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Uusi teknologia kehittyy kiihtyvällä nopeudella. Nykytrendin mukaan 
kaikki laitteet halutaan liittää verkkoon, jääkaapeista autoihin ja kaikkeen 
siltä väliltä. Autot ilmoittaisivat itse huoltotarpeestaan korjaamolle, ja viat 
korjattaisiin jopa etänä. Koska järjestelmä seuraisi autojen liikkumista ja 
polttoaineenkulutusta, niille voitaisiin toimittaa ruuhka- ja kelitiedotteita 
ja tarvittaessa opastusta edullisimmalle tankkauspisteelle.

Tuorein iso muutos on 31.3.2018 voimaan astuva EU-asetus, joka velvoittaa 
unionin kaikkia maita rakentamaan koko alueensa kattavan eCall-hätä-
puhelujärjestelmän. Vastaavasti uudet tyyppihyväksytyt automallit tulisi 
varustaa eCall-laitteistolla, joka tekee onnettomuuden sattuessa automaatti-
sesti 112-hätäsoiton järjestelmään ja ilmoittaa auton tarkan sijainnin GPS-
paikannuksen avulla. Monien EU-maiden hätäpuhelujärjestelmä ei ole vielä 
sillä tasolla, että ne kykenisivät käsittelemään lisääntyvää määrää autoista 
tulevia hätäsoittoja. Virheellisiä ilmoituksiakin varmasti tulee.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on kiistatta hyvä asia, mutta auton 
kytkemisessä verkkoon on myös monia arveluttavia seikkoja. Kuka esimerkiksi 
hallinnoisi kaikkia verkkoyhteyksiä? Autonvalmistajien tavoitteena on saada 
kaikki autoista kerättävä tieto kulkemaan heidän palvelimiensa kautta, jolloin 
ne voisivat myös rajoittaa siihen käsiksi pääsyä. Vapaan kilpailun ja tiedon-
saannin kannalta tällainen kontrolli olisi kuitenkin hyvin arveluttavaa.

Teknologiaratkaisun valmistelu on tällä hetkellä pattitilanteessa. Riippumatto-
mat tahot ajavat ns. neutraalin palvelimen sovellusta, jossa autonvalmistajat 
olisivat käyttöoikeuksien suhteen samassa rivissä muiden markkinatoimijoi-
den kanssa. Selvitykset jatkuvat, ja Suomessa asiasta vastaavan Trafi n viran-
omaisviestintää kannattaa seurata.

Jatkuvassa internetyhteydessä autosta välittyisi erittäin tarkkoja aika-, paikka- 
ja nopeustietoja. Uudemmissa autoradioissa on myös mikrofoni, jonka avulla 
voitaisiin periaatteessa jopa kuunnella autossa käytäviä keskusteltuja. Useim-
mat tuskin haluavat jakaa yksityisiä tietojaan koko ajan ulkopuolisille, joten 
miksi autonkaan pitäisi olla jatkuvasti verkossa? Vähintäänkin yhteyden tulisi 
avautua vain tarvittaessa.

Voidaan olla melko varmoja, että tulevaisuudessa kaikki uudet autot varus-
tetaan internetyhteydellä. Pääsy järjestelmään ei silti saa olla vain autonval-
mistajien yksinoikeus, vaan yhteyspalvelin tulisi olla valittavissa tai palvelin-
yhteydet jaettavissa myös muiden alalla toimivien yritysten käyttöön. 

Lisäksi autoilijalla tulee jatkossakin olla mahdollisuus valita autonsa huolto-
ja korjauspaikka aivan itse!
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Kuvan ATR International Steering Committee 
kokoontuu vuosittain 5–6 kertaa. Konserni-
tason kokoukset voidaan joskus hoitaa video-
konferensseina, mutta Kimmo Tornille (toinen 
vas.) kertyy matkapäiviä silti vuodessa noin 40.

Kaikki alkaa logistiikasta
Johtoryhmään kuuluva Kimmo Torni tuli 
Kahalle vuonna 1993 ja eteni ensin varasto-
työntekijästä varastopäälliköksi, sitten tuo-
tehoitajasta tuoteryhmäpäälliköksi ja kulu-
van vuoden alussa ostopäälliköstä osto- ja 
logistiikkajohtajaksi. Nykyisen tehtävänsä 
ohella hän toimii myös Kahan emoyhtiön 
KGK:n Norbalt-ostokordinaatioryhmän 
vetäjänä sekä ATR Internationalin kansain-
välisen ohjauskomitean jäsenenä vastuu-
alueenaan Pohjoismaat ja Baltia. Monimut-
kaiselta kuulostavilla toimielimillä on kui-
tenkin yksinkertainen, yhteinen tavoite:
– Tiukasti kilpailluilla markkinoilla kokonais-
valtaisen osto- ja logistiikkasuunnittelun 
merkitys on ratkaisevaa, Torni painottaa.

Keskittäminen alkaa konsernista
Kimmon toimenkuvan keskeisimpiä tehtä-
viä on oston ja logistiikan kehittäminen
konsernitasolla, mikä tarkoittaa KGK:n 
Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivien yritys-
ten välisen yhteistyön syventämistä.
– KGK Purchasing Coordination Group eli 
kotoisammin Norbalt on kolmen toiminta-
vuotensa aikana yhtenäistänyt konserniin 
kuuluvien tukkuliikkeiden päämiessopimuk-
sia, Kimmo Torni kertoo.

– Päällekkäisiä maakohtaisia rönsyjä karsi-
malla olemme voineet keskittää tilauksia 
ja kasvattaa siten niiden volyymia, mikä on 
parantanut asemiamme hintaneuvotteluissa.
Tällä hetkellä jo yli 80 % tavarantoimitta-
jista on samoja kaikissa maissa, ja osuutta 
pyritään kasvattamaan edelleen.

Tietotekniikkka yhdistää varastot
Keskittämisestä haetaan ostojen lisäksi 
tehokkuutta myös varastointiin.
– Nykyaikaisten varastointi- ja tiedonsiirto-
järjestelmien avulla konsernin maakohtai-
set varastot sekä tavarantoimittajien varas-
tot voidaan lähitulevaisuudessa sulauttaa, 
Kimmo sanoo.
– Tilatessaan tuotteen Kahalta asiakas näkisi
siis tavallaan vain yhden suuren ”virtuaali-
varaston”, eikä hänen tarvitsisi edes tietää 
tavaran fyysistä olinpaikkaa, Torni visioi. 
– Pitkälti todellisuus onkin jo tätä, sillä Auto-
luettelossa voi tarkastaa tehdastilausosien 
varastosaldon ja saada tuotteille tarkan toi-
mitusajan jo yli 20 toimittajan osalta, hän 
muistuttaa.
– Lisäksi Kahan ja KGK:n osto-osastot tutki-
vat jatkuvasti päämiesten valmiuksia liittyä 
järjestelmään. Arvioimme saavamme 5–10 
tavarantoimittajaa lisää mukaan joka vuosi.

Kaha ja konserni aitiopaikalla
Kansainväliseen osto- ja logistiikkasuun-
nitteluun KGK osallistuu ATR International 
Steering Committeen kautta. Kimmo Torni
on komitean perustajajäseniä ja valittu sen 
jokaiselle 3-vuotiskaudelle vuodesta 2004.
– Ohjauskomitea valitsee kansainväliset 
tavarantoimittajat ja osallistuu myös mui-
hin ATR:n kaikkia osakkeenomistajia koske-
viin sopimusneuvotteluihin, Kimmo kertoo.
– ATR on jo nyt liikevaihdoltaan alan suurin
ns. ITG (International Trading Group), ja 
kasvua vahvistaa edelleen mm. yhdysvalta-
laisen AutoZonen tulo osakkaaksi. Toiminta
viidellä mantereella asettaa entistä kovem-
pia haasteita koko organisaation ostoille ja 
logistiikalle, Kimmo jatkaa ja kiteyttää: 
– Viime kädessä se menestyy, joka hallitsee 
hinnan, saatavuuden ja toimitusajan muo-
dostaman yhtälön ja kykenee palvelemaan 
asiakkaitaan mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti, luotettavasti ja nopeasti.

Logistiikka kehittyy kaikilla tasoilla
Menestyminen autovaraosien ja -lisävarusteiden tukkumarkkinoilla edellyttää tavaroiden han-
kinnan, varastoinnin ja kuljetusten tehokasta hallinnointia. Paikallisiin toimintoihin keskittyminen 
ei riitä, sillä tänä päivänä pelikenttä on kansainvälinen. Logistiikan kehittämisestä niin yritys-, 
konserni- kuin ryhmittymätasollakin kertoo Kahan osto- ja logistiikkajohtaja Kimmo Torni.
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Varastolaajennus   avattiin näyttävästi tuotemessuilla!
Kahan päärakennuksen varastolaajennus valmistui vuodenvaihteessa. Vaativa projekti sai arvoisensa päätöksen 
23. tammikuuta, kun uusi tila vihittiin käyttöön KahaExpo 2016 -tuotemessuilla. In-house-tyyppinen tilaisuus 
tarjosi lähes 700 asiakkaalle mahdollisuuden viihtyä ja tutustua yli 40 tavarantoimittajan laajaan tarjontaan.

Tuotenäyttelyn lisäksi ohjelmassa oli mm. 
polkuautokilpailu ja poistotorin huuto-
kauppa, jonka meklarina ja koko tapahtu-
man juontajana toimi monitaituri Martti 
Vannas. Buffet-ruokailusta vastasi Base 
Catering, jonka loihtimasta menusta löytyi 
maukasta purtavaa jokaiselle. Illan päätti 
Tallinkin Baltic Queenilla tehty risteily.

Kaha kiittää asiakkaita ja päämiehiä sekä 
kaikkia muita osallistuneita hyvin onnis-
tuneesta tilaisuudesta! Tapahtuman jäl-
keen varaston hyllyt rakennettiin loppuun. 
Yhteensä 6312 lavapaikkaa tullaan täyt-
tämään mm. akuilla, kuljetuslaatikoilla ja 
muilla kookkaammilla tuotteilla. Tilan 
yhteyteen on rakennettu myös latauspiste 
50 sähkötrukille.
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Varastolaajennus   avattiin näyttävästi tuotemessuilla!

