kuljetuslaatikoiden tapaan 
uutuusmallilla on viiden vuoden takuu sekä 
TÜV/GS- ja City Crash -hyväksyntä.

Thule Trail
Thule Trail on taakkatelineen päälle asennettava korkea-
luokkainen kuormakori. Xpeditionin korvaavaan sarjaan 
kuuluu kaksi kantavuudeltaan 75 kg mallia: Thule Trail 823 
(135 x 90 x 18 cm) ja Thule Trail 824 (160 x 100 x 18 cm). 

Alumiinista valmistettu, lukittava Trail sopii kaikkiin Thule-
taakkatelineisiin. Korin päädyissä oleviin T-uriin voi kiinnit-
tää kanoottitelineen tai minkä tahansa muun urakiinnityk-
sellä varustetun Thule-varusteen.

Aerodynaamisesti muotoillun uutuuskorin sivuilla on tuke-
vat putket ja tuet sekä etureunoissa kumiset päätypehmus-
teet. Lisävarusteena saatavana kiinnitysverkot 
Thule Load Net 8239 ja 8249.
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Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi

Kevään käytän nölliset Thule-uutuudet

Kaha Transit Order on tehdastilaustuotteiden saatavuustarkistus- ja tilausjärjestelmä, 
joka laajentaa asiakkaille Autoluettelon tarjontaa sekä hinta- ja saatavuustietoja. 
Palvelu toimii tuotteilla, jotka eivät kuulu Kahan normaaliin varastointiohjelmaan, 
mutta ovat kuitenkin saatavana Kahan tavarantoimittajan ohjelmassa.

Jatkossa myös Thule-vetokoukkujen 
hinta- ja saatavuustiedot ovat saatavana 
suoraan Autoluettelosta yhdellä klik-
kauksella. Siten loppuasiakkaalle voidaan 
kertoa mahdollisimman tarkka toimitus-
aika ja hinta myös tehdastilattavien 
tuotteiden osalta.

Thule Sprint on kattoasennettava, yhden 
polkupyörän kuljetukseen tarkoitettu uu-
tuusteline. Säädettävä pikakiinnityshihna 
sopii erikokoisille takarenkaille ja paten-
toitu AcuTight-haarukkakiinnitys myös 
herkille hiilikuiturungoille: kun riittävä 
momentti on saavutettu, kiristin naksahtaa. 
Polkupyörän suurin sallittu paino 17 kg.

Thule RaceWay on farmari- ja hatchback-
autojen takaluukkuun asennettava, 2–3 
polkupyörän kuljetukseen tarkoitettu teli-
neuutuus. Patentoitujen No-Sway-, FitDial- 
ja Sure-Tight-järjestelmien ansiosta kaiken-
kokoiset pyörät on helppo kiinnittää teli-
neeseen tukevasti. Auton ja polkupyörien 
kanssa kosketuksiin joutuvat osat on pääl-

lystetty suojaavalla kumilla. Kokoontaittuva 
rakenne. Suurin sallittu paino polkupyörää 
kohden 15 kg.

Kummatkin telineet voi lukita sekä kohtee-
seen että pyörään eikä niiden asennuksessa 
tarvita työkaluja. Molemmat täyttävät  
TÜV/GS- ja City Crash -vaatimukset.

Thule Sprint ja RaceWay

Thule-vetokoukut tehdassaldojärjestelmään



8

GARDEN – Para sta puutarhaan

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

Puutarha- ja nurmikkokoneet
AL-KO-puutarhakonevalikoimaan kuuluu 
bensiini- ja sähkökäyttöisiä (230 V / akku) 
pensasleikkureita, monitoimikoneita, trim-
mereitä, niittokoneita, oksasilppureita, lehti- 
imureita ja -puhaltimia sekä sähkökäyttöi-
siä moottorisahoja, klapikoneita ja jyrsimiä.

BM 875 III
Bensiinikäyttöinen niittokone, jonka irro-
tettavassa, erikoiskarkaistussa terässä on 
suojaava käyttömekaniikka ja portaaton 
korkeussäätö. Myös ergonomisilla kahvoilla 
varustetun, värinävaimennetun ohjaustan-
gon korkeutta voi säätää. Myös talvikäyttö 
mahdollista lisävarusteisen lumiauran ja 
-ketjujen ansiosta. Leikkuuleveys 87 cm, 
teho 2,4 kW / 2900 rpm ja paino 54 kg.

Saksalainen AL-KO on paitsi caravan-tuotteiden huippunimi, myös korkealaatuisten puutarha-, nurmikko- 
ja vesitekniikkalaitteiden valmistaja. Tällä aukeamalla esitellään Garden-tuoteohjelman 2014-uutuuksia.

BC 330 MT
Bensiinikäyttöinen monitoimikone, jossa 
yhdistyvät trimmeri, pensasleikkuri ja oksa- 
saha. Saatavana täydellisenä sarjana, johon 
kuuluu metallinen leikkuuterä, siimapää, 
ketjusaha ja pensasleikkuri. Purettava varsi 
helpottaa kuljetusta ja säilytystä. Teho 0,9 kW 
/ 7000 rpm. Paino ilman varusteita 5,2 kg.

Uudet luettelot ilmestyneet
Koko uudistunut Garden-tuote-
ohjelma esitellään tuoreissa suo-
menkielisissä 2014-tuoteluette-
loissa. Tilaa omasi Kahalta heti!

Puutarhatekniikka ALKG 08
Nurmikkotekniikka ALKG 09
Vesitekniikka ALKG WT
Robottileikkurit ALKG 15

8
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GARDEN – Para sta puutarhaan

Kevätmessut 3.–6.4.2014
Kaha osallistuu huhtikuussa tapahtumakokonaisuuteen, jonka muodostavat 
OmaPiha, Oma Koti, OmaMökki ja Sisusta! -messut. Tervetuloa Messukeskuk-
seen Helsinkiin osastolle 6a81 tutustumaan AL-KO Garden -valikoimaan!

AL-KO-maailmaon auki 24/7Koko laaja AL-KO-tarjonta Caravan-, 
Garden- ja Snow-tuotelinjoineen sekä 

teollisuussovelluksineen on esillä kellon ympäri osoitteessa www.al-ko.fi

Itsenäisesti ja tarkasti operoivat akkukäyttöiset Robolinho-robotit 
vievät ruohonleikkuun uuteen aikaan tekemällä työhön normaalisti 
kuluvasta ajasta rentouttavaa vapaa-aikaa.

GTLi 18V Comfort
Akkukäyttöinen trimmeri 180° kääntyvällä 
trimmauspäällä. Alumiininen teleskooppivarsi, 
optimaalinen painojakauma, kantohihna ja auto-
maattinen siimansyöttö merkitsevät hyvää käytet-
tävyyttä. Tehokas 18 V / 1,3 Ah litiumioniakku on 
asennettu kahvaan. Leikkuuleveys 25 cm, paino 2,4 kg.

HT 18V Li
Akkukäyttöinen pensasleikkuri edestakaisesti leikkaa-
valla turvaterällä ja sisäänrakennetulla vesivaa’alla. 
Tehokas 18 V / 1,3 Ah litiumioniakku yhdessä 
optimaalisen painonjakauman kanssa takaa-
vat pitkäkestoisen ja kevyen käytettävyyden. 
Leikkuupituus 510 mm ja -paksuus 15 mm. 
Paino vain 2,8 kg.

AL-KO-vesitekniikkavalikoimaan kuuluu sähkökäyttöisiä uppo- ja painepumppuja sekä vesiautomaatteja 
tyhjennykseen, kasteluun ja vedensiirtoon.

SUB 13000 DS Premium
Ahtaisiinkin kaivoihin soveltuva puhtaan veden uppopumppu veden korkeuden mukaan säädet-
tävällä päälle- ja poiskytkennällä. DS-kaksoistoiminto mahdollistaa sekä suurien vesimäärien 
pumppaamisen että veden imemisen vain 3 mm pinnankorkeuteen. Teho 650 W, suurin 
imukorkeus 8 m ja kapasiteetti 10 500 l/t.

Drain 20000 HD
Työmaakaivantoihin ja äärioloihin suunniteltu likavesipumppu, jonka suurin sallittu raekoko 
on peräti 38 mm. Erinomainen korroosiokesto muovirungon ja kromi-nikkeliteräksisen pumppuakselin 
ansiosta. Automaattinen päälle- ja poiskytkentä uimurilla sekä huoltovapaa moottori integroidulla 
ylikuumenemissuojalla. Teho 1300 W, suurin imukorkeus 10 m ja kapasiteetti 20 000 l/t.

Vesipumput

Patentoidulla FCS (Flow Control System) -virtaustunnistuksella toteutettu kuiva-
käyntisuoja estää pumpun vaurioitumisen vedentulon syystä tai toisesta katke-
tessa. Järjestelmää hyödynnetään AL-KO-vesipumpuissa ja -automaateissa.

6a81
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Viime vuoden alusta alkaen kaikki satelliitin kautta välitettävät 
Suomi-kanavat on lähetetty teräväpiirtovastaanoton mahdollistavaa 
MPEG4-standardia käyttäen. Oyster Digital tarjoaa uuden kokonaisen 
HD-lautaspaketin rinnalla mahdollisuutta vanhan järjestelmän päivi-
tykseen. Vanha lautanen saa tällöin parikseen uuden HD-virittimen ja 
tehdas maksaa poistuvasta virittimestä vaihtohyvityksen. Päivitys edel-
lyttää uuden CI+ -moduulin hankkimista katselukortille.

Teräväpiirtoratkaisut uusille 
ja vanhoille asiakkaille

Digital HD

Termini-lämmittimien   toinen sukupolvi
Pari vuotta sitten esitelty 

toisen sukupolven Termini-
lämmitin DEFA Termini II 1400 

sai viime talvena rinnalleen 
tehokkaan, puoliteho-
kytkimellä varustetun 

uutuusmallin DEFA 
Termini II 1900.
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AL-KO AAA Premium on automaattisäädöllä varustettu rumpujarru 
matkailu- ja perävaunuihin. Turvallisuutta ja mukavuutta lisäävä uutuus-
tuote minimoi jarrujärjestelmän välykset ja pitää jarrutustehon kaikissa 
tilanteissa optimaalisena. Huoltovapaa jarru on saatavana tehdas-
asennettuna uusiin sekä jälkiasennuksena lähes kaikkiin AL-KO 2051 
-jarrulla varustettuihin, vuoden 1999 jälkeen valmistuneisiin vaunuihin.

Itsesäätyvä rumpujarru 
matkailu- ja perävaunuihin

AAA Premium

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

Kumpikin lämmitin on kehitysversio ensimmäisen sukupolven 
mallista hieman pienemmällä koollaan, suuremmalla tehol-
laan ja hiljaisemmalla käynnillään. Uutta on myös entistä 
tukevampi kiinnike, joka toimitetaan jatkossa kaikkien 
Termini-mallien mukana.

Lämmittimien teho säätyy sisään imeyty-
vän ilman lämpötilan mukaan ja ne on 
varustettu ylikuumenemissuojalla 
sekä viiden vuoden takuulla. 
Molemmat mallit ovat saa-
tavana sekä PlugIn- että 
Schuko-pistokkeella 
varustettuina 
versioina.

Termini-lämmittimien   toinen sukupolvi

Lisätiedot: Toni Hannonen, (09) 6156 8283, toni.hannonen@kaha.fi

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

DEFA Termini II 1900
- Pienistä suuriin autoihin
- 0/1150/1900 W (-25 °C)
- 36 x 138 x 182 mm
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Uuden kauden kekseliäät  Thule-uutuudet

12

Huom! Caravan-osion tuoteryhmiä Autoluettelossa on selkeytetty ja Outlet-tarjouksiin 
lisätty huippuedullisia tarjouksia poistuvista caravan-tuotteista. Tervetuloa tutustumaan!

Matkailuvaunun aisalle asennettavat Thule Caravan 
-pyörätelineet ovat uudistuneet. Uutuusmallit Light, 
Smart ja Superb vastaavat pyöräilevien karavaana-
reiden tarpeisiin kolmessa koko- ja ominaisuus-
luokassa.

Tuplakatto eristää ja suojaa
Uusi Thule Quickfit on omalla välikatolla 
varustettu markiisiteltta, joka on yhteenso-
piva useimpien markiisien kanssa ilman yli-
määräisiä yläpalkkeja tai tukijalkoja. Katon 
kaksoisrakenne ja integroitu aurinkokatos 
toimivat tehokkaana eristeenä ja suojana 
sekä paahteessa että sateessa.

Avaraa valinnanvapautta
Kevyt ja vankka teltta asentuu nopeasti ja 
helposti lähes kaikkiin markkinoilla oleviin 
markiiseihin. Modulaarinen rakenne tar-
joaa useita mahdollisuuksia ovien ja ikkuna- 
aukkojen sijainnille ja koolle, sillä etu- ja 
sivuseinien kaaripaneelit voi irrottaa koko-
naan tai avata vain osaksi halutussa suun-
nassa. Sivuseinien ikkunat on varustettu 
hyttysverkolla.

Useita kokovaihtoehtoja
Uutuusteltta on saatavana kahdessa pituu-
dessa: 2,6 m (markiisit vähintään 3 m) ja 
3,6 m (väh. 4 m). Kummastakin on tarjolla
kaksi korkeutta: Medium (A = 2,30–2,44 m) 
ja Large (2,45–2,59 m). Fiat Ducato Van 
-retkeilyautoa ja sen sisarmalleja varten 
on tarjolla erikoisversio. Erittäin pieneen 
kokoon taittuvan Thule-uutuuden mukana 
toimitetaan säilytyslaukku ja helmasuoja.

               ”Hyvä, parempi ja paras” 

Aisalle asennettavat 
Thule-pyörätelineet

Caravan Light on kahdelle 
pyörälle tarkoitettu perusmalli, 

joka tarjoaa tinkimätöntä 
Thule-laatua kekseliäillä pyörää 

suojaavilla pehmusteillaan 
sekä runko- ja rengas-

kiinnikkeillään. 
Kantavuus 40 kg 

(20 kg /kisko).

Quickfit -markiisiteltta
Laajaa ja helppoa asennettavuutta

A
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Vettä ja likaa hylkivästä Airtex®-polyesteri- 
kankaasta valmistettu seinäsarja tarjoaa 
mukautumiskykyistä tilaa ja helppoa asen-
nettavuutta. Etuseinä yksinkertaisesti 
liu’utetaan markiisin etuprofiilin uraan, 
minkä jälkeen etu- ja sivuseinä liitetään 
toisiinsa jämäkällä vetoketjulla.

Sarja lunastaa Panorama-nimensä lupauk-
sen kekseliäällä modulaarirakenteellaan: 
oven saa haluamaansa kohtaan, sillä etu- 
ja sivuseinien kaaripaneelit voi avata sekä 
vaaka- että pystysuunnassa tai irrottaa 
kokonaan. Sivuseinien ikkuna ja tuuletus-
aukko on varustettu hyttysverkolla. 

Huom! Uutuutena saatavana XL-versio 
(2,60–2,74 m) sekä malli myös retkeily-
autoihin.

Caravan Superb on säädettävällä 
kallistuskulmalla varustettu vankka 

teline, jonka standardi 2 x 30 kg 
kuormauskyky on laajennetta-

vissa kolmelle pyörälle. 
Kantavuus 60 kg 

(30 kg /kisko).

Caravan Smart tuo mukanaan 
kallistusominaisuuden, joka helpottaa 

pääsyä vaunun kaasupullokotelolle 
pyörät kiinnitettyinä. Teline on 
suunniteltu kahdelle pyörälle, 

joista toinen voi olla paina-
vampi sähköavusteinen. 

Kantavuus 50 kg 
(30 kg /kisko).

Safari Panorama -seinäsarja
Monipuolisesti muokattavaa tilaa ja tyyliä

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

Clarion panostaa vahvasti autojen tietojärjestelmiin. Ajoneuvokäyttöön suunnitelluilla 
Android- ja iPhone-yhteensopivilla sovelluksilla käyttäjä pysyy yhteydessä niin 
sosiaalisiin medioihin kuin reaaliajassa päivittyviin sää- ja uutistietoihinkin.

Liitettävyydeltään monipuolinen FX503E on täydellinen 
valinta esim. nuorten mopoautoihin. Saatavana on myös 
tytärmalli NX503E, jossa on lisäksi navigointi ja CD/DVD-soitin.

FX503E
2-DIN multimediaradio 
HDMI-liitännällä

Media:
- MP3/WMA
- Smart Access -älypuhelinsovellukset
- Suora iPhone/iPod-ohjaus
- Suora Android-ohjaus
- Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.1 
   + EDR (hf + suoratoisto)
- Sis.rak. mikrofoni

Viritinvahvistin:
- RDS-radio
- 24 asemamuistipaikkaa
- 4 x 50 W
- Sis.rak LPF + HPF
- Subwoofer-säätö
- 6-alueinen taajuskorjain
- Intelligent Tune -äänitekniikka

Näyttö:
- TFT LCD 6,2” (800 × 480 px)
- Monikosketusohjaus
- LED-taustavalaistus

Liitettävyys:
- MicroSDHC-korttipaikka edessä
- USB-liitäntä takana
- HDMI-liitäntä takana
- AV-IN 3,5 mm edessä
- 1 kpl AV-IN RCA takana
- AV-OUT RCA takana
- 4 V 6-kan. LINE-OUT RCA takana
- DVB-T-IN takana (lis.var. DTX502E-viritin)
- Mikrofoniliitäntä
- OEM-rattikauko-ohjausvalmius

Muuta:
- Varkaudenestokoodi vilkkuledillä
- Lisävarusteena kaukosäädin

Clarionin UV- ja suolavesi-
sertifioitujen Marine-radioiden 
valmistuksessa on käytetty 
ruostumattomia materiaaleja, 
kosteussuojapinnoitteita ja 
erikoisrakenteisia tiivisteitä.