5

sivu
30

sivu
27

sivu
12-15

sivu
57

sivu
11



6

KahaExpo 2016 -tuotemessut
bosch.fi 

Robert Bosch Oy:n Key Account Manager Lari Lampén valotti 
Boschin aina ajankohtaista ja laajaa tuoteohjelmaa. Kahan valikoi-
massa Bosch esiintyy valtavalla määrällä mekaanisia ja sähköisiä 
varaosia, joista tässä lehdessä esitellään LED-työvalot sivulla 54.

sivu
54

Calixin Business Area Manager Claes Nyberg (oik.) ja Kahan tuo-
tevastaava Jaakko Asikainen korostivat Calix-ylläpitolatureiden 
merkitystä akun toimintakunnon ylläpitämisessä varsinkin toistu-
vasti lyhyitä matkoja ajettaessa. Aiheesta tarkemmin sivulla 31.

calix.fi 
sivu
31

conti-online.com

Contitech Scandinavia AB:n Product/Regional Sales Manager John 
Myohanen (oik.) esitteli Continentalin monipuolista varaosa- ja 
varustetarjontaa. Sivuilla 42–43 seurataan ProViu ASL360 -kamera-
järjestelmän asennusta pakettiautoon.

sivu
42-43

fte-automotive.com

FTE Automotiven osastolla Sales Manager Nordic Håkan Bjellebeck
(tak.) kertoi Kahan jarruosaohjelmaan uutuutena tulleista FTE-
jarrusatuloista. Arvostetun OE-valmistajan tehdaskunnostettuihin 
tuotteisiin ja niiden valmistukseen voi tutustua sivulla 10.

sivu
10
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Ansatie 2, Vantaa, 23.1.2016
liqui-moly.fi

Export Area Manager Ingo Lindner iloitsi Liqui Molyn menestyk-
sestä Suomessa ja painotti Kahan merkitystä markkinaosuuden 
nopeassa kasvussa. Uuden Marine-tuotelinjan öljyihin sekä huolto- 
ja puhdistuskemikaaleihin syvennytään sivuilla 48–49.

sivu
48-49

SONAX GmbH:n Export Area Sales Manager Ursula Lorenz emännöi 
osastoa, jolla SONAX Service Denmarkin Lars Jensen teki suurta kiin-
nostusta herättäneitä työnäytteitä. Hänen käyttämistään ammatti- 
ja kuluttajatuoteuutuuksista lisätietoa sivuilla 16–17.

sonax.fi
sivu

16-17

thule.com

Thule Groupin Training and Merchandizing Coordinator Michael 
Reiskog (vas.) ja Kahan tuotevastaava Jyri Marttelin esittelivät 
VeloSpace 918- ja ProRide 598 -pyörätelineitä. Myös fatbike-pyörien 
kuljetukseen soveltuvat uutuustuotteet esitellään sivuilla 18–19.

sivu
18-19

webasto.com

Webasto AG:n Sales Manager Volker Haferkamp ja Car Aftermar-
ket Marketing Manager Irene Järviö demosivat lämmityslaitteiden 
etäohjaukseen tarkoitetun puhelinsovelluksen tuoreinta versiota. 
Käytettävyydeltään monipuolisesta TC4:stä lisää sivuilla 32–33.

sivu
32-33
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Kun saksalainen ZF Group osti TRW Auto-
motiven vuonna 2014, se sai omistukseensa
yhden Yhdysvaltain vanhimmista ja arvoste-
tuimmista alan toimijoista. Emoyhtiö TRW 
Inc. aloitti autovaraosien valmistuksen jo 
1900-luvun alussa ja laajensi toimintaansa 
pian myös lentokoneteollisuuteen. Innova-
tiivinen yritys kehitti mm. kokeelliset nat-
riumjäähdytetyt venttiilit Spirit of St. Louis 
-koneeseen, jolla Charles Lindbergh teki 
ensimmäisen välilaskuttoman mannerten-
välisen yksinlennon vuonna 1927.

TRW on perinteikäs yhdysvaltalainen OE-autovaraosavalmistaja, jonka tuotemerkki siirtyi yrityskaupassa osaksi 
saksalaisen ZF Groupin brändivalikoimaa. Kahan edustuksessa TRW esiintyy jatkossa Euroopassa tehdaskunnos-
tetuilla ohjausvaihteilla ja ohjaustehostimen pumpuilla sekä jarrusatuloilla.

Ohjausvaihteet ja -tehostinpumput
Kaha vastaa ohjausjärjestelmän osien kasvavaan kysyntään laajentamalla valikoimaansa 
TRW:n ohjausvaihteilla ja tehostimen pumpuilla. Bilstein- ja Bosch-valikoimaa tukeva 
TRW on alan suurimpia valmistajia, jonka tuotelinjaan kuuluvat vaihteet ja pumput niin 
hydraulisesti, sähkömekaanisesti kuin täysin sähköisestikin tehostettuihin järjestelmiin. 
Kahan varasto-ohjelmaan kuuluu lähes 600 TRW-merkkistä vaihdetta ja 400 pumppua.

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

-tuotemerkki uutuu tena Kahan valikoimiin

TRW:n päätuotelinjaan kuuluivat alkuvuo-
sina Winton Motor Carriage Companylle 
valmistetut venttiilit sekä T-mallin Fordiin 
tarkoitetut puuvanteet. Vuonna 1928 tuli-
vat valmistusohjelmaan jarruosat ja 50-
luvulta alkaen myös yhä kehittyneemmät 
jarru-, ohjaus-, turvavyö- ja tyyny- sekä 
ajonhallintajärjestelmät. Kun konsernin 
avaruustekniikkaan keskittyneet toiminnot 
myytiin vuonna 2002, nimettiin maailman 
suurimpiin OE-toimittajiin kuuluva auto-
varaosapuoli TRW Automotiveksi.

Livoniassa, Michiganissa päämajaansa pitävä
uusi yhteisyritys ZF TRW Automotive jatkaa
TRW-brändättyjen varaosien sekä aktiivisten 
ja passiivisten turvajärjestelmien kehittä-
mistä ja markkinointia. Se on alan suurim-
pia toimijoita lähes 18 miljardin dollarin lii-
kevaihdollaan ja omistaa useita tunnettuja
alan tuotemerkkejä. Kahan ohjelmaan kuu-
luvat tällä aukeamalla esiteltyjen tuottei-
den lisäksi Roadhouse-jarrupalat.

LIsätiedot: trw.com

Ohjausvaihteet ja -tehostinpumput
Kaha vastaa ohjausjärjestelmän osien kasvavaan kysyntään laajentamalla valikoimaansa 
TRW:n ohjausvaihteilla ja tehostimen pumpuilla. Bilstein- ja Bosch-valikoimaa tukeva 
TRW on alan suurimpia valmistajia, jonka tuotelinjaan kuuluvat vaihteet ja pumput niin 
hydraulisesti, sähkömekaanisesti kuin täysin sähköisestikin tehostettuihin järjestelmiin. 
Kahan varasto-ohjelmaan kuuluu lähes 600 TRW-merkkistä vaihdetta ja 400 pumppua.

Lisätiedot: Tommi Frondén, (09) 6156 8331, 

Kaha lunastaa vanhat runkopantit ja 
toimittaa menevimmät ohjausvaihteet nopeasti omasta 

varastosta sekä erikoistilaukset tarvittaessa suoraan tehtaalta.

8



9

Jarrusatulat
Sähköisessä käsijarrujärjestelmässä satulassa olevaan käsijarrumekanismiin ei tule vaijeria, 
vaan jarrupalat puristaa yhteen sähkömoottori. Ratkaisun varaosatarvetta kasvattavat irto-
kivet, jotka sähkömoottorin muovikuoren särkiessään altistavat elektroniikan tiesuolalle 
ja kosteudelle. Sähköiset TRW-satulat tulevat Kahan varasto-ohjelmaan mekaanisten FTE-
jarrusatuloiden rinnalle yli 50 nimikkeellä (mm. Audi, BMW, Volvo ja VW).

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

-tuotemerkki uutuu tena Kahan valikoimiin

Vaihto tehdaskunnostettuun TRW-jarrusatulaan kannattaa, sillä ehjä
runko hyvitetään riippumatta satulaan integroidun sähkömoottorin kunnosta.

Uusi ZF TRW Active & Passive Safety Technology -divisoona yhdistää ZF Groupin voimalinja- 
ja alustaosaamisen TRW:n ohjaukseen, jarruihin ja turvallisuuteen liittyvään teknologiaan.
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Satulakauppa kasvussa
Kahan jarruosien myynti on viime vuosien 
aikana ollut voimakkaassa kasvussa. Kehi-
tyksen taustalla on paitsi tehostunut logis-
tiikka sekä toimiva yhteistyö päämiesten 
ja jälleenmyyjien kanssa, myös etenkin jar-
rusatuloiden kasvanut menekki. Lähes kai-
kissa uusissa autoissa on nykyään levyjarrut 
vähintäänkin edessä, ja satuloiden tehdas-
kunnostusjärjestelmän ansiosta niiden vaih-
taminen on sekä edullista että ekologista. 
Harvapuolaisten alumiinivanteiden yleisty-
minen on lisännyt satuloiden vaihtotarvetta 
myös puhtaasti ulkonäöllisistä syistä.

Kahan jarrusatulamerkki vaihtuu
Kahan jarrusatulaohjelman ykkösmerkki on jatkossa FTE, jonka hankki 
hiljattain omistukseensa NK-jarrusatuloiden tehdaskunnostustuotannon. 
Suurta muutosta liiketoimi ei asiakkaiden kannalta merkitse, sillä tuotteet 
valmistetaan edelleen samassa tehtaassa ja luetteloidaan myös tutulla 
NK-numeroinnilla.

Perinteikäs OE-valmistaja
FTE (FahrzeugTechnik Ebern) on jarru-, 
kytkin- ja vaihteistohydrauliikkaosia sekä 
autonvalmistajille että jälkimarkkinoille 
kehittävä ja valmistava saksalainen yritys, 
jonka juuret ulottuvat aina 1940-luvulle. 
FTE Automotive on vuosien mittaan 
kohonnut alan kansainväliseksi toimijaksi, 
jonka tuotevalikoimaan kuuluu yli 10 000 
komponenttia eri ajoneuvomalleihin.

EU-tehdaskunnostus
Satuloiden tehdaskunnostus tapahtuu Slo-
vakian Presovissa, jonne NK ja FTE perusti-
vat yhdessä jo vuosia sitten tuotantolaitok-
sen. Prosessin aluksi käytetty, rungoltaan 
ehjä satula puretaan ja lasikuulapuhalle-
taan puhtaaksi. Sen jälkeen kulumien jäljet 
täyttöhitsataan ja suurentuneet reiät holki-
tetaan vastaamaan OE-valmistajan tolerans-
seja. Lopuksi runko pinnoitetaan elektro-
lyyttikylvyssä ja kuluvat osat uusitaan koko-
naan. Vuototestauksen jälkeen täysin uutta 
vastaava FTE-satula pakataan asennusosi-
neen ja toimitetaan jälkimarkkinoille.

Nopeat takuutoimitukset
Varaosaliikkeessä kannattaa pitää hyvin 
suunniteltua jarrusatuloiden perusvarastoa, 
sillä nykyään kuluttajat tekevät huoltopaik-
kavalintansa usein palvelunopeuden perus-
teella. Varaston ylläpidossa korvaamaton 
apu on Kahan yli 1200 nimikkeen varasto-
valikoima, josta tilattu täydennys on perillä
seuraavana työpäivänä kaikkialla Suomessa.
Lisäksi vain Kahan asiakas saa osille ylimää-
räisen 3 v / 100 000 km erikoistakuun.

Lisätiedot: Ben Nyholm, (09) 6156 8349, ben.nyholm@kaha.fi 
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Moottorinkorjauksen aika ei ole ohi!

Rikkoontunut moottori vaihdetaan 
yhä useammin kokonaan, varsinkin 
jos korjaus vaatii kannen alapuoli-
sia toimenpiteitä. Moottorinosien 
menekki on silti tasaista ja jatku-
vaa, minkä vuoksi Kaha ylläpitää 
laajaa pultti- ja tiivistevalikoimaa 
kärkimerkkinään Elring.

Kaha vastaa kysyntään
Nykyaikainen autonmoottori ei suurempaa 
laittoa kaipaa. Vaikka korjaaminen onkin 
vähentynyt kehittyneiden valmistusmate-
riaalien ja voiteluaineiden ansiosta, tarvi-
taan varsinkin kannen yläpuolisia varaosia 
edelleen useiden huoltotoimenpiteiden 
yhteydessä. Kahan ylläpitämästä Elring-
varastovalikoimasta on tällöin suuri apu.

Tiivisteet ovat kulutustavaraa
Avattiinpa moottorin sylinterinkansi, jako-
pään kansi tai venttiilikoppa, on samalla 
tärkeää vaihtaa tiiviste ja kaikki pultit. 
Monet oireet, kuten käyntihäiriöt, vesi- ja 
öljyvuodot sekä savuttaminen ja karstoittu-
minen kielivät mm. nokka- ja kampiakselin, 
vesipumpun, imu- ja pakosarjan tai öljy-
pohjan tiivisteiden vaihtokunnosta. Huol-
toa ei ole syytä pitkittää ainakaan varaosien 
saatavuuden vuoksi – siitä pitävät huolen 
Kahan kattava varasto-ohjelma ja nopeat 
toimitukset kaikkialle maahan.

Yläpään sarjat täydellisiä
Moottorin yläpään Elring-sarjat sisältävät
kaikki tiivisteet; alapäähän on tarjolla irto-
tiivisteitä, ellei Autoluettelossa toisin mai-
nita. Niiden lisäksi Kaha varastoi mm. vesi-
ja alipainepumpun, EGR-venttiilin sekä 
jakopäänkopan tiivisteitä. Akselitiivisteiden 
haku on mahdollista mittojen perusteella,
mutta stefan sopivuus moottoriin kannat-
taa silti varmistaa erikseen. Öljypropun 
tiivisterenkaita saa irto-osina ja sarjoina, 
turbon tiivisteitä vastaavasti sekä yksittäin 
että tiivisteet, pultit ja mutterit sisältävinä 
asennussarjoina.

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

Moottorinosia 100 vuoden kokemuksella
Elring GmbH sai alkunsa, kun Paul Lechler aloitti kaupanteon tiivisteillä ja 
muilla teknisillä tuotteilla Stuttgartissa vuonna 1879. Toiminta johti 1900-
luvun alkupuolella omaan tiivistetuotantoon sekä sotien ja vuosikymmenten 
jälkeen yhdistymiseen Wienissä vuonna 1885 perustetun Richard Klinger 
GmbH:n kanssa vuonna 1994.

Fuusion tuloksena lopulta syntynyt ElringKlinger Group kasvoi nopeasti 
globaaliksi toimijaksi, joka työllistää tänä päivänä 7900 työntekijää 
45 tuotantolaitoksessaan yli 20 maassa. Yrityksen slogan 
”Elring – Das Original” alleviivaa saksalaisvalmistajan 
asemaa käytännössä kaikkien suurimpien 
autotehtaiden alkuperäistoimittajana.
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PC3-osaston demoauto 
avustaa jälleenmyyjiä
Kahan PC3- eli korjaamovarusteosaston 
myyntiedustaja Ville-Matti Väänänen 
(kuvassa vasemmalla esimies Mikko Kinnu-
sen kanssa) tukee jälleenmyyjiä ja heidän 
korjaamoasiakkaitaan toimialueenaan 
koko Suomi. 

Kulkupelinään ja samalla monipuolisena
demoautonaan hän hyödyntää erikois-
varusteltua VW Crafteria, joka helpottaa 
korjaamolaite-, työkalu- ja pientarvike-
tarpeiden kartoittamista ja ratkaisemista.

Ota yhteyttä, niin sovitaan käyntiajasta! 

Raskaan kaluston   työkalu-uutuuksiamme

Norsk Scania AS pyysi Kamasa Toolsia kehittämään raskaan kaluston työkalusarjan, joka vastaisi norjalaistiimin 
pitkän huolto- ja korjauskokemuksen pohjalta syntyneisiin tarpeisiin. Tuloksena oli vaativaan ammattikäyttöön 
tarkoitettu korjaamovaunu tarkasti suunnitellulla valikoimalla 1/2”, 3/8” ja 1/4” työkaluja.

Tukevassa vaunussa on kaksinkertaiset sei-
nät, keskuslukitus sekä kuljetus- ja keskus-
lukittavat vetolaatikot, jotka kaatumisen
estämiseksi avautuvat vain yksi kerrallaan. 
Kuulalaakeroitujen laatikoiden ja kumipyö-
rien ansiosta vaunun käyttö on erittäin ke-
vyttä. Mukana toimitetaan työtason kumi-
matto ja puulevy sekä kumimatot kaikkiin 
laatikoihin.

Kokonaisuuden maksimikantavuus pyö-
rillä on 700 kg. Jokaisen laatikon kestävyys 
on testattu 40 kg kuormalla yli 50 000 ker-
taa ja vaunun kestävyys 300 kg kuormalla 
tärinätestipenkissä 20 km matkaa vastaten.

K 10361  Työkaluvaunu, 13 laatikkoa

K 26044  Ruuvitalttasarja, 6 kpl

K 26040  Ruuvitalttasarja, 7 kpl

K 26041  Ruuvitalttasarja, 7 kpl, Torx

K 26043  Pihtisarja, 4 kpl

K 26045  Lukkorengaspihtisarja, 4 kpl

K 26046  Terätyökalusarja

K 26047  Lyöntityökalusarja, 10 kpl

K 26050  Kiintoavainsarja, 18 kpl, 16–23 mm

K 26051  Kiintoavainsarja 6 kpl, 124–32 mm

K 26052  Nivelhylsyavainsarja, 6 kpl, 18–19 mm

K 26053  Hylsytyökalusarja 1/4”, 29 kpl

K 26054  Hylsytyökalusarja 1/2”,  8 kpl

K 26055  Voimahylsysarja 1/2”, 18 kpl, 10–32 mm

K 26056  Voimahylsysarja pitkä 1/2”, 12 kpl

K 26061  Kuusiokolosarja 1/2”, 13 kpl

K 26062  Kuusiokolosarja 1/4”, 2 kpl pitkä ja lyhyt

K 26063  XZN-/Torx-sarja 1/2”, 18 kpl

K 26073  Hylsysarja pitkä 1/2”, 13 kpl, 10–22 mm

K 26074  Hylsysarja 1/2”, 20 kpl, 10–34 mm

Raskaan kaluston työkaluvaunut K 7631 / K 7630

K 10742 
Napamutterihylsy. 
80 mm.

K 10743 
Napamutterihylsy Scania-
ajoneuvojen takapyörille. 
100 mm, 8 kulmaa.

K 10744 
Pyörännapahylsy Volvo-
ajoneuvojen etu-/takapyörille. 
115 mm, 8 kulmaa.

Raskaan kaluston 
hylsytyökalut
Korjaamovaunujen ohella Kahan 
raskaan kaluston työkaluohjelmaan 
tulevat uutuutena hylsytyökalut. 
Taattua ja tunnettua Kamasa Tools 
-laatua edustavat tuotteet on valmis-
tettu kestävästä mustaoksidoidusta 
kromivanadiumteräksestä.
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Raskaan kaluston   työkalu-uutuuksiamme

Verhoilu-
kiinnikkeille 
oma luettelo
Viime Kahaviestissä ensiesitelty FastBox-
konsepti tarjoaa pientarvikkeita sekä niiden 
hallintaan ja täydennykseen tarkoitettuja 
säilytysratkaisuja. 

Uutuutena Kahan valikoimaan tulleet verhoi-
lukiinnikkeet on nyt eriytetty omaksi ryhmäk-
seen, jonka tuotteet löytyvät Autoluettelosta 
sekä paperiluettelosta tilausnumerolla FB6.

Aukeaman lisätiedot: 
Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, 
mikko.kinnunen@kaha.fi 

Lisäkauppaa: kamasa-shop.fi 
Kuluttajille on avattu osoitteessa kamasa-shop.fi  
verkkokauppa, jossa on tarjolla Kamasa Toolsin koko
laaja työkalu- ja korjaamovarustevalikoima. Asiakas
maksaa tuotteet valitsemalleen valtuutetulle jälleen-
myyjälle, jolle Kaha toimittaa tavaran laskun kera.

Verkkokauppa tarjoaa loppukäyttäjille helpon 
tavan tehdä työkaluostoksia ajasta ja paikasta 
riippumatta sekä jälleenmyyjille mahdollisuuden 
luoda tuottavaa lisäkauppaa Kahan virallisena 
Kamasa Tools -pisteenä.

Järjestelmän toimintaperiaate on tehty jälleen-
myyjille täysin riskittömäksi ja vaivattomaksi. 
Kaikkien verkkokaupasta kiinnostuneiden varaosa- 
ja tarvikeliikkeiden kannattaa siis ottaa yhteyttä!

K 10746 
Napamutterihylsy. 
74 mm.

K 10749 
Pyörännapahylsy 
BPW-akselille. 
95 mm.

K 10748 
Lukkomutterihylsy 
TGA-akseleille. 
133–145 mm, 
6-kulm. 60 mm kanta.

K 10747 
Lukkomutterihylsy 
MB Atego-, Vitaro 814- 
ja MAN-ajoneuvoille. 
80–95 mm.

K 10745 
Pyörännapahylsy 
BPW-akselille. 110 mm, 
6-kulm. 41 mm kanta.

K 7631, harmaa

K 7630, vihreä
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Kamasa Tools tunnetaan korkealaatuisista ammattilais- ja kuluttajatuotteistaan. Kumpaakin profiilia vahvistetaan 
eri medioiden, tilaisuuksien ja lajien kautta hankitulla näkyvyydellä, joka lisää merkin tunnettuutta ja tarjoaa 
markkinointitukea jälleenmyyjille. Tänä vuonna Kamasa Tools näkyy mm. autourheilussa ja suositussa tv-sarjassa. 

Jesse Kallio on 17-vuotias rallicross-kuljet-
taja, joka ajaa myös jokamiehenluokkaa. 
Tuusulan Kellokoskelta kotoisin oleva ja 
Hyvinkään Urheiluautoilijoita edustava 
nuorimies hankki lajituntumaa jo 6-vuo-
tiaana peltoautolla. 

Harjoittelun voidaan sanoa tehneen mes-
tarin, sillä Jesse voitti Kansallinen Rallicross 
-sarjan heti ensimmäisenä kilpailuvuote-
naan 2014. SM-tasolla takana on jo viisi 
Autokrossi-luokan lähtöä, joista tuloksena 
neljä kärkikymmenikön sijoitusta ja kauden 
2015 kokonaissarjan 12. sija.

Jessen rallicross-ajokkina on Kamasa Tools 
-logolla ja kamasanvihreällä koristeltu Opel 
Corsa B VM 2000. Auton kaksilitraisesta ja 
16-venttiilisestä koneesta irtoaa tehoa mes-
sevät 253 hv ja vääntöä 252 Nm. Lajissa 
hyvin tärkeä jousitus on Rally Systemsin 
käsialaa ja toteutettu Bilsteinin suoritusky-
kyisillä osilla. Kamasa Tools ja Kaha toivot-
tavat Jesselle menestystä!

Lisätiedot: jessekallioracing.com

Jesse Kallio

Latela
Latela on Yle TV2:n realitysarja, jossa seura-
taan kahden autoharrastajaporukan arkea. 
Valmistuneet kolme tuotantokautta ovat 
kuuluneet kanavan suosituimpien ohjelmien 
joukkoon ja rikkoneet katsojaennätyksiä 
Yle Areenassa. Sarjan neljättä kautta kuvat-
tiin mm. Yhdysvalloissa, ja se tulee ruutui-
hin syksyllä 2016.

Kauden aikana latelalaiset tekevät kaksi 
eri projektia: toinen on tähtiauto elokuvaa 
varten ja toinen ”vanha amerikanrauta”. 
Molempien tarkka malli samoin kuin elo-
kuvan nimikin pysyvät salaisuutena kauden 
avausjaksoon asti. Salaisuus sitä vastoin ei 
ole kaverusten käyttämien työkalujen ja 
työkaluvaunujen merkki – Kamasa Tools.

Lisätiedot: 
facebook.com/Latela-292458144153266

Kamasa Tools -lisätiedot: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi

Tarjolla myyntiä   edistävää näkyvyyttä!
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Legends
Osana rata-ajon SM-sarjaa ajettava Legends 
Trophy on maan elinvoimaisin rata-autoluokka. 
Kamasa Tools ja Kaha yhdistävät jälleen voimansa, 
kun kauden 2016 sarja-avauksen lähtöviivalle 
toukokuussa asettuu parhaillaan rakenteilla oleva 
ajokki ohjaimissaan Kahan korjaamovarusteosas-
ton esimies Mikko Kinnunen.