Clarion Marine   Merenkestävät radiot venekäyttöön
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Älypuhelinyhteyttä ja radion koske-
tusnäyttöä hyödyntävän Clarion Smart 
Access -palvelun sovelluksiin kuuluvat 
mm. FB4car (Facebook), Tweet4car 
(Twitter) ja TuneIn (internet-radio) 
sekä News4car, Weather4car ja 
Calendar4car. (Toiminnot ovat 
maakohtaisia.)

VT1510E
Suuri kattomonitori DVD-
soittimella ja muistipaikoilla

- TFT LCD 15,4” (1280 x 800 px)
- CD/DVD/WMA/MP3/MP4/DivX
- SD/MMC-korttipaikka
- USB-liitäntä
- AV-OUT RCA
- Langattomat kuulokkeet (2 paria)
- Kaukosäädin

Rinnakkaismalli M109 ilman Bluetoothia, USB-liitäntää ja iPod/iPhone-suoraohjausta.

M303
Sisäänrakennetulla Bluetoothilla ja iPod/iPhone-ohjauksella varustettu 1-DIN-radio.

- FM/AM
- 4 x 45 W Mosfet
- CD/MP3/WMA
- BT-handsfree ja -suoratoisto
- 3-kan. taajuuskorjain
- LPF/HPF
- Sis.rak. mikrofoni
- USB-IN, iPod/iPhone-suoraohj.
- RCA AUX-IN
- RCA OUT 2 V / 4-kan. (2 x sub.)
- Marine-kaukosäädinliitäntä

Lisätiedot: Anne Pekkinen
(09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi

CC4001U
Peruutuskamera kaikille 
Clarion-multimediaradioille
CCA644-lisävarustejohdolla

- 1/4” kenno
- 130° vaaka, 98,8° pysty
- Vesitiivis
- UV-suojattu

Clarion.fi
Clarionin suomenkieliset nettisivut tarjoavat uutisia sekä 
tuote- ja tukitietietoja jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille.
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Kaikki 
ilmastoinnin varaosat Kahalta

Kahalla on tarjota jälkimarkki-
noille täysi kattaus ilmastoinnin 
korjaustöissä tarvittavia varaosia 
ja tarvikkeita. Markkinajohtaja 
Behr Hella Servicen tuotteita 
täydentävät Valeo ja Denso sekä 
uutuutena ilmastointiputkien 
suurvalmistaja Vemo.

Kelit ja kauppa kuumenevat
Kesä merkitsee voimakasta kasvua ilmas-
toinnin varaosien kysynnälle. Kahan katta-
van valikoiman ja nopeiden toimitusten 
ansiosta vapaa varaosakauppa voi kiireisim-
män sesonginkin aikana palvella asiakkai-
taan tehokkaasti. Kompressoreiden, kuivai-
mien, höyrystimien, venttiilien, puhaltimien 
ja lauhduttimien lisäksi valikoimaan kuulu-
vat kaikki tarvittavat asennusosat ja valmiit 
korjaussarjat.

Lisätiedot: Juha Tallus
(09) 615 68277, juha.tallus@kaha.fi

Behr Hella Service
Behrin ja Hellan yhteisyritys on yksi alan 
suurimmista sekä alkuperäisosia että OE-
tasoisia varaosia jälkimarkkinoille toimitta-
vista valmistajista. BHS-kirjainyhdistelmä 
takaa, että asiakkaan auton ilmastointijär-
jestelmä tulee huollettua ja kuntoon taa-
tusti yhteensopivilla lämmitys-, jäähdytys- 
ja ilmastointijärjestelmien komponenteilla.

OE-laatua edullisesti
Aina kun tarvitaan ilmastoinnin varaosia, 
kannattaa tutustua Kahan kilpailukykyisesti 
hinnoiteltuun tarjontaan Autoluettelo.fi 
-palvelussa. Rekisterinumeron mukaan tehty 
ajoneuvokohtainen tuotehaku merkitsee, 
että osa on varmasti oikea ja yhteensopiva. 
Haun voi halutessaan tehdä myös OE-
numerolla tai tuote-/vertailunumerolla.

Valeo ja Denso
Sekä vuonna 1923 perustettu ranskalainen 
Valeo että 1949 toimintansa aloittanut japa- 
nilainen Denso kuuluvat autoalan perinteik- 
käimpiin ja arvostetuimpiin valmistajiin niin 
OE- kuin jälkimarkkinoillakin. Kahan AC-
varaosaohjelmassa maailmankuulut tuote-
merkit täydentävät BHS-valikoimaa ennen 
kaikkea kompressoreiden osalta.

Vemo
Keväällä Kahan valikoimaan tuleva Vemo 
on jälkimarkkinoiden johtava ilmastointi- 
putkien valmistaja. Tuotemerkki kuuluu 
70-luvun lopulla perustetulle saksalaiselle 
Vierol-konsernille, joka on lyhyessä ajassa 
noussut kansainvälisesti merkittäväksi auto-
ilmastoinnin ja -elektroniikan sekä ohjaus-, 
jarru- ja kumi-metalliosien toimittajaksi.
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Kirkkaammin...
Strateginen numerosarja 20-40-110 kertoo 
uutuuslampun ominaisuuksista olennaisim-
man. Optimoidun täytekaasun ja hehku-
langan uuden päällysteen ansiosta Night 
Breaker UNLIMITED tarjoaa jopa 20 % 
valkoisempaa valoa, 40 m pidemmän valo-
keilan ja 110 % enemmän valotehoa kuin 
tavalliset halogeenipolttimot.

Turvallisemmin...
Night Breaker UNLIMITED -halogeenipolt-
timon patentoitu sininen kehäpinnoite 
parantaa lampun ulkonäköä ja vähentää 
vastaantulevien kokemaa heijastushäi-
käisyä. Lampun värilämpötila sijoittuu 
optimaalisesti tavanomaisen lampun ja 
xenonvalon välille, mikä auttaa kuljetta-
jaa havaitsemaan vaaratilanteet ja reagoi-
maan niihin ajoissa.

Kattavammin...
ECE-hyväksyttyjä ja E1-merkinnällä varus-
tettuja Osram Night Breaker UNLIMITED 
-halogeenilamppuja on saatavana tyyppei-
nä H1, H3, H4, H7, H11, HB3 ja HB4. Vali-
koima kattaa siis lähes kaikki ajovalot 
(lähi-, kauko- ja sumuvalot).

Kirkkain 
on nyt entistäkin kirkkaampi

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

Nyt myös xenonina!
Osram Xenarc Night Breaker UNLIMITED on 
maailman tehokkain ECE-hyväksytty xenon-
ajovalolamppu tarjoten jopa 5 % valkoi-
sempaa valoa, 20 m pidemmän valokeilan 
ja 70 % enemmän valotehoa kuin tavalliset 
xenon-polttimot. Silverstar Xenarcin kor-
vaava uutuus on värilämpötilaltaan 4350 K 
ja saatavana D1S- ja D2S-tyyppisenä.

Markkinoiden kirkkaimman halogeenipolttimon uusi UNLIMITED-sukupolvi 
tarjoaa niin määrältään kuin laadultaankin entistä parempaa valoa. 
Night Breaker on ensimmäistä kertaa saatavana myös 
huipputehokaana xenon-versiona.

Lataa ilmainen iPhone-sovellus!

App Storesta saatava englannin-
kielinen Vehicle Light -applikaatio 
auttaa löytämään 
ajoneuvoon sopi-
van lampun.
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Professional-sarja
Professional-akut on kehitetty veneilijöi-
den, matkailijoiden ja mökkeilijöiden moni-
puolisiin vapaa-ajan tarpeisiin. Tavanomai-
siin nesteakkuihin verrattuna niillä on jopa 
kaksinkertainen syklinkestävyys.

Powersports-sarja
Powersports-pienkoneakut soveltuvat 
moottoripyöriin ja skoottereihin, ATV- ja 
UTV-ajoneuvoihin sekä moottorikelkkoihin. 
Sarjaan kuuluu tehokkaita AGM- ja geeli-
akkuja sekä happopulloineen toimitettavia 
käynnistysakkuja.

Akkuvirtaa vapaa-aikaan
Mökille, matkailuautoon, veneeseen...

Akut ovat viime aikoina nousseet entistä keskeisempään rooliin ihmisten jokapäiväi-
sessä elämässä. Erilaisten mobiililaitteiden lisäksi modernia akkuteknologiaa tarvitaan 
autoissa ja vaihtelevissa vapaa-ajan käyttötarkoituksissa. Tärkeintä on valita aina oikea 
akku käyttökohteen mukaan. Siinä missä käynnistysakun pitää luovuttaa lyhyessä ajas-
sa paljon tehoa, tulee vapaa-ajan akun vastaavasti tarjota tasaista virtaa mahdollisim-
man pitkään. Lisäksi pienkoneet asettavat akulle omia vaatimuksiaan. Johnson Controls 
on alan suurimpia toimijoita ja valmistaa kaiken tyyppisiä ja kokoisia akkuja sekä teolli-
suudelle että kuluttajille lähes kaikkiin kuviteltavissa oleviin käyttötarkoituksiin.

Oikea akku oikeaan kohteeseen

Suomen suvessa kesämökit, matkailuautot ja -vaunut sekä veneet 
ja erilaiset pienkoneet ovat ahkerassa käytössä. Vapaa-ajan kohteissa 
on tyypillisesti vain yksi akku, jolle kausiluonteinen ja satunnainen 
käyttö asettaa suuria haasteita.

Esimerkiksi plotterit, jääkaapit ja viihdelaitteet heikentävät pienveneen akun käynnistys-
voimaa aina koneen seistessä. Jos kone ei matkaa jatkettaessa saa riittävästi starttivirtaa, 
jäävät matkustajat kirjaimellisesti aaltojen armoille.

Vartan Professional-akut ovat oikea valinta useimpiin vapaa-ajan sovelluksiin. Nopeasti 
yleistyviin mönkijöihin, vesiskoottereihin ja muihin pienajoneuvoihin Varta suosittelee 
tärinänsietokyvyltään erinomaisia Powersports-sarjan akkuja. 

Lisätiedot: 
Stefan Hartman, (09) 6156 8346, 
stefan.hartman@kaha.fi
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Sonax on alkavallakin kaudella 
hallitsevan F1-maailman-

mestarin, Red Bull Racingin 
virallinen hoitotuote.

Sonax Service
Monipuolisia kilpailuetuja    autoalan eri sektoreille

20
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Sonax ProfiLine -valikoimaan kuuluu noin 80 nimikettä jaoteltuina 
yhdeksään tuoteryhmään. Tuotteisiin voi tutustua osoitteessa 
www.sonax.fi/profi ja tilata Autoluettelo.fi-palvelusta.

Sonax Service
Monipuolisia kilpailuetuja    autoalan eri sektoreille

Lisätiedot: Kai Sihvonen, (09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi

Sonax tarjoaa ProfiLine-ammattituotteiden ympärille kehitetyillä palveluillaan 
vahvoja valtteja automaahantuojille ja -myyjille sekä huoltokorjaamoille ja pesuloille.

Sonax Service -valtuutus
Hiljattain lanseerattu Sonax Service ProfiLine -ammattilaiskonsepti on lyhyessä ajassa saanut 
mukaansa alan suuria toimijoita. Idean ytimenä on Kahan Sonax-asiantuntijoiden antama 
koulutus, joka antaa valtuutetulle Service-pisteelle pätevät työkalut auton pesu-, vahaus- ja 
fiksauspalveluiden myyntiin.

Lisäkauppa kannattaa
Auton myynnin, korjauksen, huollon tai pesun yhteydessä kannattaa asiakkaalle tarjota myös 
ajoneuvon ulkonäköä ja siisteyttä parantavia lisäpalveluita. Sonax ProfiLine -tuotelinjassa on 
ammattilaistason ratkaisut niin ulko- ja sisätilojen kuin moottorinkin puhdistukseen, maali-
pinnan viimeistelyyn sekä hapettumien ja pienten naarmujen poistoon.

Pinnoitteet
Kahan valtuuttamalla Sonax Service -pisteellä on lisäksi oikeus suorittaa maalipinnan takuulaa-
tuisia suojauskäsittelyjä. Pitkäkestoista ProfiLine Net Shield ja erittäin pitkäkestoista ProfiLine 
Nano Guard -pinnoitetta voi tarjota suoraan loppuasiakkaalle tai antaa niiden avulla lisäarvoa 
niin uusille kuin käytetyillekin autoille. Myös autovuokraamot hyötyvät kestävästä ja erittäin 
kiiltävästä pinnoitteesta.

Ota yhteyttä!
Sonax Service -valtuutuksesta kiinnostuneet korjaamoasiakkaat saavat lisätietoja asiasta omalta 
Sonax-aluetukultaan. Kahalla konseptista kertovat mielellään tuttuun tapaan Kai Sihvonen, 
(09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi sekä uusi kenttämies, pitkän linjan autonhoitoasiantuntija 
Harri Välimäki, 0500 637 885, harri.valimaki@kaha.fi.

Sonax-kuluttajatuotevalikoimaan kuuluu yli 100 nimikettä 
pesuun, kiillotukseen ja kunnostukseen. Tuotteisiin voi tutustua 
osoitteessa www.sonax.fi ja tilata Autoluettelo.fi-palvelusta.
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Oy Kaha Ab:n merkitykselliset    vuosikymmenet

22

•	 Suomen	presidentteinä	L.K.	Relander,
 P.E. Svinhufvud ja Kyösti Kallio.
•	 Saksassa	Adolf	Hitlerin	kansallissosialisti-	
 nen puolue nousee valtaan vuonna 1932.
•	 Neuvostoliiton	johtaja	Josef	Stalin
 aloittaa 105 päivää kestäneen sodan 
 Suomea vastaan marraskuussa 1939.
•	 Suomessa	on	henkilöautoja	vuosikymme-	
 nen alussa 23 600 ja lopussa 29 000 kpl.
•	 Toimialajärjestö	Suomen	Autonosatukku-	
 kauppiaat perustetaan 1936

Suomen historiassa 1930-luvun alku tun-
netaan ns. pula-aikana. Suuresta, vuonna 
1929 USA:ssa tapahtuneesta pörssiromah-
duksesta seurasi koko läntistä maailmaa 
koetteleva taloudellinen taantuma. Kun 
vuonna 1928 oli Suomessa myyty lähes 
10 000 autoa, laski myynti muutamassa 
vuodessa kymmenesosaan tästä. Vasta 
vuonna 1937 päästiin jälleen 9000 uuden 
auton myyntilukemiin.

Kaksi amerikkalaista automerkkiä, Ford ja 
Chevrolet hallitsivat markkinoita. Amerik-
kalaisten merkkien osuus koko 1930-luvun 
automyynnistä oli noin 90 % luokkaa. Vuo-
sikymmenen puolivälissä maassa oli rekiste-
röitynä noin 20 000 henkilöautoa ja 15 000 
kuorma- ja linja-autoa. Autokorjaamoita oli 
vuonna 1935 virallisen tilaston mukaan 71 
kappaletta ja ne työllistivät yhteensä 769 
henkilöä. Vuosikymmenen alussa maassa 
toimi jo kymmenkunta varaosien maahan-

tuojaa – muutama niistä oman autokau-
pan ohella. Renkaat olivat tuon ajan auto-
jen heikko kohta. Rengasteollisuuden tuo-
tekehitys oli vielä lapsenkengissä ja rengas-
rikot olivat varsin yleisiä. Niinpä renkaiden 
myynti ja korjaus muodosti merkittävän 
osan koko silloisista jälkimarkkinoista. 

Kokkolassa syntyneen K.H. Renlundin 
(1850–1908) vuonna 1879 perustama rauta-
kauppa oli kasvanut 1920-luvun rakennus-
buumin ansiosta tuon ajan mukaan suur-
yritykseksi. Vuonna 1934 Oy Renlund Ab:lle 
perustetaan uusi tytäryhtiö Oy Kaha Ab. 
Uusi yhtiö rekisteröidään 27.3. ja nimetään 
Renlundin perustajan etunimien etukirjain-
ten mukaan – tuolloin yleisimpänä vieraana 
kielenä käytetyn saksan äänneasussa. Toi-
mitilat sijaitsevat emoyhtiön tiloissa Helsin-
gin keskustassa Hallituskadulla. Renlundin 
toimitusjohtaja, myöhemmin kauppaneu-
voksen arvon saanut Ville Salo toimii myös 
Kahan toimitusjohtajana. Liiketoimintaa 
johtaa kuitenkin käytännössä apulaisjoh-
taja, ekonomi Lennart Bengström.

Uusi yhtiö aloittaa toimintansa skotlantilai-
sen India Tyre & Rubber Co. rengasvalmista-
jan yksinmyyjänä Suomessa. Parin vuoden 
päästä Kaha aloittaa myös yhdysvaltalalai-
sen Goodrich-tehtaan yksinmyyjänä. Pian 
aloitetaan myös rengastarvikkeiden sekä 
kumi- ja rengaskorjauskoneiden maahan-
tuonti. Myynti kasvaa voimakkaasti vuosi-
kymmenen loppua kohti, jolloin Kahalla on 
jo sata jälleenmyyjää ympäri maata.