Alkava kausi on Kinnuselle kaikkiaan jo kahdeksas 
Legends-luokan kuljettajana. Tavoitteena Mänt-
sälän Moottorikerhon kasvatilla on yli 40-vuotiaille
tarkoitetun Masters-luokan hallitsevana mestarina 
luonnollisesti jälleen luokkavoitto sekä sijoittumi-
nen kokonaiskilpailussa viiden parhaan joukkoon 
(viime vuonna 9.).

Kamasa Racing Team osallistuu syyskussa Ahve-
nistolle päättyvän kauden kaikkiin kisalähtöihin, 
joita on yhteensä 15 kahdessa maassa ja kuudella 
paikkakunnalla. Menestystä voi seurata tallin koti-
sivuilla, jossa on tarjolla auto- ja kuljettajaesitte-
lyiden lisäksi kuvia, videoita ja kisakertomuksia. 
Kahaviesti toivottaa onnea uuteen kauteen!

Lisätiedot: kamasaracing.com

Legends Trophy 2016
Botniaring 14.–15.5.
Kemora  11.–12.6.
Pärnu  1.–2.7.
Virttaa  23.–24.7.
Vauhtiajot  6.–7.8.
Ahvenisto  10.–11.9.

Tarjolla myyntiä   edistävää näkyvyyttä!



16

Ajovaloumpioiden kirkastussarja
Valmis kiillokkeen ja suojausaineen sekä työstösienet sisältävä 
sarja mattaantuneiden ja kellastuneiden umpioiden hiontaan 
ja puhdistukseen. Kirkastaa umpiot parantaen niin näkemistä ja 
näkyvyyttä kuin auton ulkonäköäkin. Tuotenumero SO 405 941.

Xtreme Protect+Shine Hybrid NPT
Säihkyvä kiiltopinnoite uusille, uudehkoille ja 
hionta-aineella esikäsitellyille pinnoille. Kirkas-
taa värit, antaa kestävän suojan sekä erinomai-
sen veden hylkimis- ja pisarointiominaisuuden. 
Hybrid NetProtection -teknologia vähentää 
pölyn ja lian tarttumista ja palauttaa kiillon 
automaattisesti jokaisen pesun jälkeen. Riit-
toisuus 3–4 helppoa käsittelyä ilman esikäsit-
telyä ja kuivumisaikaa. Aerosoli 210 ml. Tuote-
numero SO 222 100.

Kausiuutuuksia   ja kestosuosikkeja

SONAX on autonhoitotuotteiden huippumerkki, joka tarjoaa 
korkealaatuisia ratkaisuja sekä ammattilaisten että kuluttajien 

tarpeisiin. Ammattilinja koostuu Profi Line-autonhoitotuotteista 

KULUTTAJATUOTTEET

SONAX on autonhoitotuotteiden huippumerkki, joka tarjoaa 
korkealaatuisia ratkaisuja sekä ammattilaisten että kuluttajien 

tarpeisiin. Ammattilinja koostuu Profi Line-autonhoitotuotteista 

Kesälasinpesuneste
Kauden uutuustuote poistaa tuulilasista 
hetkessä lian ja hyönteisten jäänteet. 
Yksi pullo sitruunan tuoksuista tiivistettä 
riittää henkilöauton lasinpesunestesäiliön 
täyttöön (2,5 litraan vettä). Mukana toimi-
tetaan värikäs myymäläteline, joka synnyt-
tää sopivassa paikassa taattua lisäkauppaa. 
Pullo 250 ml. Tuotenumero SO 260 200.
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Professional Ammattikäyttöaerosolit
Professional-aerosolisarjassa on laaja valikoima puhdistus-, voitelu sekä suojaus- ja irrotusaineita huoltokorjaamojen tyypillisiin tarpeisiin. 
Tarkemmat tuotetiedot osoitteessa Autoluettelo.fi .

Kausiuutuuksia   ja kestosuosikkeja Lisätiedot: Jari Veteläinen, 
040 147 1829, (09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi

Profi Line Headlight Polish
Ajovaloumpioiden koneelliseen kiillotukseen tarkoitettu hiomatahna, 
joka poistaa tehokkaasti kellastumat ja mattapintaiset kohdat. Kiillotuksen 
jälkeen pinta puhdistetaan huolella ja sinetöidään Headlight Protectionilla. 
Pullo 250 ml. Tuotenumero SO 276 141.

Profi Line Headlight Protection
Headlight Polishin jälkeen käytettävä kiillotuksen sinetöintiaine, joka 
levitetään puhdistetulle ajovaloumpiolle erikoispehmeällä levityssienellä 
(SO 417 141). Kiillotetaan mikrokuituliinalla (esimerkiksi SO 416 200) noin 
puolen tunnin vaikutusajan jälkeen. Pitkäaikaisen suojan antava tuote riittää 
neljän ajovaloumpion käsittelyyn. Aerosoli 75 ml. Tuotenumero SO 276 000.

Professional Tekniset tuotteet
Teknisten tuotteiden sarjaan kuuluu erilaisia puhdistavia ja suojaavia lisä-
aineita niin bensiini- kuin dieselmoottoreillekin. Tarkemmat tuotetiedot 
osoitteessa Autoluettelo.fi . 

AMMATTILAISTUOTTEET

sekä Professional-aerosoleista ja teknisistä tuotteista. Kuluttaja-
puolen valikoimaan kuuluu yli 100 tuotetta, joista alan uusinta 
teknologiaa edustaa helppokäyttöinen NPT-kestopinnoite.
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Brink-vetokoukut kaikkiin automalleihin: brink.eu

Thule-kevään tuotenostoihin kuuluvat uudistuneet 
VeloSpace- ja ProRide-pyörätelineet. Edellinen edustaa 
vetokoukkuun ja jälkimmäinen katolle asennettavaa 
Thule-tekniikkaa parhaimmillaan. Kuljetuskykyisillä 
ja helppokäyttöisillä uutuuksilla on kaikkien Thule-
telineiden ja kuljetuslaatikoiden tapaan City Crash- 
ja TÜV-GS-hyväksynnät sekä viiden vuoden takuu.

Hollantilainen Brink markkinoi lyhyen Thule-omistuksen jälkeen veto-
koukkuja jälleen omalla, alkuperäisellä nimellään. Euroopan suurimman 
alan valmistajan ohjelmassa on jokaiseen autoon sopiva vetokoukku, 
jolla matkailuvaunu, peräkärry tai traileri kulkee mukana vaivattomasti 
ja turvallisesti.

VeloSpace-vetokoukkutelineen runko-
pidikkeissä on runkoa suojaava automaattinen 

vääntömomentinrajoitin. Kätevä poljinkäyttöinen kallistus-
toiminto mahdollistaa pääsyn tavaratilaan myös teline kuormattuna.

                              VeloSpace 918
Uusi VeloSpace soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille 
(runkokoot 22–80 mm) polkupyörille, mutta hyvä kuormi-
tettavuus (2 x 30 kg) tekee siitä täydellisen valinnan eri-
tyisesti sähkö-, fatbike- ja alamäkipyörien turvalliseen 
kuljetukseen. Rengaskiskojen suuren leveyden ja 
pituuden ansiosta uutuustelineeseen voi kiin-
nittää 1–2 paksurenkaista (maks. 5”) ja 
akseliväliltään isoa (maks. 1,3 m) pyörää.

Irrotettavat pidikkeet sekä säädettävät 
pumppusoljet ja erikoispitkät rengashihnat 
tekevät niin rungon kuin renkaidenkin kiinni-
tyksestä vaivatonta. Vetokoukkuliittimen alku-
vakauden ansiosta myös itse teline on helppo 
kiinnittää ja säätää ennen kiristyskahvan sulkemista. 
Polkupyörät ovat lukittavissa telineeseen ja teline 
vastaavasti vetokoukkuun. Telineen mitat 134 x 67 cm 
ja paino 18,4 kg.

-uutuuksia tur  valliseen kuljetukseen
Thule-kevään tuotenostoihin kuuluvat uudistuneet 
VeloSpace- ja ProRide-pyörätelineet. Edellinen edustaa 
vetokoukkuun ja jälkimmäinen katolle asennettavaa 
Thule-tekniikkaa parhaimmillaan. Kuljetuskykyisillä 
ja helppokäyttöisillä uutuuksilla on kaikkien Thule-
telineiden ja kuljetuslaatikoiden tapaan City Crash- 
ja TÜV-GS-hyväksynnät sekä viiden vuoden takuu.

                              VeloSpace 918
Uusi VeloSpace soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille 
(runkokoot 22–80 mm) polkupyörille, mutta hyvä kuormi-
tettavuus (2 x 30 kg) tekee siitä täydellisen valinnan eri-
tyisesti sähkö-, fatbike- ja alamäkipyörien turvalliseen 
kuljetukseen. Rengaskiskojen suuren leveyden ja 
pituuden ansiosta uutuustelineeseen voi kiin-

tekevät niin rungon kuin renkaidenkin kiinni-
tyksestä vaivatonta. Vetokoukkuliittimen alku-
vakauden ansiosta myös itse teline on helppo 
kiinnittää ja säätää ennen kiristyskahvan sulkemista. 
Polkupyörät ovat lukittavissa telineeseen ja teline 
vastaavasti vetokoukkuun. Telineen mitat 134 x 67 cm 

Noin 200 mallilla joka vuosi kasvavaan valikoimaan kuuluu yhteensä yli 2000 
erilaista vetokoukkutyyppiä. Automallikohtainen koukkuhaku löytyy osoitteesta 
brink.eu ja tuotteet johtosarjoineen Kahan Autoluettelosta.

Lisätiedot kaikista aukeaman tuotteista:
Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi 
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Osana Tammers-valikoimaa tähän asti markkinoitujen RGM Rear-
guards -kolhusuojien pääedustaja on jatkossa Kaha. Muutoksella 
ei ole vaikutusta itse tuotteisiin, joiden valmistaja on jatkossakin 
Lontoon lähellä sijaitseva Richard Grant Mouldings Ltd.

Jokainen RGM-kolhusuoja valmistetaan ABS-muovista mitta-
tarkasti CNC-koneistuksella. Korkealaatuinen suoja näyttää ja 
tuntuu OE-tuotteelta, ja sen voi myös maalata auton väriseksi. 
Kiinnitys tehdään erikoisteipillä ja/tai olemassa olevia kiinnitys-
paikkoja hyödyntäen.

Kolhusuoja on hyödyllinen lisävaruste niin uusiin kuin vanhem-
piinkin autoihin, joiden puskuriin syntyneitä jälkiä sillä voidaan 
samalla peittää. Kolhusuoja auttaa myös pitämään auton siistinä 
kuluttavassa vuokrauskäytössä. Saatavana on laaja valikoima mal-
likohtaisia kolhusuojia eri automerkeille.

Rearguard-edustus Kahalle

Fatbike Adapter 5981 
kasvattaa maksimirengas-
leveyden kolmesta viiteen tuumaan. 
LIsävarusteisiin kuuluvat myös  30 x 24 mm 
T-urasovitin 889 sekä TPE-kumipinnoiteinen 
Hiilikuiturungon suoja 984.

-uutuuksia tur  valliseen kuljetukseen

Fatbike Adapter 5981
kasvattaa maksimirengas-
leveyden kolmesta viiteen tuumaan. 

VeloSpace-lisävarusteena 
on saatavana telineeseen ilman 

työkaluja kiinnitettävä BackSpace. 
Kokoonpantava, vedenkestävä kuljetus-

laatikko tarjoaa 300 litraa helppokäyttöistä 
lisätilaa esimerkiksi kahdelle golfbägille.

Hiilikuiturungon 
suoja 984

Fatbike Adapter
5981

                              ProRide 598
Lukuisia testivoittoja vuosien varrella napannut ProRide-pyöräteline on
nyt entistäkin tukevampi ja helppokäyttöisempi. Aeroprofi iliputkiin sopivan 
kuljetustelineen runko- ja rengaspitimien uuden muotoilun ansiosta polkupyörä 
asettuu aina automaattisesti oikeaan asentoon. Runkopitimen solurakenteisella 
kumilla pehmustetut leuat ja momentinrajoittimella varustettu kiristin takaavat 
pitävän kiinnityksen kaikille runkotyypeille.

Telineen siirtäminen auton puolelta toiselle on helppoa, sillä kiristinmekanismin uusi 
rakenne mahdollistaa kätisyyden vaihdon ilman pulttien irrotusta. Toimitukseen kuuluu 
20 x 20 mm T-urasovittimet telineen kiinnittämiseksi suoraan kattoputkien T-uriin. Lisä-
varusteisen adapterin avulla ProRide 598 soveltuu myös suosiotaan kasvattavien fatbike-
polkupyörien kuljettamiseen. Pyörän enimmäispaino 20 kg, soveltuvat runkokoot 22–80 mm.
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Uutuusvarusteita laatutietoisille   karavaanareille

Uutuusmarkiisi Thule Omnistor 
5200 sopii kaikentyyppisiin koh-
teisiin ja myötäilee täydellisesti 
matkailuajoneuvojen nykyaikaista 
muotokieltä. Seinäasenteisessa 
markiisissa on monia kekseliäitä 
ratkaisuja, kuten jalkojen Quick 
Lock -pikalukot ja integroitu vesi-
kouru sekä etuprofi ilin täydellisen 
sulkeutumisen varmistava kankaan 
säätöjärjestelmä.

Kaikissa markiiseissa on valmius kolman-
nelle tukijalalle, jota suositellaan käytettä-
väksi 3,50 m pituuksista alkaen ja erityisesti
seinäsarjojen/telttojen yhteydessä. Pingo-
tusvarret ovat vakiona 4,00 ja 4,50 m ja 
lisävarusteina 3,00 ja 3,50 m pituuksissa. 
Optioihin kuuluu niin ikään lisävaruste-
kisko, jossa on ura mm. EasyLink- ja Quick-
Fit-teltoille ja/tai paikka LED-nauhalle.

Joustinvarsien kätevät, patentoidut pingo-
tusvarret merkitsevät erinomaista sateen- 
ja tuulenkestoa.

Tukijalat avataan ja suljetaan nivelöidystä 
päästä ilman tarvetta mennä 
markiisin keskelle.

Thule Omnistor 1200
Vuosi sitten esitelty matkailuvaunun teltta-
uraan asennettava Thule Omnistor 1200 on
kerännyt paljon kiitosta monipuolisista omi-
naisuuksistaan ja erinomaisesta käytettä-
vyydestään. Positiivisen palautteen rohkai-
semana Thule on päättänyt laajentaa vali-
koimaa entisestään: 1200-mallistoon kuu-
luu nyt yhteensä 11 pituutta, joista lyhin 
on 2,3 m  ja uutuutena pisimmät peräti 5,0 
ja 5,5 m maksimissaan 2,50 m peitolla!

Valikoimaan kuuluvat pituudet 1,90–4,50 m
maks. 2,50 m peitolla sekä viisi hillityn tyyli-
kästä kangasväriä.

Katso esittelyvideo:

Markiisi on saatavana anodisoidulla, 
valkoisella ja uutuutena kuvan antrasiitilla 
alumiinikotelolla.

                    Omnistor 5200
Uusi standardi matkailuajoneuvomarkiiseille

Katso esittelyvideo:
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Uutuusvarusteita laatutietoisille   karavaanareille
Lisätiedot:
Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, 
erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Thule Pingotusvarsi Alumiini G2
Thulen uuden sukupolven pingotusvarren kolmivaiheinen asennus on helppoa ja kevyttä 
integroidun jousen ansiosta. Lopputuloksena on optimaalisesti pingotettu markiisikangas, 
joka kestää vaivatta sateet ja tuulet. Erittäin tukeva, anodisoidusta alumiinista valmistettu 
varsi on saatavana niin seinä- ja katto- kuin pussimarkiiseillekin.

Lyhyt Superb-teline 
matkailuvaunuun
Matkailuvaunun vetoaisalle tarkoitetusta 
lyhyestä Suberb-polkupyörätelineestä on 
nyt saatavana myös kaksi sähköavusteista 
polkupyörää kantava malli. Sen kuormaa-
mista on helpotettu kasvattamalla rengas-
kiskojen väliä 150:stä 200 millimetriin. Teli-
neen runkopitimissä on integroidut lukot, 
ja säädettävä Tilt-Stop-kallistus on mahdol-
lista myös kuormattuna. Maksimikuorma 
60 kg ja pyörän paino 30 kg.
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Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Aqua Kem 
-annospusseille uusi pakkaus
Aqua Kem Blue ja Green ovat jätekasettiin lisättäviä wc-kemikaaleja, jotka 
vähentävät kaasun ja hajujen muodostumista sekä puhdistavat ja hoitavat 
säiliötä. Aqua Kem Green mahdollistaa jätekasetin tyhjentämisen turvallisesti 
myös biohajottavaan puhdistamoon. Valmisteita on saatavana sekä nesteenä 
että jäätymättömänä jauheena annospusseissa. Kauden uutuutena annos-
pussit on pakattu Minigrip-tyyppisiin foliopusseihin, jotka eivät pyöri ja kolise 
pitkin säilytystiloja. Pakkauskoko 12 kpl riittää pidemmällekin lomamatkalle.
Tuotenumerot TF 30189AF (Aqua Kem Blue Sachets) ja 
TF 30531AF (Aqua Kem Green Sachets). 

Kemikaalit kaikkeen 
karavaanikäyttöön 

Aqua Kem -annospusseja 
suositellaan lisättäväksi 
4–5 päivän välein.

Kaikki Fresh-Up-sarjat nyt pyörillä
Kätevillä Fresh-Up-sarjoilla saa jätesäiliön hinnalla uudistettua 
kerralla koko kasetti-wc:n istuinrenkaineen ja -kansineen. 
Kaupan päälle Thetford on pakannut näytepullot kahdesta 
puhdistuskemikaalista. 

Fresh-Up-sarjojen jätekaseteissa on uutuutena vetokahva ja pyörät myös 
C200- ja C2/3/4-malleissa, mikä helpottaa merkittävästi täyden säiliön käsittelyä. 

Tuotenumerot: TF 2333862 (C200), TF 4259362 (C250), 
TF 5164362 (C400, vas./oik.), 

 TF 20056362 (C 2/3/4, vas.) ja TF 20056862 (C 2/3/4, oik.).

C200- ja C2/3/4-malleissa, mikä helpottaa merkittävästi täyden säiliön käsittelyä. 

-kemikaalit eivät 
sisällä formaldehydejä!
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Lisätiedot: 
Anne Pekkinen, 
(09) 6156 8270, 

anne.pekkinen@kaha.fi 

CZ505E   Monipuolinen, 
tyylikäs maailmanradio
CZ505E on varustettu sekä analogisella 
FM/AM- että digitaalisella DAB-virittimellä,
mikä takaa kuuluvuuden kaikissa maissa.
Tyylikäs laite loistaa myös muilla ominai-
suuksillaan, kuten Bluetoothilla, USB- ja 
AUX-IN-etuliitännöillä, suoralla iPod/
iPhone-ohjauksella sekä laajoilla taajuus-
säädöillä. Monipuolinen radio soveltuu 
lisäksi työkonekäyttöön asemien 
ja asetusten muisti-
varmennuksen 
ansiosta.

Kirkasta 
kuvaa ja ääntä 
uuteen kauteen

Viritinvahvistin
- RDS FM, AM, DAB
- 4 x 45 W
- 3-kaistainen Beat EQ
- HPF ja LPF
- Magna Bass EX

Maailman johtaviin autoradiovalmistajiin kuuluvan Clarionin tuote-
uutuudet ovat varma kevään merkki. Arvostetun japanilaisbrändin 
luoman HMI-konseptin mukaisesti Clarion-radiot ja -multimedialaitteet 
yhdistävät modernin tekniikan ajattomaan helppokäyttöisyyteen. 

*Ilmainen karttapäivitys käyttöönottoa seuraavien 30 päivän aikana: www.naviextras.com.

NX405E   Navigointi, 
multimedia ja HDMI
NX405E on täydellinen multimedialaite 
Clarionin uudella käyttöliittymällä ja 728-
värisellä näppäinvalaistuksella. Näyttävää 
3D-grafi ikkaa hyödyntävä navigointi pää-
see oikeuksiinsa suurella 6” monikosketus-
näytöllä, jolle voi peilata myös Android-
älypuhelimen sisältöä HDMI-liitännän 
kautta. Applen laitteita tuetaan suoralla 
USB-ohjauksella, ja liitettävyyden täyden-
tävät Bluetooth ja etulevyn AUX-IN.

Viritinvahvistin
- RDS FM, AM
- 4 x 45 W
- 3-kaistainen Beat EQ
- HPF ja LPF
- Subwoofer-säätöLaitteesta on saatavana myös rinnakkais-

malli VX404E ilman navigointia.

Mediat
- Kaikki yleisimmät 
  AV-tiedostomuodot
- Myös H.264 ja 
  häviämätön FLAC
- BT-suoratoisto ja
  sis. rak. handsfree

Navigointi
- Suomenkielinen
- Eurooppa-kartat*

Näyttö
- 6” monikosketus
- LED-taustavalaisu
- 800 x 480 px

Liitännät
- AUX-IN
- MicroSD (karttadata)
- HDMI
- 2 x USB
- 2 x AV-RCA
- Ulkoinen mikrofoni
- OEM-rattikaukovalmius

Muuta
- Kaukosäädin lisävarusteena

Mediat
- CD/MP3/WMA
- BT-suoratoisto ja   
  sis. rak. handsfree

Näyttö
- LCD, 2-rivinen
- Irrotettava etulevy
- Näytönsäästäjä

Liitännät
- AUX-IN
- USB
- RCA
- Ulkoinen mikrofoni
- OEM-rattikaukovalmius

Muuta
- Kaukosäädin lisävarusteena
- Muisti päävirran katkaisulle
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Alussa oli huoltoasema
Seppo Virta tuli alalle jo vuonna 1965. Ver-
katehtaantien Kesoililla bensamyyjänä alka-
nut ura jatkui varaosakaupalla 70-luvulla.
– Tuttu bensakauppias puhui minut yhtiö-
kumppaniksi autovaraosaliikkeeseen Pai-
mioon, mutta paikka oli vielä siihen aikaan
liian hiljainen. Ostimmekin Kaukoauton 
vanhan varaston ja perustimme Osahan-
kinta Oy:n Aninkaistenkadulle Turkuun 
vuonna 1978, Seppo Virta kertoo.
Perinteinen kivijalkamyymälä otti mukaan 
korjaustoiminnan ja muutti sitten Sorsatielle 
Verkatehtaan kupeeseen. Hieman myö-
hemmin yhtiökumppani vetäytyi ja Seppo 
jatkoi toimintaa yksin.
– Kauppa kävi koko 80-luvun kohtuullisesti,
kunnes jouduin valuuttalainojen vangiksi
90-luvun alussa, hän muistelee uransa vai-
keinta aikaa. 
– Siitä kuitenkin selvittiin, ja vuonna 1998 
muutimme tänne nykyisiin tiloihimme.