•	 Suomen	presidentteinä	Risto	Ryti,	
 C.G. Mannerheim ja J.K. Paasikivi.
•	 Suomi	joutuu	jälleen	sotaan	kesällä	1941,		
 sotatoimet jatkuvat vuoteen 1945.
•	 Suomi	joutuu	luovuttamaan	alueita	ja		
 asuttamaan noin 420 000 siirtolaista.
•	 Suomessa	on	henkilöautoja	23	200	kpl,		
 eli vähemmän kuin 1930-luvun alussa.
•	 Varaosakauppiaiden	Keskusliitto	AVK	
 perustetaan 1944.

Koko vuosikymmenen ajan vallitsee tuonti-
säännöstely ja valuuttapula. Sodan aikana 
suuri osa maan henkilöautoistakin otetaan 
maanpuolustuskäyttöön ja polttoainepulan 
takia osa autoista muutetaan puukaasulla 
toimiviksi. Puolet Kahan sotaa edeltävästä 
henkilökunnasta kutsutaan täyttämään 
puolustusvelvollisuuttaan. Vuosikymmenen 
loppu kuluu sopeutumisessa säännöstely-
talouteen. Toimialajärjestöt nousevat suu-
reen rooliin tuontikiintiöitä jaettaessa. 

Myös Kaha toimii aktiivisesti sekä rengas-
alan että varaosakaupan järjestöissä. Aluksi 
valtaosa tuonnista tapahtuu Saksasta ja 
sodan loputtua muistakin länsimaista. 
Kaha laajentaa toimintaansa rengasalalla 
ja aloittaa muidenkin varaosien maahan-
tuonnin. Tukkukauppaa varten perustetaan 
oma osasto, jota ryhtyy johtamaan Torsten 
Wahlberg. Autokannasta valtaosa on edel-
leen amerikkalaista alkuperää, joten myös 
varaosat tulevat aluksi valtameren takaa. 

1930-luku 1940-luku

Teksti: Heikki Lehtinen.
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Oy Kaha Ab:n merkitykselliset    vuosikymmenet
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•	 Suomen	presidentteinä	
 J.K. Paasikivi  ja Urho Kekkonen.
•	 Suomi	joutuu	toimittamaan	Neuvosto-	
 liitolle massiiviset sotakorvaukset pääosin  
 metalli- ja puunjalostusteollisuuden 
 tuotteina.
•	 Neuvostoliitto	luopuu	Porkkalan	tuki-	
 kohdan vuokra-alueesta 1955
•	 Tuontisäännöstely	jatkuu	lieventyen	
 asteittain. 
•	 Yleislakko	vuonna	1956.
•	 Suomessa	on	henkilöautoja	vuosikym-
 menen lopussa 163 000 kpl, joista suuri  
 osa ns. itäautoja.

Autokanta alkaa kasvaa vähitellen tuonti-
säännöstelyn puitteissa. Valuuttapulan 
takia tuonti painottuu Neuvostoliittoon ja 
muihin Itä-Euroopan maihin. Pobeda, 
Moskvitsh, Volga, Skoda, Ifa ja Wartburg 
yleistyvät Suomen teillä. Sadan tuhannen 
henkilöauton raja ylitetään vuonna 1955. 

Kahan myynnin kasvu pohjautuu edelleen 
merkittävästi rengas- ja kumialalle. Vuonna 
1957 Oy Kaha Ab sulautetaan emoyhti-
öönsä Oy Renlund Ab:hen ja kahta vuotta 
myöhemmin 1959 koko Renlund myydään 
OTK:lle. Tässä yhteydessä Kahan johtajana 
toiminut Lennart Bengström ostaa Oy Kaha 
Ab:n itselleen ja jatkaa sen toimitusjohta-
jana. Mm. Philips-lamput ja Sonnenschein-
akut täydentävät Kahan valikoimaa.

•	 Suomen	presidenttinä	jatkaa
 Urho Kekkonen.
•	 Suomen	markka	uudistetaan	1963.	
 Uusi markka vastaa arvoltaan sataa van- 
 haa markkaa ja pennit otetaan käyttöön.
•	 Autojen	tuonti	vapautuu	säännöstelystä 
 ja japanilaiset automerkit tulevat Suo- 
 men markkinoille.
•	 Varaosakauppa	kasvaa	voimakkaasti	ja		
 uusia alan yrityksiä syntyy runsaasti. 
•	 Autokanta	lähes	nelinkertaistuu	vuosi-	
 kymmenen aikana ja on sen lopussa 
 639 000 kpl.

Kahan konttori muuttaa Helsingin Mikon-
kadulta Kalevankadulle ja varasto Jääkärin-
kadulta Haagan Paatsamatielle. Varasto-
tilat kasvavat merkittävästi ja mahdollista-
vat tuotevalikoiman kasvattamisen. Mm. 
Monroe-iskunvaimentimet, Defa-lämmitti-
met, Champion-sytytystulpat, Valvoline-
kemikaalit ja Tectyl-ruosteensuoja-aineet 
tulevat Kahan valikoimiin. 

Tage Lindström tulee Kahan kumiosaston 
johtajaksi vuonna 1966 ja tarvikeosaston 
johtajaksi vaihtuu Torsten Wahlbergin 
tilalle Tor Wahlberg. Pari vuotta myöhem-
min Tage Lindstöm nimitetään Kahan 
toimitusjohtajaksi vuodesta 1934 yritystä 
luotsanneen Lennart Bengströmin tilalle.

•	 Suomen	presidenttinä	jatkaa	
 Urho Kekkonen.
•	 Vuonna	1974	alkaa	ns.	öljykriisi,	joka	
 nostaa tuntuvasti polttoaineen hintaa.
•	 Miljoonan	henkilöauton	raja	ylittyy,
 vuosikymmenen lopussa henkilöautoja  
 on 1 162 000 kpl.

Autokanta kasvaa vauhdilla ja autojen 
merkkivalikoima kasvaa. Eurooppalaiset 
ja japanilaiset automerkit valtaavat 
osuutta amerikkalaisilta ja itäeurooppa-
laisilta merkeiltä. Varaosakaupan, korjaa-
moiden ja huoltoasemien määrä kasvaa 
nopeasti. Myös maahantuojaportaalle syn-
tyy uusia yrityksiä vanhojen, ennen sotia 
perustettujen yritysten kuitenkin edelleen 
hallitessa alaa.

Rengaskauppa eriytyy vähitellen muusta 
varaosakaupasta ja erikoistuneet rengas-
korjaamot yleistyvät. Perinteisen rengas- 
ja kumialan osuus myös Kahan liiketoimin-
nasta pienenee varaosa- ja lisävarustemyyn-
nin kasvaessa. Alan jälleenmyyjät perusta-
vat OsaJET Oy:n ja samalla nimellä toimivan 
myymäläketjun. Ketju muuttuu myöhem-
min Osaset-nimiseksi ja muuttuu varaosa-
kauppiaiden omistaman osuuskunnan hal-
linnoimaksi.

1950-luku 1960-luku 1970-luku
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•	 Suomen	presidenttinä	yli	25	vuotta	toi-	
 minut Urho Kekkonen joutuu sairauden  
 vuoksi eroamaan ja hänen tilalleen vali- 
 taan Mauno Koivisto.
•	 Vuosikymmenen	historiallisin	tapahtuma		
 on Neuvostoliiton hajoaminen ja sen liit- 
 tolaisvaltioiden poliittisten järjestelmien  
 nopea muutos.
•	 Symbolisesti	merkittävä	Berliinin	muuri		
 hävitetään ja DDR ja Saksan Liittotasa- 
 valta yhdistyvät.
•	 Euroopan	Unioni	perustetaan.
•	 Suomen	henkilöautokanta	vuosikym-
 menen lopussa 1,9 miljoonaa.

Autojen myynti jatkuu vilkkaana. Vuosi-
kymmenen lopulla vuotuinen henkilöauto- 
myynti kasvaa ennätyslukemiin – lähes 
200 000 kappaleeseen. Myös jälkimarkki-
nat kasvavat nopeasti autokannan myötä. 
Ruotsissa 1963 perustettu, autoalan kulut-
tajamyyntiin keskittynyt Biltema perustaa 
ensimmäisen tavaratalonsa Suomeen 1984. 
Osaset-ketjun rinnalle syntyy toinen vara-
osakauppiaiden ketju Partset, joka liittyy 
pian eurooppalaisen AD-ketjun jäseneksi. 

Kahan myynti kasvaa ja entiset toimitilat 
ovat käyneet ahtaiksi ja epäkäytännölli-
siksi kaupan volyymin ja henkilökunnan 
kasvettua. Erityisesti Monroe-iskunvaimen-
timien ja Defa-autolämpötuotteiden sekä 
muiden lisävarusteiden myynnin kasvu joh-
taviksi brändeiksi markkinoilla vauhdittavat 
kasvua. Kahan palveluksessa on vuosikym-
menen lopulla noin 50 henkilöä.

•	 Suomen	presidentteinä	
 Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari.
•	 Euroopan	yhteisvaluutta	Euro	otetaan		
 käyttöön, myös Suomessa.
•	 Viro	ja	useat	muut	entisen	Neuvosto-
 liiton osavaltiot itsenäistyvät.
•	 Maailmanlaajuisen	talouslaman	vaiku-	
 tusta Suomessa korostaa Neuvostoliiton  
 vientikaupan romahtaminen. 
•	 Useiden	pankkien	talous	romahtaa,	
 samoin kuluttajien ostovoima. 
•	 Automyynti	romahtaa	ja	jää	pysyvästi	
 aiempaa alhaisemmalle tasolle.
•	 Suomen	henkilöautokanta	vuosikym-
 menen lopussa 2,1 miljoonaa.

Kahan uusi toimitalo valmistuu vuonna 1990 
Espoon Mikkelänkalliossa. Ensimmäistä 
kertaa yhtiön toiminnot ovat saman katon 
alla. Yleinen taloustilanne, kysynnän lasku 
ja äärimmäisen huonoon ajankohtaan sat-
tunut mittava rakennusinvestointi saatta-
vat Kahan vaikeaan asemaan. Vuonna 1992 
yhtiön ostaa ruotsalainen K.G. Knutsson Ab. 
Uusi emoyhtiö antaa vahvan pohjan uudelle 
kasvulle, joka alkaa välittömästi yrityskau-
pan jälkeen. Pian käynnistyvät KGK:n sisar-
yritykset myös Baltian maissa.

Kahan uudeksi toimitusjohtajaksi tulee jo 
kolmannen polven kahalainen, useita vuo-
sia tarvikeosastolla työskennellyt Bengt 
Wahlberg ja varatoimitusjohtajaksi rengas- 
osastolla työskennellyt Rolf Karlsson. Seu-
raavana vuonna henkilöstön määrä kasvaa 
kuuteenkymmeneen ja myynti yli puolitois-
takertaistuu parin vuoden aikana.

Uusina tuotteina Kahan valikoimaan tulevat 
mm. Webasto-lämmittimet, Gates-hihnat, 
Fram-suodattimet, SNR-pyöränlaakerit, 
Walker-pakoputket, Klokkerholm-korin-
osat, Kamasa-työkalut sekä VDO-ajoneuvo- 
elektroniikka, Valeo-tuoteet ja Thule-kulje- 
tusvarusteet. Espoon kiinteistön toimitilat 
käyvät riittämättömäksi ja Kahalle valmis- 
tuu uusi toimitalo Vantaan Ansatielle. 
Muutto tapahtuu vuonna 1998.

•	 Suomen	presidenttinä	Tarja	Halonen.
•	 Maailmanlaajuisesti	talouden	kehityksen		
 painopiste siirtyy Aasiaan ja Euroopassa  
 kehittyviin, entisiin sosialistisiin maihin.
•	 USA:ssa	ja	Euroopassa	vuosikymmenen	
 lopulla voimakas laskusuhdanne syöksee  
 monet Euroopan rahaunionin maat 
 vakaviin velkaongelmiin.
•	 Automyynti	alhaisella	tasolla,	Suomen		
 autokanta ikääntyy keski-iältään Euroo- 
 pan vanhimmaksi.
•	 Käytettyjen	autojen	yksityinen	tuonti		
 mahdollistuu ja vakiintuu noin 20 % 
 tasolle uusien autojen myynnistä.
•	 Suomen	henkilöautokanta	vuosikym-
 menen lopussa n. 2,5 miljoonaa.

Euroopan Unionin ns. ryhmäpoikkeus-
asetus asettaa autojen valmistajien omat 
organisaatiot ja muut varaosakaupat ja 
korjaamot kilpailullisesti tasavertaiseen 
asemaan. Varaosamaahantuojien hallinnoi-
mat ja osittain omistamat myymälä- ja kor-
jaamoketjut yleistyvät. Osaset-ketjua hal-
linnoiva kauppiaiden osuuskunta luovuttaa 
ketjun hallinnon ja ketjutunnusten käyttö-
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oikeuden sekä tekee ostojen keskittämis-
sopimuksen vuonna 2004 yhdelle maahan-
tuojalle. Tämä aiheuttaa tilapäisen markki-
nahäiriön vuosikymmenen puolivälissä.

Varaosakaupan kasvu jatkuu maltillisena, 
mutta kilpailun kiristymisen myötä muuta-
ma maahantuoja luopuu alan liiketoimin-
nasta. Varaosakauppa keskittyy entistä har-
vemmille toimijoille. Kahan voimakas kasvu 
jatkuu. Varaosakaupan osuus Kahan liike- 
vaihdosta kasvaa lisävarusteita suurem-
maksi, vaikka lisävarustekauppakin kehittyy 
myönteisesti. Kahan varastoa laajennetaan 
kahteen otteeseen. Tavaravolyymit kasva-
vat kuitenkin siinä määrin, että vuosikym-
menen lopussa joudutaan edelleen turvau-
tumaan myös ulkopuolelta vuokrattuihin 
varastotiloihin. 

Varastonimikkeiden määrä moninkertaistuu 
vuosikymmenen aikana. Uusina tuotteina 
valikoimaan tulevat mm. Castrol-voiteluai- 
neet, Sachs-iskunvaimentimet ja -kytkimet, 
Varta-akut, Fremax- ja Brembo-jarrulevyt, 
Road House -jarrupalat, Osram-autolamput, 
Löbro-vetonivelet, Lemförder-alustanosat, 
Sonax-autokemikaalit, Farecla-autonhoito-
tuotteet, Bilstein-iskunvaimentimet, Thule-
vetokoukut ja Bosch-autotuotteet. 

Henkilökuntamäärä kasvaa yli puolentoista 
sadan. Sähköinen Autoluettelo ja sen ohella 
toimiva Korjaamo.net yleistyvät jokapäi-
väisiksi työkaluiksi Kahan jälleenmyyjillä ja 
heidän asiakaskorjaamoillaan. Kaha liittyy 
vuonna 2002 ATR-varaosatukkukauppaket-
juun, joka kasvaa vuosikymmenen aikana 
suurimmaksi Euroopassa.

•	 Suomen	presidentteinä
 Tarja Halonen ja Sauli Niinistö.
•	 Euromaiden	velkakriisi	leviää	
 useisiin maihin.
•	 Korkokanta	historiallisen	alhaalla	vuosia,		
 reaalikorot jopa miinusmerkkisiä.
•	 Sähköautot,	hybridit	ja	biopolttoaineet		
 ovat keskeisiä puheenaiheita.
•	 Ruotsalainen	Mekonomen	avaa	ensim-	
 mäiset toimipisteensä Suomessa.
•	 Suomen	henkilöautokanta	vuosikym-
 menen lopussa n. 2,6 miljoonaa.

Alan kaupan kasvu hidastuu vuosikymme-
nen alun jälkeen. Uusien autojen myynti 
pysyy alhaisella tasolla, mikä vaikuttaa 
kysyntään myös jälkimarkkinoilla. Suomen 
autokannan keski-ikä on ennätysmäisen 
korkea. Kaha ottaa toimitalonsa varasto-
tilat kokonaan omaan käyttöönsä ja raken-
taa lisäksi uuden, korkeatasoisen koulutus-
tilan jälleenmyyjien asiakaskorjaamoiden 
asentajien koulutusta ja korjaamolaitteiden 
tuote-esittelyä varten. Toimitalon vierei-
sestä kiinteistöstä vuokrataan pitkäaikai-
sella sopimuksella varastotilaa lisää. Näihin 
tiloihin siirtyvät ulkoistetusta varastossa 
olleista tuotteista mm. pakoputket, korin 
osat ja valaisimet. Varastoihin hankitaan 
useita varastoautomaatteja.

Päävaraston laajennustyöt käynnistyvät 
maarakennustöillä 2013. Tämän laajennuk-
sen jälkeen Kahan varastojen kokonais-
pinta-ala tulee olemaan noin 2,3 hehtaaria 
ja tilavuus runsaasti yli 100 000 m3. 

Kuluvalla vuosikymmenellä Kahan tuote-
valikoima kasvaa jälleen merkittävästi. 
Uusia tuotelinjoja ovat mm. Mahle-Knecht-
suodattimet, Liqui Moly -kemikaalit ja 
-voiteluaineet, Denso-autotuotteet, 
Fenno-pakoputket, Dräger-alkolukot ja 
-testerit, Klann-erikoistyökalut, Beissbarth-
korjaamolaitteet, Pierburg-tuotteet sekä 
lukuisa määrä moottorinosia toimittajina 
mm. SWAG, Ruville, Corteco ja Elring. 