Asiakasesittelyssä:

Nuppulantiellä Turussa toimivan Osahankinta Oy:n perustaja ja omistaja Seppo Virta, 69, on nähnyt ja tehnyt 
suomalaista autovaraosakauppaa kuudella vuosikymmenellä. Alan todellinen konkari kertoi Kahaviestille 
menneistä ja tulevista sekä Kahan roolista yrityksen tavarantoimittajana.

Korjaamo iso osa kauppaa
Pitkän linjan huoltoasemamiehenä Seppo 
Virta on aina halunnut tarjota myös korjaa-
mopalveluja.
– Meillä oli viisi nosturipaikkaa jo tänne 
tullessa, mutta vasta ryhmäpoikkeusasetus 
antoi ratkaisevan mahdollisuuden korjaa-
motoiminnan kehittämiseen, hän korostaa.
– Erikoistyökalut ja testilaitteet ovat kalliita,
mutta toisaalta ilman huoltoa ei investointi-
kykyäkään niihin olisi. Ja ruokkiihan korjaa-
motoiminta tietysti varaosakauppaa, Seppo
Virta toteaa.
Viime vuosina alalle on tullut myös paljon 
uusia yrittäjiä.
– Ainakin täällä Turussa tarjoajia alkaa olla
jo liikaa, mikä on johtanut suoranaiseen 
polkumyyntiin esimerkiksi ilmastointihuol-
tojen kohdalla. Me kilpailemme kuitenkin 
kokonaisvaltaisesti hyvällä laadulla ja pal-
velulla, Seppo sanoo.
– Hinnan ei tarvitse olla kovin eikä halvin, 
vaan oikea, hän alleviivaa.

Kaha tukena myös jatkossa
Osahankinta Oy:n myymälässä on kattava 
valikoima lisävarusteita, varaosia ja tarvik-
keita sekä työkaluja ja kemikaaleja. Kahan 
edustamat tuotteet ovat näkyvästi esillä 
lähes kaikissa tuoteryhmissä.
– Kaha on ollut jo pitkään ykköstoimitta-
jamme, ja teimme juuri uuden yhteistyö-
sopimuksen tavarantoimituksista ja varas-
tomme kehittämisestä, Seppo kertoo.
– Autoluettelo on meillä ahkerassa käytössä,
ja joitain koulutuspalvelujakin olemme hyö-
dyntäneet, hän jatkaa, ja korostaa ketjuun-
tumattomuuden merkitystä itsenäiselle yrit-
täjälle.
– Sillä on ilman muuta ollut suuri vaikutus 
Kahan kasvaneeseen rooliin, samoin kuin 
tavaran hyvällä laadulla ja saatavuudella, 
Virta listaa vapaalle varaosakaupalle tär-
keitä asioita.
Ala on kuitenkin yllätyksiä täynnä, eikä 
kaikkeen voi itse vaikuttaa.
- Lisävarustekauppa on Etelä-Suomessa 
valitettavasti pitkälti säiden armoilla. 

– Siitä kuitenkin selvittiin, ja vuonna 1998 
muutimme tänne nykyisiin tiloihimme.

velulla, Seppo sanoo.
– Hinnan ei tarvitse olla kovin eikä halvin, 
vaan oikea, hän alleviivaa.

Ala on kuitenkin yllätyksiä täynnä, eikä 
kaikkeen voi itse vaikuttaa.
- Lisävarustekauppa on Etelä-Suomessa 
valitettavasti pitkälti säiden armoilla. 

Seppo Virta työllistää itsensä ja poikiensa Kimmon ja Tomin lisäksi kahdeksan ihmistä kuvan Nuppulantien toimipisteessä sekä viisi henkilöä 
vuonna 2013 ostamassaan AD-Autokorjaamo L. Hintukainen Oy:ssa. Polttolaitoksenkadulla sijaitsevan seitsemän nosturipaikan korjaamon 
päävastuu on Kimmolla, ja Tomi puolestaan vastaa Nuppulantien 11 nosturipaikan korjaamon toiminnasta ja tavaravirroista.

Lisätiedot: osahankinta.fi 
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Akut ovat Osahankinta Oy:lle tärkeä tuote-
ryhmä. – Cartechnic-akut ovat hyvä tuote, 
Seppo Virta kehuu. – Mallistokin on juuri 
sopiva kattaen Suomen perusautokannan.

Yksityisasiakkaiden ja oman korjaamon lisäksi Osahankinta Oy toimittaa varaosia myös paikkakunnan muille autokorjaamoille.

Myyntitilassa mm. Thule, Kamasa Tools ja Castrol ovat saaneet omat, näyttävät hyllynsä. 

Asiakas keskustelemassa autonsa huoltotoimenpiteistä yhdessä 
Osahankinnan väen kanssa ei ole mitenkään epätavallinen näky 
mutkattomasti palvelevassa korjaamossa.

Perheyrityksessä kaikki tekevät kaikkea, joten sekä Kimmo (vas.) 
että Tomi toimivat myös myyjinä. Omasta työstään eläkkeellä oleva 
Pirjo-vaimo käy lisäksi silloin tällöin auttamassa osahankinnoissa.

– Lämpimät talvet ovat lähes romahdutta-
neet lämmittimien myynnin, ja suksibok-
sienkin kauppa on takunnut samasta syystä, 
Seppo Virta harmittelee.

Asiakas on aina ykkönen
Lähes 50 vuotta alalla ovat saaneet Seppo 
Virran suunnittelemaan perheyrityksen siir-
tämistä seuraavalle sukupolvelle. Materiaa 
tärkeämpänä perintönä hän näkee Osahan-
kinta Oy:n palveluperiaatteen.
– Muistutan aina äijiä täällä, että minä vain 
välitän palkan heille, oikeasti se tulee mei-
dän asiakkailtamme. On mukava huomata, 

kun autoa tullaan huollattamaan vuodesta
toiseen tai asennuttamaan lämmitintä tai 
vetokoukkua jo viidenteen autoon, Seppo
Virta sanoo, ja uskoo palvelun voimaan 
myös tulevaisuudessa.
– Tekniikka ja maailma kehittyvät, mutta 
en usko sen enempää auton kuin ihmisen-
kään perusluonteen juuri muuttuvan.
Poikien jatkaessa jäänee isälle enemmän 
aikaa musiikkiharrastukselle Ruskon Har-
monikkakerhon riveissä. Haastattelun het-
kellä takana oli mm. tuore keikka Rusko-
talolla, jonka päätteeksi orkesteri tanssitti 
yli 200 ihmistä!



26
Lisätiedot: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi 

Made in Germany
Saksalainen Cartechnic voitti Auto Club Europan puolueetto-
man moottoriöljytestin, vaikka se oli hinnaltaan selvästi ver-
tailun tunnettuja merkkiöljyjä edullisempi. Testivoittajaan 
kannattaa nyt panostaa, sillä vieläkin edullisemmat hinnat ja 
valikoimaan tullut litran kannu tarjoavat myynnille erinomai-
set lähtökohdat. 

Moottoriöljyt
Kahan Cartechnic-moottoriöljyvalikoima kattaa öljytyypit 
0W-40, 5W-30 ja 5W-40 useille eri luokituksille ja merkkikoh-
taisille soveltuvuuksille. Yhteensä 9 eri öljyvaihtoehtoa ja 20 
tuotetta, pakkauskoot 1 l kannusta 200 l tynnyriin. Tarkem-
mat tiedot Autoluettelo.fi .

Hydrauliikkaöljyt
Hydrauliikkaöljyvalikoimassa ovat ympärivuotiseen käyttöön 
vaihtelevissa lämpöolosuhteissa tarkoitetut HLP 32- ja HLP 46- 
öljyt. Pakkauskoot 20 ja 200 l.

Maatalouskoneöljy
Yleisöljy 10W-30 traktorien, puimureiden ja muiden maa-
talouskoneiden moottoreihin sekä vaihteistoihin, hydrau-
liikkaan ja märkäjarruihin. Pakkauskoot 20 ja 200 l.

Cartechnic-öljyt 
entistä edullisemmin!

Cartechnic-moottoriöljyt kattavat nyt myös täydellisen valikoiman 
yhden litran pakkauskokoja. Lisäksi tuoteohjelma kasvoi yleiskäyttöi-
sellä maatalouskoneöljyllä. Samalla Cartechnic-öljyille saatiin neuvo-
telua entistäkin kilpailukykyisemmät hinnat.
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Bilsteinin B6- ja B8 Offroad -erikoisiskunvaimentimet optimoivat tavallista henkilöautoa 
korkeampien maasturityyppisten ajoneuvojen ajettavuuden. B6 sopii muuntamattomalle, 
ja B8 Offroad muunnetulle alustalle. 

Erikoisiskunvaimentimet 
korkeille autoille

Dacia Duster B12 Lift-Kit
Suosittuun Dacia Dusteriin suunniteltu valmis Offroad-
sarja B12 Lift-Kit korottaa maavaraa ja jämäköittää 
ajo-ominaisuuksia. B8-iskunvaimentimet ja korotus-
jouset sisältävä sarja kasvattaa maavaraa ratkaisevat 
parikymmentä millimetriä ja antaa samalla auton 
ulkonäölle päheää maastouskottavuutta. Kuten ohei-
sista kuvista käy ilmi, asentaminen on helppoa yksin-
kertaisesti korvaamalla vakiovarusteiset vaimentimet 
ja jouset uusilla.

Parannusta poluille ja pikiteille
Bilstein B6 tarjoaa helpon tavan parantaa nykyään 
erittäin suosittujen ns. SUV-autojen ajo-ominaisuuk-
sia maastossa ja maantiellä. Kallistelua vähentävät 
B6-iskunvaimentimet asennetaan suoraan tehdas-
osien tilalle ilman mitään muutoksia jousitukseen. 
B8 Off Road -mallisto puolestaan on suunniteltu ajo-
neuvoihin, joiden alustaa on korotettu. Dacia Duste-
rille on lisäksi tarjolla vakioalustalle tarkoitettu täy-
dellinen korotussarja.

Korotus vaatii kompensointia
Maavaran korotukselle on Suomessa todellista tar-
vetta, sillä täällä metsään mennään monesta syystä. 
Mökkeilijöiden, marjastajien, metsästäjien ja luonto-
harrastajien pitää joskus päästä paikkoihin, joilla 
korkeampikin ajokki voi pohjata. Korottamisella on 
myös omat harrastajaryhmänsä, jotka hakevat ajo-
neuvoilleen ärhäkkäämpää ulkonäköä. Syystä riippu-
matta korotus edellyttää aina muutosta myös iskun-
vaimennukseen.

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

Antec-
lisävaloteline,

ks. Autoluettelo.fi 
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Kevät ja kesä ovat ilmastointihuol-
tojen aikaa. Kahan kattavan vali-
koiman ja nopeiden toimitusten 
ansiosta korjaamot voivat kiireisen 
sesonginkin aikana palvella asiak-
kaitaan tehokkaasti. Myös uuden 
1234yf-kylmäaineen kasvavaan 
kysyntään on varauduttu.

Huoltolaitteet
Wigam on alan johtava laitevalmistaja, jonka mallisto koostuu yhden painalluksen auto-
maattitoiminnolla varustetuista huoltolaitteista kylmäaineen talteenottoon, puhdistuk-
seen, tyhjiöimuun, täyttöön ja huuhteluun. Valikoimassa on ratkaisuja niin perinteisen 
R134a- kuin uuden 1234yf-kylmäaineenkin käsittelyyn.

Wigamin uusi Piccola Variant 3 soveltuu sellaisenaan sekä R134a- että 1234yf-kylmäaineelle. 
Kompaktin laitteen säiliön tilavuus on 10 kg, ja se sopii erinomaisesti myös kenttäkäyttöön.
Variant 150 toimitetaan ilman letkuja ja liittimiä, jotka tilataan halutulle kylmäainetyypille 
erikseen. Kummankin laitteen talteenottoteho on 300 g/min ja tyhjiöpumpun teho 100 l/min.

Työkalut
Täysin ilman hitsausta, juottoa tai kierteistystä toimiva Vulkan
Lokring on nopea ja kustannustehokas putkenkorjausmene-
telmä, joka soveltuu erinomaisesti ilmastointi- ja jäähdytys-
huollon töihin. Sen avulla rikkinäisten putkien tilalle ei tarvitse
tilata kalliita kokonaisia kylmäaineputkistoja, vaan ongelma 
voidaan hoitaa heti paikan päällä.

Vulkan Lokring Lokbox LR on tukevaan terässalkkuun pakattu 
perussarja, joka sisältää kaiken tarvittavan (työkalun, liitos- ja 
kulmakappaleet sekä tiivistysaineen) ilmastointiputkien korja-
uksiin. Tuotenumero L 13003676.

Laitteet, työkalut, varaosat, kylmäaineet:

Variant-
uutuusmallit
nyt saatavana!

Kahalta kaikki
ilmastointihuoltoon

erikseen. Kummankin laitteen talteenottoteho on 300 g/min ja tyhjiöpumpun teho 100 l/min.
uutuusmallit
nyt saatavana!
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Kylmäaineet
Kahan autoilmastointilaitteiden kylmäaineohjelman korkean laadun takeena ovat 
mm. huippuvalmistajat Sanden ja DuPont. Valikoimaan kuuluu sekä R134a että 
uusi 1234yf, tuotenumerot R134A-12 (12 kg), R134A-60 (60 kg) ja R1234YF-5 (5 kg). 
Saatavuus on vilvoittavan nopeaa: numeroon (09) 6156 8300 soitettu tilaus on perillä 
heti seuraavana työpäivänä.

Autotehtaiden siirryttyä uuden 1234yf-kylmäaineen käyttöön myös kysyntä jälkimark-
kinoilla on kasvanut. Kaha vastaa tarpeisiin tuomalla perinteisen R134a-kylmäaineen 
rinnalle DuPontin uuden 1234yf Opteon -kylmäaineen, jota myydään jo yli 40 maassa.

Lisätiedot
Huoltolaitteet ja työkalut: Markku Melasniemi, (09) 6156 8341, markku.melasniemi@kaha.fi 
Kylmäaineet: Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, mikko.hakulinen@kaha.fi 
Varaosat: Juha Tallus, (09) 615 68277, juha.tallus@kaha.fi 

Varaosat
Kompressoreiden, kuivaimien, höyrystimien, venttiilien, puhaltimien ja lauhduttimien 
lisäksi Kahan AC-varaosaohjelmaan kuuluvat kaikki tarvittavat asennusosat sekä valmiit 
korjaussarjat. Markkinajohtaja Behr Hella Servicen tuotevalikoimaa täydentävät 
huippumerkit Valeo ja Denso ennen kaikkea kompressoreiden osalta.

Behr Hella Service on alan suurimpia sekä alkuperäis- että varaosia 
jälkimarkkinoille toimittavista valmistajista. Kirjainyhdistelmä 
BHS takaa, että ilmastointijärjestelmä tulee huollettua ja 
kuntoon taatusti yhteensopivilla komponenteilla.
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ZF Race Engineering

Sachs Performance 
-kytkimet vaativiin kohteisiin

ZF Groupin tuoteohjelmaan kuuluu sekä tavalliseen ajoon tarkoitettuja alustan- ja ohjauksenosia että huippu-
tason kilpakäyttöön suunniteltuja tuotteita. Väliin jää autoharrastajien ja ammattiautoilijoiden luomaa kysyntää, 
johon ZF vastaa Race Engineering -tuotelinjallaan. Kahan avaus aiheeseen ovat Sachs Performance -kytkimet.

ZF-tekniikkaa radoilta kaduille
Race Engineering -konseptin taustalla ovat 
ZF:n pitkät perinteet suurta nopeutta ja 
kestävyyttä mittaavissa autourheilulajeissa. 
Asiakasyritysten kanssa yhdessä kehitetyt 
ratkaisut mm. F1-, WRC- ja Endurance-
sarjoihin ovat hyödyttäneet lopulta myös 
arkiautoilua käyttökohteissa, joissa vara-
osilta vaaditaan normaalia parempaa suo-
rituskykyä. Juuri tästä on kysymys myös 
Sachs Performance -kytkimien kohdalla.

Käyttöalueita työ- ja vapaa-aikaan
Performance-kytkin sopii suoraan vakio-
kytkimen tilalle ja lisää asetelman pitoa ja 
vääntökestävyyttä. Näitä ominaisuuksia vaa-
ditaan mm. veto- ja kuljetustehtävissä sekä 
ammatti- ja harrastekäytössä (matkailuvau-
nut, hevoskuljetukset, pikkubussit, ambu-
lanssit, rata-ajo, tuning, drifting). Harraste-
puolella etenkin lastuviritys ja muu moot-
torioptimointi edellyttää kasvaneen tehon 
mukaista kestävyyttä myös voimansiirrolta.

ZF Race Engineering -kytkinosat tulevat Kahan 
kautta nopeina tehdastoimituksina noin viikossa.

HD-osista toimiva kokonaisuus
Täydellisen Sachs Performance -kytkin-
paketin muodostavat Heavy Duty -paine-
asetelma, -kytkinlevy sekä -vauhtipyörä. 
HD-asetelman kaveriksi voi valita orgaani-
sen tai sintterilevyn. Hyvin terävästi kiinni 
ottava sintterilevy soveltuu urheilulliselle 
ja orgaaninen arkisemmalle ajotavalle. 
Kytkinkomponentteja yhdistelemällä on 
mahdollista rakentaa juuri haluttu, 
kohteenmukainen kokonaisuus.

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

Calix-lisätietoa kuluttajille ja ammattilaisille: autolämpö.fi 
Kaha on avannut osoitteeseen www.autolämpö.fi  niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin tarkoitetun auto-
lämpösivuston, josta löytyy Calix-autolämpötuotteiden lisätietoja ja asennusohjeita sekä jälleenmyyjähaku. 

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

Kiinteästi asennetusta ylläpitolatu-
rista saa suurimman hyödyn, kun 
ajoneuvoa voi seisottaa kytkettynä 
sähköverkkoon. Aina se ei ole edes 
ammattikäytössä mahdollista, ja 
varsinkin taloyhtiöiden osakkaat 
saavat lämmitystolpasta virtaa tyy-
pillisesti vain kaksi tuntia kerral-
laan. Calix-ylläpitolaturi parantaa 
kuitenkin lyhyessäkin ajassa mer-
kittävästi akun suorituskykyä.

Pienestäkin latauksesta apua
Pari tuntia ei välttämättä riitä lataamaan 
akkua täyteen, mutta älykkäällä Calix-
laturilla on silloinkin akkua lämmittävä 
ja herättelevä vaikutus. Sen ansiosta akku 
kykenee ottamaan virtaa auton omalta 
laturilta heti käynnistyksen jälkeen, jolloin 
pikaisempikin reissu riittää lataamaan 
akkua riittävästi. Korkealaatuisen ylläpito-
laturin merkitys korostuu, jos autossa on 
ajoneuvon omaa sähkötuuletinta hyödyn-
tävä polttoainekäyttöinen lisälämmitin.

Ratkaisut kaikkiin ajoneuvoihin
Henkilö- ja pakettiautoille tarkoitettujen 
12 V latureiden lisäksi Calix-valikoimaan 
kuuluu kaksi tehokasta 24 V ylläpitolatu-
ria raskaalle kalustolle. Kaikkia malleja saa 
paitsi erillisinä, myös ajoneuvoon sopivan 
kaapelisarjan sisältävinä valmiina paket-
teina. Laturit voi asentaa mihin tahansa 
asentoon ja kaikki laturit ja laturipaketit 
liittää osaksi täydellistä Calix-moottori- ja 
-sisälämmitysjärjestelmää.

BC60
- Pieni 12 V ylläpitolaturi henkilöautoille
- Tuotenumero CX 1753925
- Maks. latausvirta 2 A
- Paino 0,2 kg

BC1205
- Ylläpitolaturi kaikkiin 12 V järjestelmiin
- Tuotenumero CX 1753980
- Maks. latausvirta 5 A
- Paino 0,5 kg

BC1207, BC1217 ja BC1230
- Tehokkaat ylläpitolaturit 12 V järjestelmiin
- Variaatioineen yht. 8 mallia
- Maks. latausvirta 7, 17 ja 30 A
- Paino 0,8, 1,5 ja 1,7 kg

BC1207- ja BC1217-malleista on saatavana myös käyn-
nistyksenestolla varustettu S-versio. Käynnistyksen virta 
päällä ja verkkojohto kytkettynä estävä ratkaisu suojelee 
niin sähköjohtoa ja -liitintä kuin auton etupuskuriakin 
harmillisilta vahingoilta.

BC2412 ja BC2420
- Tehokkaat ylläpitolaturit 24 V järjestelmiin
- Tuotenumero CX 1753280 ja CX 1753281
- Maks. latausvirta 12 ja 30 A
- Paino 1,5 ja 1,7 kg
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Optimoitua toimintaa
Uuden HTM-toiminnon ansiosta lämmitys-
aikaa ei enää tarvitse valita itse. Sovelluk-
seen näppäillään vain haluttu lähtöaika, 
minkä jälkeen järjestelmä laskee vallitse-
vaan lämpötilaan sopivan käyttöajan ja 
-tehon automaattisesti. Paitsi vaivaa, HTM 
säästää myös energiaa minimoidun toiminta-
aikansa ansiosta. Käyttäjiä voi ohjelmoida 
järjestelmään viisi ja toiminnot käynnistää 
ajastetusti kahdelle eri lämmittimelle jopa 
24 tuntia etukäteen. TC4 on ilmainen sekä 
iOS- että Android-sovelluskaupassa.

Webasto Thermo Call – neljäs sukupolvi
TC4 on Webasto-lämmityslaitteiden etäohjaukseen tarkoitetun älypuhelinsovelluksen 
tuorein versio. Käyttöliittymältään entistä selkeämmän applikaation tärkein 
uusi ominaisuus on käytön helppoutta merkittävästi lisäävä HTM
(Heat Time Management) -toiminto.

Air Top 2000 STC
Alle 9 m veneiden sekä hyötyajoneuvo-
jen ohjaamojen lämmitykseen soveltuva 
2000 ST on päivitetty Webaston viimei-
simmällä Air Top -ilmalämmitintekniikalla. 
Ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset 
minimoivat puhaltimen kierrosnopeuden, 
optimoivat palotapahtuman ja hiljentävät 
annostelijapumpun ääntä. 

Yhdistettynä portaattomasti toimivaan 
termostaattiin ne merkitsevät paitsi hiljai-
sempaa, myös taloudellisempaa lämmön-
säätöä. Air Top 2000 STC on myös yhteen-
sopiva uusien MultiControl-, SmartControl-
ja TC4-käyttölaitteiden kanssa.

uudisti tuot  teita ja sovelluksia

Laajaa asennettavuutta
Pienen ja kevyen laiteohjaimen asennus uuden 
lämmittimen yhteyteen vie vain noin puoli tuntia.
Se sopii myös kaikille jälki- ja useimmille tehdas-
asennetuille Webasto-lämmittimille. Henkilö-
autopuolen Thermo Top -vesilämmittimien lisäksi 
TC4 ohjaa uutuutena myös uuden sukupolven 
Air Top -ilmalämmittimiä 2000 STC ja 40/50 Evo. 
Yhdellä ja samalla älypuhelimella voi hallita hel-
posti useita kohteita valitsemalla oikean ajo-
neuvosymbolin sovelluksen pyyhkäisyvalikosta.
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LIsätiedot: 
Jari Widerholm, (09) 6156 8363, 

jari.widerholm@kaha.fi 

Suurille kuormatiloille ja erikoisajo-
neuvoille suunniteltu 9 kW:n HL 90 -ilma-
lämmitin poistuu Webasto-valikoimasta. 
Jatkossa sen korvaa kaksi Air Top 40- tai 
55 Evo -ilmalämmitintä, jotka TWIN-tilassa 
toimiessaan tarjoavat yhteensä jopa 8 tai 
11 kW lämmitystehon. 