Autoalan tuoteiden lisäksi myyntiohjel-
maan tulevat mm. venetarvikkeet ja 
AL-KO-työkoneet.  Varaosatoimittajien 
valintaan sovelletaan entistä tarkempia 
kriteerejä, sillä Kaha myöntää ensimmäi-
senä Suomessa toimittamilleen varaosille 
ammattitaitoisella korjaamolla asennet-
tuina kolmen vuoden takuun.
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MSC 101
Til.nro BL 1101342001
Roiskevesi- ja aurinkosuoja 1-DIN-paikkaan

- Avoveneisiin ja muihin avoajoneuvoihin
- Sopii kaikille 1-DIN-radioille
- UV- ja suolavesisuojattu
- Ruostumattomat kiinnitysruuvit
- Asennustarvikkeet mukana

Radioklassikon 
tuoteuutuuksia
Blaupunktin radiopuolen kausiuutuuksiin kuuluvat mm. 
24 V työkoneradio, omin kaiuttimin varustettu 12 V radio 
erikoisajoneuvoihin sekä Marine Splash Cover -radiosuoja.

Detroit 2024
Til.nro BL 1011200320
Sisäänrakennetulla Bluetoothilla ja muisti-
paikoilla varustettu 24 V CD-radio.

- RDS FM / AM
- 25 asemamuistipaikkaa
- 2 x 45 W
- CD/MP3/WMA
- SDHC/MMC-muistikorttipaikka edessä
- USB-liitäntä edessä
- AUX-IN 3,5 mm edessä
- BT-handsfree ja -suoratoisto
- Säädettävä näytön kirkkaus
- 3 äänensävyn esiasetusta
- X-Bass
- Sis.rak. mikrofoni
- Mikrofoniliitäntä takana
- RCA OUT 2 V 2 kan.
- Asemamuisti päävirran katkaisulle
- Kaukosäädinvalmius
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Sininen piste
Blaupunkt-logo on yksi maailman tunne-
tuimmmista liikemerkeistä. Sen taustalla on 
menestystarina, jonka ansiosta sininen piste 
on yhdistetty jo vuodesta 1923 lähtien kor-
kealaatuisiin audiolaitteisiin. 

Alunperin tehtaan laaduntarkastusmerk-
kinä ja vuodesta 1938 alkaen myös logona 
ja nimenä toiminut tunnus on tänään sym-
boli huippumoderneille autoradioille, vah-
vistimille, kaiuttimille ja valvontalaitteille.

Saksan Hildesheimissa pääkonttoria pitävä 
Blaupunkt-Werke GmbH on Aurelius AG 
-konserniin kuuluva tytäryritys ja auto-
radioiden markkinajohtaja Euroopassa.

Casablanca 2012
Til.nro BL 1011200380
Kaiuttimilla ja USB-liitännällä varustettu 
12 V 1-DIN-radio erikoisajoneuvoihin

- RDS FM / AM
- 10 asemamuistipaikkaa
- 2 x 40 W
- Sis.rak. kaiuttimet 50 mm 4 ohm
- MP3/WMA
- USB-liitäntä edessä
- AUX-IN 3,5 mm edessä
- 3 äänensävyn esiasetusta
- Sis.rak. DSP
- Asemamuisti päävirran katkaisulle

Casabalanca 2012 soveltuu erikoisajo-
neuvoihin, joissa ei ole kaiutinasennuksia.

Lisätiedot: 
Anne Pekkinen, 
(09) 6156 8270, 

anne.pekkinen@kaha.fi
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Kun nykyaikaisella dieselmoot-
torilla varustetulla autolla 
ajetaan pääasiassa vain lyhyitä 
matkoja, voi hiukkassuodatin 
tukkeutua jo muutaman 10 000 
kilometrin jälkeen. Kalliin suo-
dattimen voi onneksi elvyttää 
Liqui Molyn palkitulla puhdis-
tusmenetelmällä, joka tarjoaa 
huoltokorjaamoille uuden, 
kustannustehokkaan palvelu-
konseptin.

DPF vaatii riittävän toimintalämmön
Pakokaasuja suodattava DPF eli diesel-
hiukkassuodatin on asennettu lähes kaik-
kiin uudempiin dieselajoneuvoihin. Laitetta 
ohjaava järjestelmä polttaa kerääntyneet 
nokihiukkaset tarpeen mukaan automaat-
tisesti, kun moottori ja pakokaasut saavut-
tavat riittävän korkean lämpötilan. Pelkäs-
tään kodin ja marketin väliä päivästä toi-
seen ajettaessa niin ei välttämättä tapahdu. 
Ongelma voi kohdata myös esimerkiksi 
jakeluautoja tai takseja.

Puhdistus ei vaadi irrottamista
Koska dieselhiukkassuodattimen uusiminen 
maksaa töineen jopa tuhansia euroja, vaih-
toehtoiselle korjausmenetelmälle on kasva-
vaa tarvetta. Liqui Moly Pro-Line -tuotteiden 
avulla huoltokorjaamo voi vastata kysyn-
tään tarjoamalla asiakkailleen suodattimen 
puhdistusta kalliin vaihdon sijaan. Menetel-
män käyttö ei edellytä suodattimen irro-
tusta, sillä tarvittavat kemikaalit suihku-
tetaan sisään paineanturin aukon kautta.

Huuhtelu viimeistelee käsittelyn
Suodattimeen suihkutetaan ensin nokea 
liuottava puhdistusaine ja sen jälkeen 
liuotejäämät poistava huuhteluaine. 
Kun mukaan lasketaan aineiden vaikutus-
aika, auton voi ajaa pois rampilta 30–60 
minuutin päästä käsittelyn aloittamisesta. 
Tämän jälkeen autolla tulee ajaa vielä jon-
kin aikaa korkeilla kierroksilla, jotta suoda-
tinjärjestelmän oma puhdistusjakso käyn-
nistyy. Jos regeneroituminen ei ala auto-
maattisesti, se käynnistetään testi- tai 
diagnoosilaitteen avulla.

Uutta kauppaa huoltokorjaamoille

Dieselautojen hiukkassuodattimen 
Pro-Line-puhdistusaineet

Lisätiedot: Jari Veteläinen, 
(09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi

Puhdistukseen tarvitaan lisäksi painepistooli LM-6226 sekä 
taivutettu LM-7947 tai suora sumutussondi LM-7948.

Dieselhiukkassuodattimen puhdistusaine LM-2818 (1 000 ml) 
ja Dieselhiukkassuodattimen huuhteluaine LM-2820 (500 ml) 
käytetään kokonaan yhtä suodatinta kohti.

Liqui Molyn dieselhiukkassuodattimen 
puhdistusmenetelmä palkittiin vuoden 
2013 parhaana tuontituotteena 
Automotive Aftermarket Products 
Expo -messuilla Las Vegasissa.
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Laaja peitto kompaktilla valikoimalla
Aerotwin Plus -valikoima koostuu vain 15 eripituisesta sulasta, joista jokai-
nen sopii mukana tulevien 4 kiinnikkeen avulla noin 10 erilaiseen pyyhin-
varteen. Siten varaosaliike kykenee palvelemaan suurta asiakas- ja auto-
kantaa tehokkaasti pienelläkin varastovalikoimalla.

Erinomainen asennettavuus
Sopivan sulan valinta on tehty asiakkaalle erittäin yksinkertaiseksi. Mukana 
seuraa kuvallinen asennusohje ja myyntipakkauksen kyljessä oleva QR-koodi 
toimii linkkinä netistä löytyvään asennusvideoon. Pakkauksessa on lisäksi 
symbolein kuvitettua tietoa sulan ominaisuuksista sekä mitta-asteikko, 
johon asiakas voi halutessaan konkreettisesti verrata vanhaa sulkaa.

Power Protection Plus
Uutuussulka hyödyntää Boschin kehittämää PPP-pyyhinkumitekno-
logiaa. Edistyksellinen järjestelmä minimoi sulan ja lasin välisen 
kitkan ja optimoi sulan pyyhintätehon sen koko pitkän 
käyttöiän ajan. Toimintavarma rungoton rakenne ja 
PPP merkitsevät hiljaisesti ja tehokkaasti toimivaa 
sulkaa kaikilla keleillä ja kaikissa oloissa. 

Uusi rungoton Bosch Aerotwin Plus -pyyhkijänsulka 
tekee sulanvaihdosta helppoa niin myyjälle kuin 
asiakkaallekin. Kekseliäs kiinnitysjärjestelmä minimoi 
sulkavalikoiman koon, ja pakkausten QR-koodin ansi-
osta sulan asennus sujuu vaivattomasti keneltä tahansa. 

Lisätiedot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi

Bosch Aerotwin Plus 
Myyntiystävällinen uutuussulka
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Katso Bosch 
Aerotwin Plus 

-asennusvideo!
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3D-mittaustekniikkaa hyö-
dyntävä Beissbarth Easy 3D 
-järjestelmä on perinteisiin 
pyöränsuuntausmenetelmiin 
verrattuna nopea, tarkka ja 
helppokäyttöinen. Kalibrointia 
ei tarvita ja siirrettävien mittaus-
yksiköiden ansiosta suuntauksen 
voi tehdä eri nostimilla.

Säteentarkka toimintaperiaate
Easy 3D koostuu 17” värinäytöllä ja -tulos-
timella sekä pyörillä varustetusta keskus-
tietokoneesta, auton kummallekin puolelle 
sijoitettavista mittausyksiköistä ja vantei-
siin kiinnitettävistä kohdelevyistä. Kun mit-
tausyksiköissä olevista 10 tarkkuuskame-
rasta kaksi suunnataan toisiinsa ja loput 
kahdeksan pyörien kohdelevyihin, laskee 
järjestelmä kerralla kaikkien pyörien kul-
mat kolmiulotteisesti.

Nopea mittaus kaikilla alustoilla
Vanteenheiton kompensointi mukaan lukien 
koko mittaustapahtumaan kuluu yhdeltä 
henkilöltä alle 10 minuuttia. Toimenpide 
on helppo suorittaa ahtaissakin tiloissa, 
sillä tilantarve on vain 60 cm nostimen 
kummallakin puolella. Mittausyksiköille on 
saatavana erilaisia kiinnikkeitä ja kaapeli-
sarjoja, joiden avulla mittauksen voi tehdä 
niin pinta-asennetulla kuin upotetuillakin 
nostureilla – tai vaikkapa lattialla.

Pyöränsuuntauksen uusi aika
Easy 3D

Uudistuneet   korjaamovaunut tulossa!

Tilaa uusi suomenkielinen Kamasa Tools 2014 -tuoteluettelo numerolla KAM1. 

Kestävää käyttömukavuutta
Kevään aikana Kaha-valikoimaan tulevat Kamasa Toolsin uudet työkaluvaunut on 
suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Uutuuskaappien tukeva rakenne ja vankat 
sivukahvat sekä pyöristetyt kulmat ja pehmeästi sulkeutuvat laatikot merkitsevät pit-
kää käyttöikää ja miellyttävää käytettävyyttä. Työtaso on puuta tai vahvaa kumia ja 
vaunu liikkuu täytenäkin kevyesti, kiitos kuulalaakeroitujen 125 mm pyörien, joista 
kaksi on lukittavissa.

Hiljaista turvallisuutta
Murtumattomalla avaimella käytettävää keskuslukitusta täydentävät sisäänrakenne-
tut kuljetuslukot sekä vain yhden laatikon avaamisen kerrallaan salliva kaatumissuoja. 
Jopa 40 kg kuormituksen kestävien ohjauskiskojen päällä liukuvat vetolaatikot
aukeavat kokonaan ja sulkeutuvat kumisten äänenvaimenninpaneelien ansiosta 
äänettömästi.

Laajaa soveltuvuutta
Parinkymmentä kaappia yhdistelmävaihtoehtoineen takaavat, että mallistosta löytyy 
täydellinen ratkaisu kaikkiin korjaamoihin. Kaapeista on saatavana sekä kamasan-
vihreät että harmaat (RAL9006) mallit ja osasta myös valmiiksi työkaluilla varustellut 
versiot. Tutustu koko mallistoon Autoluettelo.fi-palvelussa tai Kamasa Toolsin omilla 
suomenkielisillä nettisivuilla osoitteessa www.kamasatools.fi.

K 7619 (harmaa K 7624)
Erityisesti automekaanikkojen käyttöön 
varusteltu työkaluratkaisu, johon kuuluu 
13-laatikkoinen vaunu sekä 1/4”, 3/8” ja 
1/2” työkalusarja. Laatikoista 4 on jätetty 
tyhjäksi lisätyökaluille. Mukana toimitetaan 
työtason tukeva puulevy. Vaunu on saata-
vana myös tyhjänä K 10361 (harmaa 
K 10364). Mitat (k x l x s, sis. pyörät) 
993 x 1 091 x 481 mm.

K 7618 (harmaa K 7623)
Erityisesti automekaanikkojen käyttöön 
varusteltu työkaluratkaisu, johon kuuluu 
7-laatikkoinen vaunu ja 3-laatikkoinen ylä- 
kaappi sekä 1/4”, 3/8” ja 1/2” työkalusarja. 
Yläkaapin laatikoista 2 on jätetty tyhjäksi 
lisätyökaluille. Vaunu on saatavana myös 
tyhjänä K 10359 + K 10363 (harmaa 
K 10360 + K 10365). Mitat (k x l x s, koko 
vaunu, sis. pyörät) 1 360 x 723 x 481 mm.

Lisätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi

Kamasa Toolsin kevääseen kuuluvat työkalujen tehokkaaseen säilytykseen ja suojaukseen 
suunnitellut uudet korjaamovaunut sekä tuore suomenkielinen tuoteluettelo.
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Laaja ajoneuvosoveltuvuus
Beissbarth Easy 3D soveltuu kaikkien henkilö-
autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen sekä 
lisävarusteilla jopa 430 cm akselivälisten 
ajoneuvojen pyöriensuuntaukseen. Järjestel-
män ohjelmisto sisältää tietokannan noin 
25 000 automallin ohjearvoista, joita voi 
täydentää tietokoneen muistiin automaat-
tisesti tallentuvilla omilla mittaustuloksilla. 
Laitevaunun koko on 1520 x 1180 x 770 mm 
ja paino 110 kg sekä mittausyksiköiden 
koko 150 x 370 x 650 mm ja paino 9,3 kg.

Lisätiedot: 
Stefan Hartman, (09) 6156 8346, 
stefan.hartman@kaha.fi
Markku Melasniemi, (09) 6156 8341, 
markku.melasniemi@kaha.fi

Uudistuneet   korjaamovaunut tulossa!
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Kaikki yhdellä numerolla
Sopivien tiivisteiden valinta on nyt usean 
jakohihnasarjan kohdalla poikkeuksellisen 
helppoa: Kahan valikoimaan uutuutena 
tulevat Corteco-tiivistesarjat on Autoluet-
telossa linkitetty soveltuviin jakosarjoihin 
yhden tuotenumeron taakse.

Jo sataan jakosarjaan
Erillisten tiivisteiden sijasta Autoluettelosta 
on siis mahdollista tilata jo lähes 100 jako-
hihnasarjan yhteydessä valmis, täydellinen 
tiivistesarja, joka sisältää kaikki tarvittavat 
kampi- ja nokka-akselitiivisteet.

Jakohihnasta irtoava kumipöly 
ja moottorista roiskuvat öljy- ja 
kemikaalipisarat heikentävät 
jakopään puoleisten moottorin 
tiivisteiden kuntoa. Jakopään 
huollon yhteydessä kannat-
taakin vaihtaa samalla myös 
jakopään puoleiset moottorin 
tiivisteet.

Taustalla iso toimija
Corteco sopii erinomaisesti Kahan järjestel-
mällisesti kehitettyyn, laadukkaaseen tiivis-
teohjelmaan. Tuotemerkin taustalla on glo-
baali Freudenberg Group, joka tiivisteiden 
lisäksi on erikoistunut värinänhallinta- ja 
suodatinteknologisiin tuotteisiin.

Elring edelleen kivijalka
Tiiviste- ja pulttilinjan rungon muodostavat 
edelleen Elringin tuotteet, jotka myydään 
irtotavarana lukuun ottamatta yläpään ja 
venttiilikopan sekä kansipulttien sarjoja.

Jakopään tiivistesarjat 
täydelliseen jakopäänhuoltoon

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti, (09) 6156 8204, 

kimmo.aittolahti@kaha.fi
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Suurvalmistajan
hydrauliikkaosat 

Kahan valikoimaan

Perinteikäs OE-valmistaja
FTE (FahrzeugTechnik Ebern) on jarru- ja 
kytkinhydrauliikkaosia sekä autonvalmis-
tajille että jälkimarkkinoille kehittävä ja 
valmistava saksalainen yritys, jonka juuret 
ulottuvat aina 1940-luvulle. FTE Automo-
tive on vuosien mittaan kohonnut alan 
merkittävimmäksi toimijaksi, jonka tuo-
tevalikoimaan kuuluu yhteensä yli 10 000 
osaa noin 35 000 ajoneuvomalliin.

Täydentää tuoteohjelmaa
Kahan valikoimaan FTE tulee kytkinpuolen 
erillisillä ja integroiduilla hydrauliikkaosil-
laan, joilla se tukee Valeo- ja Sachs-tarjon-
taa. Ohjelmaan kuuluu henkilö- ja paketti- 
autojen kytkimien työ- ja pääsylintereitä 
sekä haarukattomien ratkaisujen hydrauli-
sia irrotusjärjestelmiä. Tuotelinja palvelee 
varaosamarkkinoita erinomaisesti, sillä suu-
rimpana OE-toimittajana FTE:llä on paras 
tietämys osien sopivuuksista.

Kaikki osat Autoluettelossa
Kahan FTE-tarjonta on helpointa ottaa 
haltuun sähköisessä Autoluettelossa, jossa 
noin 800 nimikkeestä koostuva valikoima 
on esillä kuvineen sekä tuote- ja sopivuus-
tietoineen. Mukana ovat niin polkimen ja 
kytkinkopan yhteydessä olevat pää- ja työ-
sylinterit kuin integroidut irrotinlaakeri-
työsylinteriyhdistelmätkin.

Henkilö- ja pakettiautojen kytkinhydrauliikkaosien tuoteohjelma 
vahvistuu Kahalla alan suurimman valmistajan laatutuotteilla.

Lisätiedot: Seppo Salo, (09) 6156 8326, seppo.salo@kaha.fi
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Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti, (09) 6156 8204, 

kimmo.aittolahti@kaha.fi

Korjaussarjoissa kaikki tarvittava
Gatesin jakohihnasarjat ovat osoittautu-
neet Suomessa huippusuosituiksi: viime 
vuonna jo lähes 80 % Gatesin jakohihnoista 
toimitettiin kitteinä. Myös Tammer Diesel 
on havainnut niiden edut.
– Olemme päätyneet käyttämään lähes 
yksinomaan Gatesin jakopään korjaussar-
joja, sillä kokemuksemme niistä ovat erit-
täin hyviä, sanoo Nekalan toimipisteen 
päällikkö Petri Kalliokoski.
Gates-korjaussarjat sisältävät hihnojen, 
kiristimien ja ohjainrullien lisäksi o-renkaat 
sekä tarvittavat pultit, mutterit, aluslevyt ja 
asennusohjeet – siis kaiken, mitä vaaditaan 
jakopään oikeaoppiseen huoltoon.

Erikoistakuu erikoistyökalulla
Paras tulos saadaan, kun huollossa käyte-
tään kohteenmukaista erikoistyökalua.
– Meillä on kovassa käytössä useita kymme-
niä Gatesin erikoistyökalusarjoja eri moot-
toreita varten, kertoo Petri Kalliokoski.
Kun asennuksessa on käytetty alkuperäistä 

Useita satoja jakopään huoltoja vuosittain tekevä Tammer Diesel Oy 
Tampereella on onnistunut eliminoimaan tuotetakuu- ja asennusvirhe- 
tapaukset lähes täysin. Ratkaisevassa roolissa ovat ammattitaidon 
lisäksi olleet Gatesin korkealaatuiset varaosat ja moottorikohtaiset 
erikoistyökalut. Kahaviesti kävi Nekalassa kysymässä asiasta lisää.

Gates Power Grip -korjaussarjaa ja Gatesin 
moottorikohtaista erikoistyökalusarjaa, 
on voimassa lisäksi laajennettu valmistajan 
takuu. 
– Erikoistyökaluja käyttämällä saamme 
Kahan kolmen vuoden varaosatakuun 
lisäksi valmistajan huoltotakuun, joka on 
voimassa auton valmistajan ilmoittaman 
jakohihnan vaihtovälin ja pisimmillään neljä 
vuotta asennuksesta, painottaa Kalliokoski.

Gates-huollolla monia etuja
Jos huollon jälkeen kaikesta huolimatta 
syntyy moottorivaurio, korjaamo voi lähet-
tää korjauslaskun jälleenmyyjänsä kautta 
Kahalle. Jos vaurio on aiheutunut viallisis-
ta komponenteista, korvataan korjaamolle 
myös 2000 euroa ylittäneet korjauskulut. 
– Takuu antaa meille mahdollisuuden ryh-
tyä korjaamaan mahdollista jakopään osien 
rikkoutumisesta aiheutuvaa vaurioita välit-
tömästi, Petri Kalliokoski sanoo.
Gates-sarjaa ja -työkalua käytettäessä vaurio 
on kuitenkin erittäin epätodennäköinen.

– Käytännössä jakopään huollon takuuta-
paukset ovat loppuneet siirryttyämme käyt-
tämään Gatesin korjaussarjoja ja erikois-
työkaluja, Kalliokoski toteaa, ja muistuttaa 
vielä yhdestä Gates-edusta:
– Saamme Gatesin edustajalta lisäksi koulu-
tusta ongelmallisiin jakopään asennuksiin.

Petri Kalliokoski kuuntelee tyytyväisenä 
juuri huolletun moottorin tasaista käyntiä. 
Gates-osilla ja -työkaluilla tehty huolto mer- 
kitsee asiakkaalle huolettomia kilometrejä.

Tammer Diesel 
luottaa              -laatuun
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3 v / 100 000 km Kaha-takuu
Sachs-tuotteet Kahalta tai valtuutetulta jäl-
leenmyyjältä tilaava saa merkittävän kilpai-
luedun 3 vuoden erikoistakuun muodossa. 
Ainutlaatuinen takuukäytäntö antaa kor-
jaamolle mahdollisuuden tarjota asiakkail-
leen täysin ilmaista lisäturvaa ja luottamus-
ta tehtyihin huoltoihin.

Taustalla ZF Group
ZF on ajoneuvoalan jättiyritys, joka valmis-
taa ja markkinoi erilaisia voimansiirron, 
ohjausjärjestelmän ja pyöränripustuksen 
komponentteja. Sachs on konsernin tunne-
tuin tuotemerkki, jonka iskunvaimentimien 
ja kytkimien lisäksi Kahan ZF-ohjelmaan 
kuuluvat Lemförderin alustan- ja ohjauk-
senosat – kaikki Kahan 3 v / 100 000 km 
erikoistakuulla.

Lisätiedot: 
Seppo Salo, 
(09) 6156 8326, 
seppo.salo@kaha.fi

Sachs Nivomat
Automaattinen tasonsäätöjärjestelmä farmari-, tila- ja SUV-autoihin. 
ajoneuvon maavaran vakiona kuormauksesta riippumatta.

CDC
Aktiivinen, prosessoriohjattu CDC-järjestelmä urheilullisiin 
autoihin. Optimoi vaimennusominaisuudet 
jokaiselle pyörälle erikseen.

Sachs on ajoneuvoteollisuutta laajalla rintamalla palveleva iskunvaimenninvalmistaja, jonka OE-sovelluksiin 
kehittämät teknisesti edistykselliset ratkaisut hyödyttävät lopulta myös jälkimarkkinoita. Kahan asiakas saa 
tuotteille lisäksi kolmen vuoden erikoistakuun sekä halutessaan myös monipuolista tuotetukea.

-iskunvaimentimet
3 vuoden erikoistakuulla

35
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Lambda on kovilla
Moottorin toiminnan kannalta oleellisen 
lambda-anturin työolosuhteet ovat OBD-
järjestelmän tarkan valvonnan alla ankarat. 
Denson mukaan anturin toiminta alkaa vasta 
350 °C lämpötilassa ja etenkin kiihdytyk-
sissä pakokaasujen lämpötila nousee usei-
siin satoihin asteisiin. Walker Products 
korostaa moottorin huonon kunnon lyhen-
tävän lambdan ikää. Huonokuntoisen antu-
rin toiminta hidastuu, minkä seurauksena 
ilman ja polttoaineen seossuhde häiriintyy 
ja kulutus kasvaa jopa 10–15 %.

Oikea anturi oikeaan autoon
Vianhaun jälkeen sopiva varaosa-anturi 
haetaan autotietojen mukaan Autoluet-
telosta. Antureita on kahta päätyyppiä: 
on-off- sekä lineaari/laajakaistatyyppisiä. 
Auton keskusyksikkö on kuitenkin ohjel-
moitu ymmärtämään vain moottorille nimen-
omaan suunniteltua anturityyppiä, eikä jär-
jestelmä toimi oikein muiden parina.

Säätö- ja määritysanturi
Joissain autoissa on lambda-anturi sekä 
moottorin oikealla että vasemmalla puo-
lella. Denson ja Walker Productsin antu-
reita valittaessa moottoria katsotaan täl-
löin vaihteiston päädystä. Ennen kataly-
saattoria oleva anturi on Autoluettelossa 
viitteellä säätöanturi tai 1. lambda. Kataly-
saattorin jälkeisen anturin eli määritys-
anturin tai 2. lambdan tehtävänä on tark-
kailla katalysaattorin kuntoa.

Autoluettelo on luotettava
Kahden eri valmistajan lambda-antureiden 
vaihtokelpoisuutta on vaikea verrata. Edes 
TecDoc-hakuun ei voi tältä osin luottaa, 
vaikka muiden varaosien kohdalla se onkin 
tehtävään verraton ja nopea. Ainoa varma 
tapa on mennä Autoluetteloon kyseisen 
auton kohdalle ja katsoa, onko vaihtoeh-
toja tarjolla – ja usein on, sillä Kaha varas-
toi lähes 800 tuotenumeroa.

Kaha kasvatti lambda   -varastoaan

Ilman määrästä pakokaasuissa kertova 
mittaussignaali muutetaan digi-
taaliseksi ECU-ohjainyksikössä 
4–100 kertaa sekunnissa, 
kertoo Walker Products.

Teksti: Jorma Inki.

Kaha laajensi viime syksynä merkittävästi lambda-valikoimaansa tilaamalla 
pelkästään uusista tuotenumeroista koostuvan tuhannen anturin varastoerän. 
Noin 63 % Suomen autokannasta kattavaa Denso-valikoimaa tukee hinta-
laatusuhteeltaan erinomainen Walker Products. Kaikilla tuotteilla 
on 3 vuoden Kaha-takuu.
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Erikoisvalmisteiset johdot: Denson lambda-anturien teflonilla 
eristetyt, teräs- ja kuparisäikeiset johdot kestävät 
hyvin kuumuutta ja tärinää.

Karkeasuodatin: Suodattaa anturirungon sisään menevästä 
ilmasta pakoputken ulkopinnalta roiskuvan veden ja lian.

Vankka runko: Vesitiivis anturirunko on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä.

Kaksikerroksinen tunnistin: Denso pinnoitti 
anturit ensimmäisenä epäpuhtauksia 
hylkivällä alumiinioksidilla.

Kaksinkertainen suojakärki: 
Suojaa tunnistinta ja ylläpitää vasteajan 
kannalta optimaalista lämpötilaa. 
Ensimmäisenä Densolla.
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Kaha kasvatti lambda   -varastoaan

Lisätiedot: Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi

Denso Autoluettelossa
Maailman suurimpiin OE-valmistajiin kuu-
luvan japanilaisen Denson Kahalle tarjoa-
mista lambdoista osa on täsmälleen samoja 
kuin autotehtaalle toimitetut. Alkuperäis-
antureiden sovellutuksina ovat Daihatsu, 
Honda, Jaguar, Land Rover, Toyota, Suzuki 
ja Volvo. Erityisesti lambdan toiminnalle 
haasteellisen Volvon tapauksessa Denso on 
ohittamaton valinta. Kahan Denso-valikoi- 
massa on yhteensä yli 400 tuotenumeroa.

Walker Products 
Autoluettelossa
Yhdysvaltalainen Walker Products otti 
lambda-anturit valmistusohjelmaansa 
90-luvun puolessa välissä. Jälkimarkkinoi-
den suurimpiin toimijoihin kuuluvan yri-
tyksen tuotteet vastaavat alkuperäisosien 
standardeja ja joissain tapauksissa jopa ylit-
tävät ne. Keväällä 2014 Kahan Walker 
Products -ohjelmaan tulevat myös pako-
kaasujen ETS-lämpötila-anturit, joiden teh-
tävä on tarkkailla lämpötilaa pakoputkessa 
dieselhiukkassuodattimen automaattisen 
puhdistuksen aikana.

37
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Kaksi järjestelmää
Autonvalmistajasta riippuen käytössä on 
joko aktiivinen tai passiivinen TMPS-järjes-
telmä (Tire Pressure Monitoring System). 
Edellinen perustuu pyöriin kiinnitettyihin 
paineantureihin ja jälkimmäinen renkai-
den pyörimisnopeutta tarkkailevaan ABS-
pohjaiseen järjestelmään. Aktiivinen järjes-
telmä toteutetaan pyöriin integroitavilla 
antureilla, joten siihen kohdistuu myös 
suurin varaosatarve.

Yleismallille kysyntää
Aktiivinen TMPS on perinteisesti toteutettu 
venttiiliin integroiduilla merkkikohtaisilla 
antureilla, joita Kahankin ohjelmaan on 
kuulunut jo jonkin aikaa. EU-määräys 
tulee kuitenkin luomaan voimakkaasti 
kasvavaa kysyntää yleismallisille antureille. 
Siksi VDO tuo kevään ja kesän aikana mark- 
kinoille REDI-Sensor-anturit, jotka vulka-
noidaan renkaiden sisäpinnalle ja sovite-
taan testerillä eri merkkisiin autoihin.

Kaikkiin vanteisiin ja renkaisiin
VDO-venttiilianturin korvaava VDO REDI- 
Sensor on tehtaalla esiohjelmoitu yleis-
malli, jonka neljä eri versiota kattavat 
85 % venttiilimallin sovellutuksista. 
Toisin kuin venttiilianturi, se sopii kaikkiin 
pyöriin vanteiden tai renkaiden tyypistä 
riippumatta. Tulossa on myös työkalu, 
jolla REDI-Sensor vulkanoidaan renkaan 
sisäpinnalle sekä VDO-testeri, joka mah-
dollistaa antureiden lukemisen myös 
langattomasti.

Taustalla liikenneturvallisuus
Tuore määräys on jatkoa EU:n liikennne-
turvallisuutta parantaviille vaatimuksille, 
joista rengaspainevalvontaa ovat edeltä-
neet mm. turvatyynyt, lukkiutumattomat-
tomat jarrut ja ajonvakautus. Oikeat ren-
gaspaineet vähentävät myös kulutusta 
ja ympäristölle haitallisia päästöjä. VDO 
ennustaa, että 60 % autoista on vuonna 
2015 varustettu paineantureilla ja loput 
ABS-antureihin perustuvilla järjestelmillä. 
Kaikkien tulee toimia katsastuksessa.

vastaa anturikysyntään

Rengaspainevalvonta pakolliseksi

EU on määrännyt rengaspainevalvontajärjestelmän pakolliseksi kaikissa 1.11.2014 jälkeen rekiste-
röitävissä	uusissa	henkilöautoissa	ja	henkilöautoiksi	rekisteröidyissä	pakettiautoissa.	VDO:n	vastaus	
uuden liiketoiminta-alueen varaosatarpeisiin on VDO REDI-Sensor.

VDO on yksi kolmesta suurimmasta paineanturien 
valmistajasta maailmassa ja toimittaa kuvan venttiili-
antureita OE-osina suoraan autonvalmistajille ja Kahalle.

Lisätiedot: 
Jorma Inki, 
(09) 6156 8236, 
jorma.inki@kaha.fi
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TB15/TB18
Kannettavaa kylmätehoa
B15 ja TB18 tarjoavat kokoonsa nähden reilusti kannettavaa 
kylmävoimaa (-18…+10 °C), jonka mahdollistaa teknisesti 
edistyksellinen Secop BD1.4F Micro Automotive -kompressori. 
Vain tilavuudeltaan toisistaan eroavat (15 ja 30 l) mallit 
sopivat keveytensä (8,2 ja 8,6 kg) ja pienen kokonsa 
ansiosta ahtaisiinkin tiloihin. Tyylikkäissä laitteissa 
on LED-kytkimet ja säädettävä 
kantohihna. 

Kompressori-
kylmälaukut
Toisin kuin vain viilentävät termosähköiset laukut, Indel B -kylmälaukut ovat oikeita R134a-kylmäainetta 
käyttäviä jääkaappeja, joiden lämpötilaa valvoo termostaatti. Akku- ja verkkovirralla toimivat kaapit 
hyödyntävät Secopin (ent. Danfoss) uuden sukupolven BD Micro -kompressoritekniikkaa.

TB30AM
Asennettavaa viilennysvoimaa
TB30AM on erityisesti Mercedes MP4 -sarjan 
kuorma-autojen OE-varusteeksi suunniteltu 
kylmäkaappi, mutta se on helppo asentaa 
muidenkin soveltuvien rekkojen pieneen 
A9.608.403.343 tai suureen A9.608.401.043 
vetolaatikkoon tai hytin vuoteen alle. 
Termostaatin säätöalue -4…+8 °C 
(+32 °C ulkolämpötilassa), mitat 
310 (l) x 410 (k) x 685 (s) mm 
ja tilavuus 20–55 litraa. 
Asennussarja sisältyy.

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, 
mikko.hakulinen@kaha.fi

Koko IndelB-valikoima jääkaapit mukaanlukien löytyy Autoluettelosta!

Mobiilia kylmätekniikkaa
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Ilmastointilaitteet hyötyajoneuvoihin
Webasto-Diavia esittelee laajan valikoiman katolle asennettavia ja integroitavia 
ilmastointilaitteita busseihin ja työkoneisiin sekä ambulansseihin, paloautoihin 
ja muihin erikoisajoneuvoihin.

Ajoneuvon alkuperäiseen AC-järjestelmään integroitava höyrystinpuhallinyksikkö voidaan asentaa verrattain 
vapaasti ajoneuvon rakenteisiin, kuten kojelaudan alle, sisäkattorakenteisiin jne. Suuri joukko haaroitus-
sarjoja, paneeleja, ohjausyksiköitä ja muita lisävarusteita takaavat laajan asennettavuuden.
Osassa laitteita on lisäksi lämmitystoiminto. Yhteensä 18 mallia 4–16 kW.

Integroitavat ilmastointilaitteet

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, 

(09) 6156 8227, 
mikko.hakulinen@kaha.fi
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Katolle asennettavat ilmastointilaitteet

Webasto-Diavian kattoasenteisten laitteiden valikoimassa on sopiva ratkaisu mm. traktoreihin, pikku-
busseihin sekä keskisuuriin erikois-/hyötyajoneuvoihin ja linja-autoihin. Höyrystimestä, lauhduttimesta 
ja kuivaimesta koostuvan yksikön asennettavuutta ja käytettävyyttä lisäävät erilaiset säädettävät suutin- 
ja ritiläpaneelit sekä kanavat. Osassa laitteita on lisäksi lämmitystoiminto. Yhteensä 8 mallia 4–18 kW.

Uutuusvalikoiman taustalla on Webaston ja Diavian fuusio, jonka myötä markkinoille on saatu 
parhaaseen saksalais-italialaiseen lämmitys- ja kylmälaiteosaamiseen perustuvia AC-ratkaisuja. 
Alan huipputoimijoiden resursseista hyötyvät niin ajoneuvonvalmistajat kuin asentamotkin, 
sillä tarjolla on 3D-aineistoa suunnittelijoille sekä suuri määrä asennusmahdollisuuksia 
laajentavia ilmanjakolevyjä ja modulirakenteisia ilmanjakokanavaelementtejä.

Teollisuudelle ja jälkiasennukseen
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Wigamin huoltolaitemallistossa on tehokkaat kokonaisratkaisut kylmäaineen 
talteenottoon, puhdistukseen, tyhjiöimuun, täyttöön ja huuhteluun. 
Yhden	painalluksen	automaattitoiminnolla	varustetuista	laitteista	
kaksi soveltuu sekä nykyiselle että uudelle kylmäaineelle.

Wigam 150 Wigam Piccola EVO Wigam 150 HP

Ajoneuvo  ilmastoinnin täysauto-
maattiset   huoltolaitteet

Kaha AC Service -valikoima laajenee
Pari vuotta sitten Kaha AC Service -ohjelmaan tulleet PAG-kompressoriöljyt saavat 
seurakseen PAO-yleisöljyn. Kosteutta sitomattomalla uutuusöljyllä voi korvata 
kompressorin ensiasennusöljyn tai sitä vastaavan Kahan PAG-öljyn. 

Valikoima laajenee lisäksi uudella UV-väriaineella sekä hybridiautoihin ja HFO-1234yf-
kylmäaineelle tarkoitetulla öljyillä ja väriaineilla. Myös HFO-1234yf-kylmäaine on tullut 
Kaha AC Service -ohjelmaan 5,6 kg pulloissa.

Nykyiselle

ja uudelle

kylmäaineelle
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Wigam 150 DATA
Wigam 150 DATA on korjaamon peruslaite, joka tarjoaa kaikki nykyaikaisen huoltolaitteen 
automatiikat ja hienoudet. Järeä talteenottokompressori takaa 95 % talteenoton ja sisäinen 
tuuletusjärjestelmä poistaa tiivistymättömät kaasut automaattisesti. Suuren 20 kg kylmä-
ainesäiliön, kolmen elektronisen vaa’an sekä tehokkaan tyhjiöpumpun ansiosta laite sovel-
tuu niin henkilö- ja paketti- kuin kuorma-autojenkin ilmastointihuoltoon. Käyttöominai-
suudet kruunaa SD-kortilla päivitettävä tietokanta ja tulostin. Myös Wigam 150 DATA 
-malliin on saatavana R134a/HFO-1234yf-muunnossarja. 

Wigam 150
Wigam 150:n USB-muistitikulla päivitettävä ajo-
neuvotietokanta mahdollistaa mallikohtaisen, 
täysautomaattisen huollon ja integroidun huuh-
telun uusimmillekin hybridi- ja sähköautoille. 
Tulostimella ja 7” TFT-värinäytöllä varustetussa 
laitteessa on kuusi elektronista vaakaa kylmä-
aineelle, UV-väriaineelle sekä vanhalle ja uudelle 
kompressoriöljylle. Saatavana on lisäksi muun-
nossarja, jolla ”Centocinquanta” on milloin 
tahansa helposti muutettavissa joko R134a- tai 
HFO-1234yf-huoltolaitteeksi. 

Wigam Piccola EVO
Wigam Piccola EVO on markkinoiden ainoa täys-
automaattinen laite, joka soveltuu kenttäkäyt-
töön. Kompaktille laitteelle on helppo löytää tila 
huoltoautosta eikä sen erikoisrakenteista vaakaa 
tarvitse lukita siirron ajaksi. Pienestä koostaan 
huolimatta se on täysverinen huoltolaite tehok-
kaalla tyhjiöpumpulla ja talteenottokompresso-
rilla, SD-kortilla päivitettävällä tietokannalla sekä 
tulostinvalmiudella. 

Wigam 150 HP
Erittäin tehokkaalla tyhjiöpumpulla ja talteen-
ottokompressorilla varustettu 150 HP täyttää 
vaativan SAE J-2788 -standardin ja soveltuu kai-
kenkokoisten ajoneuvojen ilmastointilaitehuol-
toon. Helppokäyttöisen laitteen kahdelle suurelle 
suodattimelle ja tyhjiöpumppuöljylle on auto-
maattinen huoltovälinilmaisin. Kokonaisuuden 
viimeistelevät SD-kortilla päivitettävä tietokanta 
ja tulostin. Kylmäaineille R134a, R404a ja R407C 
suunniteltu 150 HP soveltuu myös kuljetuskalus-
ton kylmäkoneiden huoltoon.

Wigam 150 DATA

Ajoneuvo  ilmastoinnin täysauto-
maattiset   huoltolaitteet

Lisätiedot: 
Tomi Toivonen, 
(09) 6156 8382, 

tomi.toivonen@kaha.fi
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Nykyiselle

ja uudelle

kylmäaineelle
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Helppoa kuin heinänteko
DLK Pro on pienellä kosketusnäytöllä varus-
tettu ”muistitikku” digipiirturin ja kuljetta- 
jakortin tietojen tallentamiseen ja siirtämi-
seen. Tallennus tapahtuu automaattisesti, 
kun tiedonsiirtoavain ja yrityskortti liite-
tään piirturiin. Tämän jälkeen tiedot arkis-
toidaan joko USB-liitännän kautta tietoko-
neelle tai integroidun muistikorttipaikan 
kautta erilliselle SDHC-kortille. Siinä se – 
lakisääteinen arkistointivelvoite täytetty!

Lisätiedot: Joni Wirtanen, (09) 6156 8255, joni.wirtanen@kaha.fi

DLK Pro tallentaa seuraavat tiedot:

- Piirturin tiedot halutulta jaksolta* 
 (viimeisen 365 vuorokauden ajalta)
- Piirturiin asetettuna olevan 
 kuljettajakortin tiedot
- Avaimeen asetettuna olevan 
 kuljettajakortin tiedot

*	Yrityskortin	on	oltava	piirturissa	
 tallentamisen aikana.

Täydellinen yhteensopivuus
Integroidulla kuljettajakortin lukijalla varus- 
tettu Downloadkey Pro on yhteensopiva 
kaikkien digitaalisten ajopiirturien ja USB-
liitännällä varustettujen PC-tietokoneiden 
kanssa. Avaimessa on DownloadTools-
ohjelma tietojen konfigurointia ja arkis-
tointia varten. Laitteen pienoisakku antaa 
virtaa näytölle, sirunlukijalle ja kellolle – 
tietojen tallennukseen sitä ei tarvita.

Downloadkey Pro

Tikulla tolkkua 
piirturitietojen tallennukseen

Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen pykälien mukaan aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle syyttä 
suotta päänvaivaa. VDO Downloadkey Pro tekee nimittäin velvoitteen hoitamisesta äärimmäisen helppoa.

Kuljettajakorttitietojen luku voidaan tehdä integroi-
dulla kortinlukijalla helposti ja nopeasti suoraan 
tiedonsiirtoavaimeen.
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Huom! Jos yrityksellänne on jo CTC II -testeri hankittuna, kannattaa pyytää tarjousta pelkästä 2.1 Universal -päivityksestä.

VDO DTCO 2.1 Universal
Yleismallisella DTCO 2.1 Universal -digipiirturilla voidaan korvata sekä vanhat VDO:n 
että muiden valmistajien piirturit. Ratkaisu vähentää varastointitarvetta asennus-
pisteissä ja nopeuttaa palvelua piirturinvaihtoasioissa. Piirturissa on ajoaikaa 
säästävä ”1 minuutin sääntö” sekä kuljettajan työtä helpottava VDO Counter. 
Valmius langattomaan tiedonsiirtoon. Saatavana 12 ja 24 V versiot.

VDO CTC II -piirturitesteri
VDO CTC II on suomenkielisellä käyttöliittymällä varustettu ajopiirturi-
testeri digitaalisten ja analogisten ajopiirtureiden huoltoon. Laitteen 
2.1 Universal -päivitys mahdollistaa siirtymisen yleismallisten piirturien 
käyttöön kaikissa 12 ja 24 V ajoneuvoissa. Lisävarusteena on saata-
vana automaattinen valokennomitarata. Perinteinen 20 m mitta-
rata on siirtymässä nykyvaatimusten kannalta liian epätarkkana 
historiaan, mutta myös sen suorittaminen on mahdollista.
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Dräger on alan markkinajohtaja 
Drägerillä on jo vuodesta 1889 ollut vakiin-
tunut asema kaasusuojelutekniikan suun-
nittelu- ja kehitystyön huippuosaajana. 
Se on myös uloshengitysilman alkoholi-
pitoisuuden tunnistus- ja mittausjärjestel- 
mien markkinajohtaja maailmassa. Dräger- 
hengitysalkoholimittareiden taustalla on 
alan pitkä kokemus ja hyväksi havaittu 
elektrokemiallinen mittaustekniikka.

Dräger Interlock XT on ajonestolaite, joka 
mittaa alkoholipitoisuuden uloshengitys-
ilmasta ja estää auton käynnistyksen alko-
holin vaikutuksen alaiselta henkilöltä. 
Laite koostuu kahdesta pääkomponen-
tista: ajoneuvon sisällä sijaitsevasta käsilait-
teesta mittausjärjestelmineen sekä yleensä 
kojelaudan alle asennettavasta ohjausyksi-
köstä, joka puhallusnäytteestä saadun mit-
taustuloksen perusteella joko sallii tai 
estää virransyötön ajoneuvon käynnistys-
järjestelmään.

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

Ammatti- ja viranomaiskäyttöön suunnitellut Dräger-hengitys-
alkoholimittarit ovat kuuluneet Kahan tuotevalikoimaan jo pian 
vuosikymmenen ajan. Mittaustarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan 
erittäin korkealaatuisten laitteiden avulla esimerkiksi kuljetusyhtiö 
voi edistää liikenneturvallisuutta sekä parantaa työilmapiiriä 
ja yrityskuvaansa.

Kahalla 10 vuotta!

XT on lahjomaton
Ajoneuvon kaikki oleelliset tapahtumat ja 
tiedot tallentuvat Dräger Interlock XT -lait-
teen muistiin: päivämäärä ja aika, puhallus-
näytteen antamiset ja/tai antamatta jättä-
miset, mitatut alkoholipitoisuudet, mootto-
rin käynnistykset ja pysäytykset, sähköiset 
ohitusyritykset sekä muut laitteen manipu-
lointiyritykset. Tiedot voidaan koota pöy-
täkirjaan ja tulostaa. Kaikenlainen laitteen 
tai tulosten manipulointi on mahdotonta.

Dräger Alcotest 3000 on tarkka ja nopea 
alkoholimittari, jonka automatisoidut näyt-
teenotto- ja kalibrointiprosessit tekevät siitä 
erittäin helppokäyttöisen. Kaikki valikko-
navigointiin ja mittaukseen liittyvät toimin-
not hoituvat käytännössä yhdellä näppäi-
mellä. Yksittäispakatut suukappaleet ja yli 
1 500 mittauksen toimintakyky AA-paris-
toilla merkitsevät hygieenista ja taloudel-
lista käytettävyyttä. Laitteen mukana toi-
mitetaan kangaskotelo, 2 suukappaletta, 
2 paristoa ja rannehihna.

Alcotest 3000
-kampanjat jatkuvat!
Kevään ja kesän karkeloissa syntyy 
helposti tarvetta helppokäyttöiselle 
ja luotettavalle alkotesterille. Hinta-
luokassaan lyömätöntä laatua ja tark-
kuutta tarjoava Dräger Alcotest 3000 
onkin täydellinen matkakumppani 
sesongin rientoihin. 

Dräger ja Kaha järjestävät myös tänä 
vuonna erittäin suosituiksi osoittautu-
neita kampanjoita, joilla vauhditetaan 
testerikauppaa.

Tarkkailkaa 
postianne!
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Laaja valikoima nykytekniikkaa ja yhteensopivuutta

                     -mittarivarusteet 
sekä -ajoneuvoelektroniikka
Nykyisin Continental Automotiven omistukseen kuuluva VDO toimittaa edistyksellistä ajoneuvo-
elektroniikkaa ja mittarivarusteita ajoneuvo-, vene- ja työkoneteollisuudelle. Se tarjoaa maailman-
laajuisen verkoston kautta laajan valikoiman tuotteita, joiden yhteensopivuus vuosikymmenten taakse 
on hyvin poikkeuksellisesta nykyaikana. Tätä arvostavat niin ajoneuvoteollisuus kuin jälkimarkkinatkin.

Inertial sensor
- Liike- ja kiihtyvyysanturi 1–4 vapaus-
 asteen liikeelle
- Vaaka- ja pystysuunnan kiihtyvyydet 
 sekä pystykierto 
- Tarjoaa ajoneuvoteollisuudelle lukuisia  
 toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä 
 sovellusmahdollisuuksia esim. nostimissa,  
 kuormaajissa ja trukeissa sekä metsä- ja  
 kaivinkoneissa.

Kaasupolkimet
- Seinäpolkimet (ISP) kahdella erimallisella  
 ja pituisella poljinvarrella.
- Lattiapolkimet (IFP) 30–50° poljinkulma 
 vaihtoehdoilla ja 5° porrastuksella.
- Sähköinen interface lähes kaikille 
 moottorimerkeille
- Vankka rakenne ja kevyt toiminta
- Kosketukseton ja kulumaton 
 Hall-anturitekniikka.

Anturit ja kytkimet 
- Laaja valikoima kierteitä, 
 pituuksia ja liitäntävaihtoehtoja
- Pinnantasoanturit ja -kytkimet
- Lämpöanturit ja -kytkimet
- Paineanturit ja -kytkimet

ModulCockpit II
- Modulaarinen mittaristosarja 12/24 V 
 työkonekäyttöön
- Ensiasennustyylinen räätälöity paneeli  
 myös piensarjoihin
- Laaja valikoima mittaristomoduuleja 
 ja merkkivaloryhmiä

Viewline Marine
- Mittarisarja marine-sovelluksiin
- Täydellinen analogimittarisarja veneen  
 kokonaisvalvontaan ja navigointiin
- Kaksoislasitettu huurtumisen estämiseksi,  
 pinta- tai uppoasennusmahdollisuus
- Mustat ja valkoiset mittaritauluversiot  
 vaihdettavilla kehyksillä
- Osa mittareista ohjelmoitavissa Viewline  
 Programming Tool PC-ohjelmalla

Cockpit Vision ja Cockpit International
- Ajoneuvomittarisarjat
-  Laaja valikoima sähköisiä 
 analogimittareita
- Myös joitain mekaanisia lämpö- 
 ja painemittareita
- Vision 12 V ja International 12/24 V 
 järjestelmiin

CANcockpit
- Mittarisarja CAN-väyläsovelluksiin
- Monikäyttöinen mittarisarja mitä 
 erilaisimpiin CAN-sovelluksiin.
- SAE J1939 ja CANopen-yhteensopiva.
- Analogi-sisäänmenot perinteisille 
 antureille.
- WinGauge PC-ohjelmointiohjelma.

VDO on vuosikymmenten ajan tunnettu erilaisilla kierteillä, pituuksilla ja 
liitäntävaihtoehdoilla varustetusta, erittäin laajasta anturivalikoimastaan. 
Lähes kaikki VDO:n Euroopan markkinoille tehdyt anturit 1960-luvulta 
lähtien ovat edelleen yhteensopivia nykyisten mittarisarjojen kanssa. 
Ohessa esimerkkejä VDO:n nykyisestä universaalista tuotevalikoimasta, 
josta löytyy luotettava ja kilpailukykyinen ratkaisu moneen tarpeeseen.

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



Sky-Light
- Johtosarja 4 valolle
- Vaakaputki saatavana useisiin malleihin

Side-Liner
- Johtosarja
- 12 kpl putken sisälle upotettuja LED-huomiovaloja

Front-Liner
- Johtosarja
- 7 kpl putken sisälle upotettuja LED-huomiovaloja

Lumiaura
- Johtosarja 4 valolle

4-Light
- Johtosarja 4 valolle
- 4 kpl kiinnityspantoja

Rear-Light
- Johtosarja 4 valolle

Sky-Eyes (vain Volvoon)
- Johtosarjat 2 valolle
- 2 kpl kiinnityspantoja

Valotelin eet ja lisävalot
Lisätiedot:
LightFix: Harri Suomi, 
(09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi
Lisävalot: Jaakko Asikainen, 
(09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi
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Valotelin eet ja lisävalot
Kaha Truck Systems -ohjelmaan on rakennettu LightFix-valotelineistä sekä Bosch- ja Britax-lisävaloista 
koostuva valikoima MB-, Scania- ja Volvo-rekoille. Jokaiselle automerkille on luotu myyntityökaluksi 
suomenkielinen luettelo, josta sopivat teline- ja valoyhdistelmät on helppo valita. 

Lisävarusteet
- kiinnityspannat, -levyt ja -kulmat
- LED-valot asennettuna tai erikseen
- johtosarjan pidennysosa 6 lisävalolle
- telineen maalaus halutulla värillä (RAL)

Bosch- ja Britax-lisävalot
Saksalainen Bosch ja englantilainen Britax 
ovat useiden johtavien autonvalmistajien 
OE-lisävalovalinta. Alan moderneinta tek-
nologiaa tuotteissaan käyttävät valmistajat 
ovat edelläkävijöitä myös nopeasti yleis-
tyvissä LED-sovelluksissa.

Bosch Light-Star Xenon
ECE-hyväksytty xenon-valo kirkkaalla lasilla.

Bosch Light-Star Halogen LED / 
Halogen LED Blue
ECE- ja SAE-hyväksytty halogeenivalo LED-
renkaalla ja kirkkaalla tai sinisellä lasilla.

Bosch Light-Star Halogen / Halogen Blue
ECE-hyväksytty halogeenivalo kirkkaalla tai 
sinisellä lasilla sekä normaalilla tai kapealla 
Pencil Beam -valokeilalla.

Bosch Pilot 255 Halogen / Halogen Blue
ECE-hyväksytty halogeenivalo virtaviivaisella, 
lasikuituvahvistetulla polyamidikuorella ja 
kirkkaalla tai sinisellä lasilla.

Britax L09
ECE-hyväksytty halogeenivalo kirkkaalla tai 
sinisellä lasilla.

Britax A13770
ECE-hyväksytty kirkas LED-paneli 12/24 V.

Britax B310
ECE-hyväksytty LED-majakka 10–30 V.

LightFix-valotelineet
Korkeakiiltoiset, ruostumattomasta Ø 70 
mm teräsputkesta valmistetut ja EU-hyväk-
sytyt LightFix-valotelineet sisältävät valmiin 
johtosarjan lisävaloille. Ne sopivat ohjaa-
mossa oleviin alkuperäisiin kiinnityspistei-
siin – mitään porauksia ei siis tarvita. 

Kaikkiin autoihin on saatavana 6 ohjaamo-
kohtaista telinettä. Side-Liner ja Front-Liner 
on varustettu tyylikkäillä upotetuilla LED-
huomiovaloilla, muihin ne voi valita optiona. 
Moneen Sky-Light-telineeseen saa lisävarus-
teena vaakaputken valopaneelille.

Mercedes Benz 
Actros IV -sarja
Til.nro TL14

Scania 
P-, G- ja R-sarjat
Til.nro TL15

Volvo 
FH4-, FM4- ja FMX-sarjat
Til.nro TL16
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Korvaa releet ja sulakkeet
Vaativiin käyttökohteisiin suunniteltu uusi 
PowerCore IX32 laajentaa kontorollerioh-
jatun CAN-väyläverkon täydelliseksi sähkö-
järjestelmäksi korvaamalla perinteiset releet 
ja sulakkeet luotettavammalla solid-state-
puolijohdetekniikalla. I/O-tehoyksikköä voi-
daan käyttää mitä erilaisimmissa kohteissa 
ja sillä voidaan ohjata suoraan työvaloja, 
pyyhinmoottoreita, jäähdytyspuhaltimia ja 
muita korkean virrankulutuksen laitteita.

Tusina tuloa ja menoa
Yksikössä on 12 ylikuormituksen tunnistuk-
sella ja piirin automaattisella poiskytken-
nällä varustettua ulostuloa, jotka voivat 
toimia on/off-katkaisimena tai ohjata por-
taattomasti säädettäviä toimilaitteita. 

Kun sovelluksen toimilaitteet integroidaan PowerView-monitoiminäyttöihin ja niiden 
lisäyksiköihin PC-ohjelmiston avulla, on tuloksena täydellinen Murphy-kokonaisjärjestelmä.

Väkevää väriä   ja vääntöä ohjaamoon!
Optisella geelillä vahvistetut Murphy PowerView -monitoiminäytöt ovat korkeatasoisilla grafiikkaominaisuuksilla 
varustettuja tehopakkauksia, jotka helpottavat ajoneuvon hallintaa ja parantavat sen käyttökokemusta.

Vaativaan ammattikäyttöön
Yhdysvaltalainen Murphy tunnetaan van-
koista CAN-väyläpohjaisista monitoimi- ja 
diagnostiikkanäytöistään sekä I/O-muun-
ninyksiköistään. Englanninkielen sana 
”robust” (kestävä, vankka, jykevä) kuvaa 
hyvin Murphy-tuotteiden toteutusta. 

Valmistusfilosofian taustalla on emoyhtiön
yli 70 vuoden kokemus mittarivarusteiden
suunnittelusta vaativiin kenttäolosuhteisiin.
Käytännössä se merkitsee mm. tuotteiden
IP67-suojausluokkaa, näyttöjen hyvää iskun-
kestävyyttä sekä tukevien käyttönäppäinten 
täsmällistä toimintaa. 

Täydellistä mukautumiskykyä
Ohjelmoitavat näytöt ovat integroitavissa 
ajoneuvon CAN-väyläverkkoon sekä räätä-
löitävissä grafiikaltaan haluttuun tyyliin ja 
värimaailmaan sopivaksi. Sovittaminen käy 
helposti Drag and Drop -tyyliin modernilla 
PowerVision CS -ohjelmistolla.

PowerCore IX32
Uusi raskaan sarjan   I/O-tehoyksikkö

- Bonded TFT LCD 
 = geelivahvistettu, 
 auringonvalossa 
 hyvin toimiva
 näyttöpaneeli.

PowerView-avainominaisuuksia:

- CAN 2.0B
- SAE J1939
- NMEA 2000
- PAL//NTSC
- RS485 modbus
- USB 2.0 
- Data Logging
- IP67
- -40...+85°C

Lisätiedot: Timo Lopperi, (09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi (mittarivarusteet ja ajoneuvoelektroniikka)
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Digitaaliset 12 sisäänmenoa voidaan ohjata 
+ tai -signaalilla tai ne voivat toimia kelluvina 
sisäänmenoina. Ulostulot voidaan H-silloit-
tamalla parittaa ajamaan kuutta suuntaa 
vaihtavaa sähkömoottoria. Lisäksi yksikössä 
on kahdeksan 0–5 V analogista sisäänmenoa 
5 V anturijännitesyötöllä.

Kustannustehokas ratkaisu
PowerCore IX32 -yksiköt voidaan sijoittaa 
lähelle toimi- ja ohjauslaitteita, mikä lyhen-
tää johtosarjojen pituutta ja laskee koko-
naiskustannuksia. Kun I/O-suoraohjaukset 
siirtyvät samalla CAN-väyläverkkoon, hel-
pottuu asennustyö yksinkertaisemman joh-
tosarjarakenteen ansiosta ja koko sähköjär-
jestelmän luotettavuus paranee ja diagno-
sointimahdollisuudet laajenevat.

Uutuusyksiköt ovat 
täydellinen pari Murphyn 
monitoiminäyttöille (ks. aukeaman
yläosa), sillä niiden yhteinen projekti-
ohjelmointi tehdään samalla helppokäyttöisellä 
PowerVision CS -ohjelmistolla.

Väkevää väriä   ja vääntöä ohjaamoon!
Murphysta on moneksi
Murphy-monitoiminäytöt eivät ole pelkkiä ”tyhmiä näyttöjä”, vaan niiden ytimenä hyrrää tehokas 
kontrolleri, jolla voidaan hallita koko ajoneuvoverkkoa ilman erillisen ohjausyksikön tarvetta. 
Monipuolisten CAN-väyläliitäntöjen sekä analogi- ja videosisäänmenojen ansiosta Murphy-näyttö 
voi olla samalla mittaristo, diagnostiikkaväline, kameranäyttö ja käyttöliittymä. Näyttöjen pariksi 
sopii mainiosti PowerCore IX -tehoyksikkö (ks. tämän aukeaman alaosa), jonka avulla eri toimilaitteet 
saadaan integroitua samaan verkkoon.

Tavallisella	tai	kosketusnäytöllä	varustetuille	7”	ja	4,3”	näytöille	voidaan	
hyödyntää samaa ohjelmointia skaalaamalla näyttöelementit koon mukaisesti.

Vertaa 
omin silmin!
Kutsu Kahan Murphy-
asiantuntija esittele-
mään PowerView-
näyttöjä ja vertaa niitä 
nykyiseen näyttöösi. 

Kuvanlaadun lisäksi
yllätyt positiivisesti 
Murphyn jämäkästä 
käyttökokemuksesta.

PowerCore IX32
Uusi raskaan sarjan   I/O-tehoyksikkö

Sovelluskehittäjille on ohjelmoinnin tueksi 
saatavana englanninkielinen Reference 
Manual sekä tekninen tukipaketti yksikön 
sovittamiseksi muihin SAE J1939 -protokollaa 
käyttäviin tai CAN-väylättömiin järjestelmiin.

Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi (venevarusteet)
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ProViu on täyden 360° näkymän 
ajoneuvon yläpuolelta tarjoava 
kamerajärjestelmä ensi- ja jälki-
asennukseen.

ECU + 4 kameraa
Järjestelmä koostuu neljästä keulaan, 
perään ja sivuille kiinnitettävästä IP 6K9K 
-suojatusta 180° laajakuvakamerasta sekä 
kuvat yhteen prosessoivasta, pienikokoi-
sesta (225 x 120 x 35 mm) keskusyksiköstä. 
Kameroiden tuottama sulava 30 fps ja tarkka 
800 x 600 pikselin kuva voidaan tuoda näy-
tölle vaaka- tai pystyasennossa ja kuva-
kuvassa-periaatteella esim. peruutettaessa.

Lisää turvaa ja mukavuutta
ProViu ASL360 helpottaa merkittävästi 
etenkin suurempien paketti- ja kuorma-
autojen sekä työkoneiden käsittelyä. Se on 
paitsi mukavuus- myös tärkeä turvallisuus-
varuste, joka tuo kustannussäästöjä ehkäi-
semällä kolhuja ahtailla parkki- ja lastaus-
paikoilla sekä työmailla. Ajoneuvokohtai-
sesti kalibroitava järjestelmä edellyttää 
ammattilaisten suorittamaa asennusta.

Toimii ilman sähköä
Yhdysvaltalaisen Firetracen palonsammutusjärjestelmät on suunniteltu kaikentyyppisten 
ajoneuvojen moottoritiloihin sekä konekaappeihin tai muihin vastaaviin paloalttiisiin koh-
teisiin. Järjestelmät eivät tarvitse toimiakseen sähköä ja niiden asennus on yksinkertaisen 
toimintaperiaatteen ansiosta perinteisiä järjestelmiä huomattavasti helpompaa.

Suoraan syttymiskohtaan
Firetrace hyödyntää syttymiskohdassa syntyvää kuumuutta, joka laukaisee sammutuksen 
heti palon alkuvaiheessa ja sen syntypaikalla. Patentoitu ilmaisinputki ja sammutin vapaut-
tavat kohteeseen sammutusaineen, joka voi olla ympäristöystävällistä kuivakemikaalia, 
vaahtoa, hiilidioksidia tai muuta yleisesti käytettyä laatua.

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
Firetrace on toimittanut maailmanlaajuisesti yli 150 000 sammutusjärjestelmää erilaisiin 
kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Ison toimijan myötä Kaha voi tarjota asiakkailleen 
kustannustehokkaan turvallisuusratkaisun, joka täyttää työkoneiden ja linja-autojen 
sammutuslaitteistoille asetetut pohjoismaiset vaatimukset SBF-127 ja SBF-128.

Sammutusjärjestelmä 
hyötyajoneuvoihin

Firetrace on ensi- ja jälkiasen-
nukseen soveltuva linja-autojen, 
työkoneiden ja erikoisajoneuvojen 
palonsammutusjärjestelmä.

Lisätiedot:
Linja-autot: Harri Suomi, 
(09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi
Työkoneet: Tomi Toivonen, 
(09) 6156 8382, tomi.toivonen@kaha.fi

ProViu ASL360
Laajakuvakamerajärjestelmä hyötyajoneuvoihin

Lisätiedot:
Korivarustelu: Harri Suomi, (09) 6156 8271
Työkoneet: Tomi Toivonen, (09) 6156 8382
Työkoneet, paketti- ja linja-autot: 
Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kaha.fi

Järjestelmä toiminnassa Opel Movano 
-pakettiautossa. Auton ääriviivapiirros on 
liitetty	10,4”	MXN-monitorin	näyttämään	
kuvaan kalibrointiohjelmassa.
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Firetrace-järjestelmä voidaan kohteesta 
riippuen toteuttaa suorasti tai epäsuorasti 
toimivaksi. Täysautomaattinen järjestelmä 
on varustettu myös käsilaukaisimella.



Spa -lämminvesivaraajat
Indel Webasto Marine on tuonut markkinoille Spa-
tuoteperheen, johon kuuluu viisi lämminvesivaraajaa. 
Varaajien ulkokuori on valmistettu kestävästä polypro-
pyleenista ja sisätankki ruostumattomasta ja hapon-
kestävästä AISI 316-teräksestä. 

Paksun ja tehokkaan eristeen ansiosta laitteiden hyötysuhde on erinomainen. 
Tilavuudeltaan 15, 20, 25 30 ja 40 litran varaajat on varustettu tehokkaalla 
lämmityselementillä sekä 6 barin turvaventtiilillä.
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EasyRoad on mobiiliverkkoa ja GPS-signaalia hyödyntävästä ajoneuvolaitteesta 
sekä web-pohjaisesta palvelusta muodostuva ajopäiväkirja. Palvelun helpon 
räätälöitävyyden ansiosta EasyRoad mukautuu kustannustehokkaasti 
monenlaisiin tarpeisiin.

Perus- ja erikoissovellukset
EasyRoad on saatavana kolmena valmiina 
versiona Basic, Pro ja Premium. Kaikkia voi 
kuitenkin täydentää lisäpalveluilla myös 
erikseen, jos yksikön ominaisuudet sen mah- 
dollistavat. Lisäksi suuremmille kalustoille 
toimitetaan sopimuksen mukaan asiakas-
kohtaisesti räätälöityjä sovellutuksia, joihin 
voidaan liittää esim. lämpötilaan tai kuljetta- 
jan tunnistautumiseen liittyviä ominaisuuksia.

Automaattista tiedonsiirtoa
Ajon alkaessa käyttäjä määrittelee ajo-
suoritteen luonteen (työ-/yksityisajo) ajo-
neuvossa olevalla kytkimellä. Tämän jäl-
keen ajoneuvoon asennettu siirrettävä tai 
kiinteä laite kerää automaattisesti kaikki 
ajosuoritteet paikannuslaitteen avulla ja 
lähettää tiedot ajotyypistä, ajoajoista, etäi-
syyksistä ja ajoreiteistä palvelimelle analy-
soitavaksi. 

Web-käyttöliittymä
Kuljettaja kirjautuu esim. kuukausittain 
omilla tunnuksillaan web-palveluun, tar-
kastaa, korjaa ja hyväksyy ajoraportit. Jär-
jestelmänvalvoja näkee työmatkoina kirja-
tut ja hyväksytyt ajot, minkä jälkeen ne voi
daan tulostaa ja toimittaa edelleen yrityksen 
hallinnon käsiteltäväksi. Kaikilla järjestelmän 
käyttäjillä on pääsy vain niihin tietoihin, 
joiden hallinnoimiseen heillä on oikeudet.

  EasyRoad Basic

- Ajopäiväkirja (työ/yksityisajo)
- Ajoreitti kartalla
- Raportit

EasyRoad Pro

Basic-version	lisäksi:
- OBD-tiedot
- CO2-päästöt
- Polttoaineenkulutus
- Ajotapaseuranta
- Reaaliaikainen seuranta

EasyRoad Premium

Pro-version	lisäksi:
- Kuljettajan tunnistus
- Viestiliikenne 
  (Garmin Nüvi, ei sisälly)
- Muut asiakaskohtaiset 
  palvelusovellutukset

Ajopäiväkirja asiakkaan ehdoilla

Lisätiedot: Joni Wirtanen, (09) 6156 8255, joni.wirtanen@kaha.fi



Lisätiedot: 
Esko Pelkonen, (09) 6156 8379, 
esko.pelkonen@kaha.fi
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Perusjärjestelmien ytimenä on SIM-kortilla 
ja GPS-vastaanottimella varustettu Piccolo STX 
-ajoneuvolaite, jonka rinnalle voi liittää RFLink-
paikannuslaitteen. Piccolo TMX lisää yhtälöön 
lämpötilanvalvonnan ja jatkuvan latauksen. 
ATX-malli on itsenäinen paikanninlaite perä-
vaunuun, nosturiin, konttiin tms.

EasyRoad 
on Kahan 

konsernituote

STX

RFLink TMX

ATX



 AGM Power 12 V
Suljetut, huoltovapaat AGM-akut tarjoavat syklinkestävää käynnistys- 
ja käyttövirtaa monipuolisiin kohteisiin. Lasivillaan sidotun akkunesteen 
ansiosta AGM-akut voi asentaa turvallisesti mihin asentoon tahansa. 
Kuusi 12 V mallia 55–260 Ah.

 AGM HD Power 6 V ja 12 V
HD-akkujen korkean varauskyvyn ja erityisen kompaktin rakenteen ansiosta 
ne ovat erinomainen AGM-ratkaisu esimerkiksi ahtaiden kohteiden varavirta-
tarpeisiin. Kolme 6 V mallia 260–390 Ah ja yksi 12 V malli 234 Ah.

 GEL Power 12 V
Suljetut, huoltovapaat geeliakut ovat toistuvia, syviä syklejä kestävinä 
täydellinen valinta vaativaan satunnaiseen tai kausiluonteiseen käyttöön. 
Hyvä tärinän- ja iskunkestävyys. Neljä 12 V mallia 100–225 Ah.

 GEL OPzV Power 2 V
Jopa 2700 sykliä 50 % purkausasteella tarjoavat OPzV-kennoakut on suunni-
teltu korkeavirtaisten järjestelmien varavoimakäyttöön. Geelirakenne mah-
dollistaa asennuksen vaaka- tai pystyasentoon. Viisi 2 V mallia 600–1500 Ah.

 ION Power 3,2–48 V
Teholtaan ja kestävyydeltään ylivoimaiset litiumioniakut kykenevät jopa 4000 
sykliin 50 % purkausasteella. Tekniikan etuna on myös pieni koko ja keveys, 
mikä lisää sen hyödynnettävyyttä ajoneuvokohteissa. Yhteensä 32 mallia 
3,2–48 V ja 90–1000 Ah.

Täydellisiä energiajärjestelmiä toimittavan WhisperPowerin 
keskeistä osaamisaluetta ovat akut. Olipa kyseessä valmistus 
tai jälkiasennus, hollantilaisen off-grid-spesialistin AGM-, 
geeli- ja litiumioniakut ovat ammattilaisen valinta mihin 
tahansa vene-, ajoneuvo- tai maakäyttösovellukseen.

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

Akut ovat keskeisessä roolissa myös WhisperPowerin valmistamissa aurinko-
energiayksiköissä. Täysin itsenäisesti toimivat pienvoimalat keräävät energian 
aurinkopaneeleilla, varastoivat sen akustoon ja muuntavat invertterillä 
230 V / 50 Hz käyttövirraksi. Esimerkiksi työmaavalvonta-, säähavainto- tai 
pumppauskäytössä toimivat yksiköt on usein varustettu myös Genverter-
dieselgeneraattorilla.

Aurinkoenergiayksiköt

Akkuteknologiaa    vaativiin kohteisiin
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Akkuteknologiaa    vaativiin kohteisiin
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Kaha Boat Systems -tuotelinjan panostus WhisperPoweriin on huomioitu 
päämiestasolla. Kaha vastaanotti tunnustuksen vuoden 2013 markkinointi-
ponnisteluistaan sekä ammattimaisesta lähestymistavastaan WhisperPower
-tuotteiden jakeluun. Kaha kiittää ja jatkaa valitsemallaan linjalla!

Kahalle WhisperPower-tunnustus
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Kahan sähkö- ja koritarvike  uutisia

Littelfuse korvaa 
Pudenz-laattasulakkeet
Littelfusen uusi nailonkuorinen ATOF-
sulake korvaa Pudenzin yleisimmän 
FK2/FKS-laattasulakkeen sekä tuote-
ohjelmassa jo olleen ATO-sulakkeen.
Tilausnumerot  P 02870 -alkuisia.

iMaxx LED-sulakkeet
iMaXX ShoBlo -laattasulakkeiden 
merkkivalo syttyy varokkeen katke-
tessa. Värikoodatut 3–30 A sulakkeet 
12/24 V järjestelmiin toimitetaan 5 kpl 
pakkauksissa. ATO-koko IX F1903 5 ja 
MINI-koko IX F7930 5.

iMaxx-
laattasulakesulakesarja
Edullinen laattasulakesarja IX F1000 
blisterpakkauksessa. Vajaakin paketti 
pysyy siistinä, sillä jokainen sulake on 
omassa osiossaan.

Littelfuse-sulakerasia
Sulakepidin P 880066 ATO-laatta-
sulakkeille (12 kpl, 1–40 A, maks. 
32 VDC) plus- ja miinuskiskoilla. 
Sopii maajohtojen liitäntäpisteen 
ansiosta myös veneisiin. Kannessa 
paikka kahdelle varasulakkeelle.

Littelfuse Add-A-Circuit
Kätevä Add-A-Circuit mahdollistaa 
lisävirran oton esim. päiväajovaloille 
enintään 10 A sulakkeelta. Malli ATO-
sulakkeelle P OFHA0200 ja MINI-sulak-
keelle P OFHM0200.

Littelfuse-sulakeirrotin 
ja -testeri/irrotin
Littelfusen perusirrotin IX T1000P 
sekä irrotin/testeri P 00970019 vihreällä 
LED-ilmaisimella ATO- ja MINI-sulak-
keiden tarkastukseen.
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Kahan sähkö- ja koritarvike  uutisia

Wittrin-erotusrele
Akkujen erotusrele WL 103 213 009 
suojelee veneen tai asuntoauton 
starttiakkua muulta kulutukselta 
kytkemällä akut yhteen latausvai-
heessa ja erottamalla ne latauksen 
päätyttyä. Latausvirta maks. 140 A.

Britax-LED-lisäkaukovalo
Tyylikäs 12/24 V LED-lisäkaukovalo 
L100 tärinän- ja säänkestävällä 
mustalla alumiinirungolla. EMC- ja 
ECE-hyväksytty, Ø 225 mm, 39 W. 
Normaali valokuvio, referenssiluku 
17,5. Tuotenumero 61-L100.00.

Britax-LED-tasovilkut
Mustaksi maalatulla alumiini-
rungolla varustetut EMC-hyväksytyt 
12/24 V ruuhkavilkut oranssilla LED-
valolla. Tuotenumero 61-L95.00 
(8 x 1 W) ja 61-L96.00 (4 x 1 W). 
Myös sinisenä hälytysajoneuvoihin.

Zirkona MB-kiinnitysvarsi
Kannettavan tietokoneen, tabletin 
ym. kiinnitysvarsi ZI 404050 Mercedes-
Benzin uusiin kuorma-autoihin. Pääte-
laitteille sopivat väliputket, nivelet ja 
pidikkeet löytyvät Zirkona Joiner 
System -valikoimasta.

Vignal-
peruutushälyttimet
Kestävät, pöly- ja roiskevesitiiviit 
12/24 V peruutushälyttimet. Mallit 
61-630120 (87 dB) ja 61-630100 
(102 dB) sekä 61-630110 (82–102 dB), 
joka säätyy ympäristön ääntä 5–10 dB 
voimakkaammaksi.

Hellermann-
kutistesukkalajitelma
Yleislajitelmalaatikko sisältää yhteensä 
lähes 1000 eri kokoista ja väristä kutiste- 
muoviletkua kaapeleiden suojaukseen 
ja merkintään. Kutistussuhde 3:1 ja 
käyttölämpötila -55 – +135 °C. 
Tuotenumero HKSK 17.

Lisätiedot: Kari Rajamäki, 
(09) 6156 8233, 
kari.rajamaki@kaha.fi



60

Mittausanturit ja   -kytkimet

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

Edistyksellistä tekniikkaa
Fozmula Limited on englantilainen vuonna 
1977 perustettu yritys, joka valmistaa kor-
kealaatuisia pinnantasoantureita ja -kytki-
miä yli 30 vuoden kokemuksella. Viimeisen 
lähes 15 vuoden ajan tuotekehitys on pai-
nottunut ilman mekaanisia osia toteutet-
tuun solid-state-teknologiaan, kuten kapa- 
sitiivisiin pinnantasoantureihin ja -kytkimiin.

Kahan ajoneuvoteollisuusohjelma laajenee Fozmula-mittausantureilla ja -kytkimillä. Räätälöityihin 
ratkaisuihin erikoistuneen valmistajan tuotteet antavat Kahalle hyvät valmiudet palvella suomalaista 
ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuutta.

Erikoisratkaisuja ja -sarjoja
Fozmulan valmistusohjelmassa ei ole varsi-
naisia vakionimikkeitä, vaan tuotteet rää-
tälöidään asiakkaille peruskomponentteja 
hyödyntäen. Tämän ansiosta Fozmula kyke-
nee tarjoamaan ajoneuvo- ja koneenraken-
nusteollisuudelle tarkasti kohteenmukaisia 
piensarjoja ja toimittamaan niiden malli-
kappaleet nopeallakin aikataululla. 

Valtavasti käyttösovelluksia
Fozmulan tuotteita käytetään hyötyajoneu-
voissa ja dieselmoottoreissa, generaatto-
reissa ja kompressoreissa sekä monissa hyd-
rauliikkaan, pneumatiikkaan, tuotantoko-
neisiin ja pumppuihin liittyvissä teollisuus-
sovelluksissa. Aggreko, Atlas Copco, Cat, 
Cummings, Ingersoll Rand ja Perkins ovat 
vain muutamia esimerkkejä Fozmula-
tekniikkaan luottavista valmistajista. 

Erittäin vaativiin 
olosuhteisiin kehitetyt, 
itsekalibroituvaa kapasitiivista 
mittaustekniikkaa hyödyntävät 
pinnantasoanturit ohjelmoi-
daan valmistusvaiheessa 
halutulle nesteelle.
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Noin 60 henkilöä työllistävän 
Fozmulan päämaja tuotekehitys- ja tuotanto-

tiloineen sijaitsee Birminghamin lähellä Warwickissa.

Mittausanturit ja   -kytkimet

Kapasitiiviset pinnantasokytkimet tarjoavat 
laajat räätälöintimahdollisuudet niin toiminta-
vaihtoehtojen kuin liitin- ja kierretyyppienkin suhteen.

Erikoisratkaisuja 
teollisuudelle
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Tuoteuutisia

Xtreme Brilliant 
Shine Detailer
Xtreme Brilliant Shine Detailer
uudistaa hetkessä auton vaha-
suojan antaen maalipinnalle vettä 
hylkivän, helmiäisefektimäisen kiillon. 
Puhdistaa tehokkaasti, mutta naar-
muttamatta pölyiset ja kevyesti 
likaantuneetkin pinnat. Suihku-
tetaan, pyyhitään pois – ja tulos 
on häikäisevän kiiltävä. 
Miellyttävä tuoksu. 
Sumutinpullo 750 ml.

Lisätiedot: 
Kai Sihvonen, 
(09) 6156 8315, 
kai.sihvonen@kaha.fi

Nykyautojen maalatut takapuskurit ovat 
alttiita matkatavaroiden ja kuorman käsit-
telyn aiheuttamille vaurioille. Myös koirat 
saattavat autoon kavutessaan naarmuttaa 
herkkää maalipintaa.

Tammers Rearguard on CNC-koneistuksella 
mittatarkasti ABS-muovista valmistettu 
mallikohtainen takapuskurin kolhusuoja. 
Korkealaatuinen suoja näyttää ja tuntuu 
OE-tuotteelta ja säilyttää auton alkuperäi-
sen tyylin. Kiinnitys tehdään pitävällä 3M-
teipillä ja/tai olemassa olevia kiinnityspaik-
koja hyödyntäen.

Rearguard antaa lisäarvoa niin uuden kuin 
käytetynkin auton kaupalle ja pitää myös 
vuokra-auton takapuskurin kunnossa. Saa-
tavana on laaja valikoima mallikohtaisia 
kolhusuojia noin 30 automerkille.

Lisätiedot: Jyri Marttelin, 
(09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi

Rearguard-kolhusuojat takapuskureihin
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Kun viistoperän takaluukku jää harmilli-
sesti hieman auki pitempiä esineitä kulje-
tettaessa, avun tarjoaa Twist & Go. Kätevä 
takaluukun kiinnipitäjä tarraa imukupilla 
tiukasti takalasiin, jolloin siitä kelautuvan 
kangasnauhan päässä olevan koukun voi 
pujottaa esim. hinauslenkkiin tai vetokouk-
kuun. Luukkua kiinni pitävä hihna kiriste-
tään kätevästi laitetta kiertämällä.

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

Antec Fahrzeugtechnik GmbH valmistaa 
mallikohtaisia lisävalotelineitä sekä astin-
lautoja ja suojaputkia pakettiautoihin ja 
citymaastureihin. Yritys kuuluu maailman 
johtaviin korivarustevalmistajiin ja se päi-
vittää mallistoaan jatkuvasti uusimpiin 
automalleihin sopivilla tuotteilla.Antec-lisävalotelineet

Lisätiedot: Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi

Kahan Suomessa edustamaan valikoimaan 
on helppo tutustua Autoluettelossa, jonne 
on koottu noin 100 automallikohtaista, 
ruostumattomasta teräksestä valmistettua 
ja käsin loistokiillotettua lisävalotelinettä. 
EU-hyväksytyt telineet on valmistettu ISO 
9001:2000 -standardin mukaisesti ja varus-
tettu laserkaiverretulla tuotetunnisteella.
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Messu-uutisia

Takana vilkas messukausi 2013–2014
Kuluneen syksyn ja talven aikana Kaha on osallistunut neljään valtakunnalliseen messutapahtumaan. 
Caravan 2013, Auto & Korjaamo 2014 ja Vene 14 Båt -messujen rinnalla merkittävimmäksi tapahtumaksi 
nousi X-treme Car Shown ja Offroad Expon yhteydessä järjestetty oma Kaha Expo -näyttely. Suurmenes-
tyksesi osoittautunut voimainponnistus esitteli Kahan tuotevalikoimaa poikkeuksellisen laajalla kirjolla 
mm. konkreettisten työnäytösten avulla. Lämmin kiitos kaikille osastoillamme vierailleille!

26.–27.10.2013
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20.–22.9.2013

23.–25.1.2014

7.–16.2.2014
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Nimitykset
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LISÄVARUSTEET

Hannonen Toni
Tuotepäällikkö
Autolämpö
(09) 6156 8283
toni.hannonen@kaha.fi

PUHELINVAIHDE

Pajunen Iida
Vaihteenhoitaja
(09) 6156 8244
iida.pajunen@kaha.fi

TEKNINEN PALVELU

Lauronen Juha
Tekninen neuvoja
(09) 6156 8247
juha.lauronen@kaha.fi

Puolitaival Miika
Teknisen palvelun esimies
(09) 6156 8273
miika.puolitaival@kaha.fi

KIINTEISTÖ

Vainikka Toni
Kiinteistönhoito
040 630 3233
toni.vainikka@kaha.fi

KENTTÄMYYNTI

Välimäki Harri
Avainasiakaspäällikkö
0500 637 885
harri.valimaki@kaha.fi

VARAOSAT

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

Rehnström Johan
Takuukäsittelijä
(09) 6156 8205
johan.rehnstrom@kaha.fi

MARKKINOINTI

Vainikka Jouni
Markkinointipäällikkö
(09) 6156 8202
jouni.vainikka@kaha.fi

Palvelua voi käyttää samoilla Kaha 
Extranet -tunnuksilla kuin normaalistikin. 
TPH-tapahtumia yhdistävänä avaimena on 
asiakasnumero, jolloin esimerkiksi saman 
yrityksen eri takuukäsittelijät näkevät asia-
kasnumeron kaikki tapahtumat. 

Palvelun päätoiminnot
- Takuu- ja palautusanomusten sekä 
 huoltotilausten syöttö ja lähetys
- Käsittelyn online-seuranta
- Kuljetustilauksen tekeminen suoraan 
 DB Schenker Express -palveluun ilman  
 erillistä kirjautumista
- Rahtidokumenttien tulostus ja 
 kuljetuksen online-seuranta
- Omien TPH-tapahtumien online-seuranta

Hyödyllinen TPH-palvelu Kahan Extranetissä
Palveluluokat

Takuuanomus
- Takuuaikana käytössä viallisiksi 
 todetut tuotteet

Palautusanomus
- Viallisena tai puutteellisena 
 toimitetut tuotteet
- Kylmäainepullot, runko- ja 
 vaihtolaitteet

Huoltotilaus
- Vain erikseen sovitut huolto-
 tapaukset

Lisätiedot: tph@kaha.fi

TPH on Takuu-, Palautus- ja Huolto 
-asioiden hoitamista selkeyttävä 
sähköinen palvelu Kahan Extra-
netissä. Kuljetustilausmahdollisuu- 
della tuettu TPH nopeuttaa käsit- 
telyssä tarvittavien välttämättö-
mien tietojen käsittelyä ja vähen-
tää tarpeettomia tavaralähetyksiä.

Omassa organisaatiossa kannattaa nyt varmistaa, että oikeat henkilöt ovat 
tietoisia TPH-palvelusta ja että heidän Extranet-tunnuksensa ovat toiminnassa!

Ota 
nyt edut 

käyttöön!
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Castrol EDGE
on valmistettu 115 
vuoden kokemuksella
Kun Charles ”Cheers” Wakefield 
perusti vuonna 1899 Englannissa 
öljy-yhtiön, hän tuskin aavisti 
liiketoimintansa tulevaa laajuutta. 

Tänä päivänä koko motorisoitu 
maailma kuitenkin hyötyy 115 
vuotta sitten aloitetusta kehi-
tyksestä, jonka keulakuvana on
kaikkien aikojen kestävin ja 
edistyksellisin Castrol-öljy
– Castrol EDGE.