Uusinta laitesukupolvea edustavat, hyöty-
suhteeltaan erinomaiset lämmittimet käyn-
nistyvät aina täydellä boosterteholla, kun-
nes haluttu lämpötila on saavutettu. Tämän 
jälkeen termostaatti säätää lämpötilaa por-
taattomasti pitäen sen halutulla tasolla 
automaattisesti.

HL 90 -> Air Top Evo 40/55 TWIN

uudisti tuot  teita ja sovelluksia
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Frigo Top 25-30-40
Parempi hyötysuhde
Vuosi sitten Kahaviestissä esitellyt suora-
vetoiset Webasto Frigo Top 25, 30 ja 40 
kuormatilan jäähdytyslaitteet ovat uudis-
tuneet. Ajoneuvon moottoriin liitettävää 
kompressoria sekä erillistä katolle tai kon-
tin etureunaan asennettavaa lauhdutin-
yksikköä hyödyntävä tuoteperhe on nyt 
sekä tehokkaampi että taloudellisempi.

Sisäisiä ja ulkoisia parannuksia
Laitesarjan ominaisuuksia on kehitetty kai-
killa osa-alueilla. Komponenttien kevyempi 
rakenne ja lauhduttimen aerodynaamisempi 
muotoilu alentavat viime kädessä poltto-
aineenkulutusta. Oma lukunsa on 230 V 
taukojäähdytyskompressori, joka päivittyi 
hihnavetoisesta huoltovapaaksi, hermeetti-
seksi scroll-kompressoriksi.

Kaikkiin kuormatilan jäähdytystarpeisiin
Jäähdytystehot 2350, 3500 ja 3800 W sekä 
kylmäaine R404A mahdollistavat viileä- ja 
kylmäkuljetukset jopa 20 m3 kuljetustiloissa 
ja kaikissa ulkolämpötiloissa. Laitteiden 
tyypillisiä asennuskohteita ovat esimerkiksi
MB Sprinter-, VW Crafter- ja Iveco Daily- 
alustoille rakennetut jakeluautot.

Webaston Frigo Top -tuotelinja on uudistunut kahdella rintamalla. Auton 12 V sähköjärjestelmää hyödyntävä 
jäähdytyslaitesarja laajeni, ja suoravetoisten jäähdytyslaitteiden sarja parani entisestään.

Frigo Top

Kumpaakin Frigo Top -sarjaa ohjaava 
tyylikäs käyttölaite soveltuu sekä katto-
että seinäpaneeliasennukseen.

ja kaikissa ulkolämpötiloissa. Laitteiden 
tyypillisiä asennuskohteita ovat esimerkiksi
MB Sprinter-, VW Crafter- ja Iveco Daily- 
alustoille rakennetut jakeluautot.

Frigo Top 10-15-20Frigo Top 25-30-40
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Frigo Top 10-15-20
Sähköistä riippumattomuutta
Viime Kahaviestissä esitelty Webasto Frigo 
Top 10 on saanut rinnalleen hieman isom-
pien kuormatilojen viilennykseen ja kyl-
mennykseen tarkoitetut 15- ja 20-mallit. 
Kaikki kolme hyödyntävät omaa sähköistä
kompressoriaan, joten käyttö on mahdol-
lista myös ajoneuvoissa, joiden moottori-
tilaan ei ole mahdollista asentaa erillistä 
jäähdytyslaitekompressoria.

Sulautuvaa integroitavuutta
Sarjan laitteet ovat myös ulospäin näky-
mättömiä: höyrystinyksikkö asennetaan 
kuormatilan sisäkattorakenteisiin sekä 
kompressori ja lauhdutinyksikkö ajoneuvon 
alustaan tai muuhun sopivaan paikkaan. 
Täydellinen intergoitavuus merkitsee, että 
auton korkeus tai ulkonäkö eivät muutu.

Monipuolista käytettävyyttä
R404A-kylmäaineen ja hyvän jäähdytys-
tehon ansiosta sarjan laitteet soveltuvat 
viilennyksen ja kylmennyksen lisäksi myös 
pienempien tilojen pakastukseen. Optiona 
saatava 230 V taukojäähdytys mahdollistaa 
käytön myös auton moottori sammutettuna 
ja laajentaa soveltuvuutta esimerkiksi tori- 
tai catering-käyttöön.

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

 FT 10 (1100 W, < 5 m3) FT 15 (1432 W, 5–7 m3) FT 20 (1800 W, < 10 m3)

 VW Caddy     

 MB Vito, Citan Vito Sprinter

 Nissan NV200  NV400

 Opel Combo Vivaro Vivaro, Morano

 Peugeot Bipper, Partner, Expert Expert Boxer

 Renault Kangoo

 Citroen Nemo, Berlingo Jumpy Jumper

 Fiat Fiorino, Doblo, Scudo Doblo, Scudo Ducato

 Ford Connect, Courier Custom Transit

Kuormatilan jäähdytyslaitteet uudistuivat
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Next Generation
Uuden sukupolven Alcotest 3820 edustaa edeltäjänsä tavoin tarkkuudeltaan ja 
kestävyydeltään viranomaistasoa. Muotoilu, käytettävyys ja toimintanopeus sitä 
vastoin ovat kehittyneet vastaamaan nykyaikaisen mobiiliajan henkeä. Taskuun 
mahtuva ja käteen täydellisesti sopiva laite on käyttövalmis hetkessä, ja täysin 
uudenlainen suukappale optimoi puhalluksen ja minimoi virheiden mahdolli-
suuden. Säilytyksen ajaksi suukappale korvataan hygieenisesti suojakannella.

Vain yksi käyttöpainike
Uutuustesterin käyttö on helppoa valaistulla monitoiminapilla, jonka 
painalluksista saa haluttaessa myös äänipalautteen. Sisäänrakennettu 
CR123A-paristo riittää 1500 mittaukseen ja pitää muistissa 
laitteen asetukset sekä 10 viimeisintä mittaustulosta. 

Made in Germany
Taustavalaistu 32 x 22 mm LCD-näyttö ja -5…+50 °C 
käyttölämpötila merkitsevät hyvää käytettävyyttä 
haastavimmissakin oloissa. IP52-suojattu laite 
valmistetaan Saksassa Drägerin tarkkuuslait-
teita koskevia tiukkoja laatukriteereitä 
noudattaen.

Monipuolista   turvallisuutekniikkaa
Vuonna 1889 perustettu Dräger on maailman johtava kaasumittaus- ja suojelutekniikkaan erikoistunut yritys. 
Kahan tuoteohjelmassa se on totuttu näkemään alkolukoillaan ja -testereillään, ja uutuutena valikoimaan tulee 
myös muuta turvallisuustekniikkaa. Kauden suurimpana uutisena Dräger esittelee seuraajan huippusuositulle 
alkotesterilleen. Uusi Alcotest 3820 edustaa sekä ominaisuuksiltaan että ulkonäöltään alan ehdotonta kärkeä.

Alkotesteri Alcotest 3820

Vain 50 x 133 x 29 mm kokoisen ja 130 g 
painavan laitteen mukana toimitetaan naar-
muilta ja pölyltä suojaava mikrokuitupussi sekä 
kolme vaihtosuulaketta.

Uuden sukupolven Alcotest 3820 edustaa edeltäjänsä tavoin tarkkuudeltaan ja 
kestävyydeltään viranomaistasoa. Muotoilu, käytettävyys ja toimintanopeus sitä 
vastoin ovat kehittyneet vastaamaan nykyaikaisen mobiiliajan henkeä. Taskuun 
mahtuva ja käteen täydellisesti sopiva laite on käyttövalmis hetkessä, ja täysin 
uudenlainen suukappale optimoi puhalluksen ja minimoi virheiden mahdolli-
suuden. Säilytyksen ajaksi suukappale korvataan hygieenisesti suojakannella.

Uutuustesterin käyttö on helppoa valaistulla monitoiminapilla, jonka 

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

Dräger Pac 5500 on ilman hiilimonoksidi-
pitoisuutta mittaava laite, jonka käyttö-
kohteita ovat mm. korjaamot ja katsastus-
asemat sekä kesämökit ja muut tilat, joissa 
käytetään takkaa, kamiinaa tai vastaavaa 
tulisijaa. Pieni ja helppokäyttöinen, IP65-

Häkävaroitin Pac 5500

Molemmat Interlock-mallit soveltuvat yritys-
käyttöön ja hieman monipuolisempi 7000 
myös valvotun ajo-oikeuden alkolukoksi. 

Alkolukko Interlock 7000 ja 5000

Vuonna 2005 esitelty Dräger Interlock XT 
oli ensimmäinen Suomessa laajasti käyt-
töön otettu alkolukko. Viime syksynä lan-
seerattiin uudet Interlock-mallit 7000 ja 
5000, jotka veivät alkolukkojen muotoilun 
ja käytettävyyden täysin uudelle tasolle. 
Alan uusimmat hyväksynnät ensimmäi-

sinä saaneiden laitteiden ohjelmistot on 
nyt viilattu kuntoon, koulutukset viety läpi 
ja asennukset saatu täyteen vauhtiin. Lop-
pukäyttäjiltä saatu palaute on ollut erittäin 
positiivista: uuden sukupolven mallit toimi-
vat nopeasti ja luotettavasti sekä sulautu-
vat tyylikkäästi ohjaamoon.

Palopakohuppu Parat 5500
Dräger Parat 5500 on tulipalossa syntyvien
vaarallisten kaasujen, höyryjen ja hiukkas-
ten torjuntaan tarkoitettu turvavaruste. 
Visiirillä ja pitkäikäisellä CO P2 -suodatti-
mella varustettu huppu antaa käyttäjälleen 

15 minuuttia aikaa paeta palavasta tilasta, 
jossa savu ja palokaasut vaikeuttavat näke-
mistä ja hengittämistä. Parat 5500 on saata-
vana kartonki- sekä olkalaukkutyyppisissä
pehmyt- ja kovamuovipakkauksissa, joista 
huppua poistettaessa suodattimen suoja-
liuskat poistuvat automaattisesti.

suojattu mittari on varustettu kahdella 
anturilla ja valaistulla LCD-näytöllä. Värinä- 
ja äänihälytyksen lisäksi se antaa 360° näky-
vän valohälytyksen kulmiin sijoitetuilla LED-
vilkuilla. CE-merkityn laitteen mukana toi-
mitetaan vaihdettava vesi- ja pölysuodatin.

vaarallisten kaasujen, höyryjen ja hiukkas-
ten torjuntaan tarkoitettu turvavaruste. 
Visiirillä ja pitkäikäisellä CO P2 -suodatti-
mella varustettu huppu antaa käyttäjälleen 

Katso esittelyvideo:
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WorkshopTab 
– jopa 50 % nopeampi
Tablettityyppinen WorkshopTab korvaa jat-
kossa CTCII-testerin vieden piirturitestauk-
sen kerralla nykyaikaiseen mobiiliaikaan. 
Langaton laite yhdistää yksiin kuoriin kaikki 
piirturin asennuksessa, kalibroinnissa, tar-
kastuksessa ja raportoinnissa vaadittavat 
toiminnot. Sisäänrakennetulla Bluetoothilla 
ja sirukortinlukijalla varustettu vahvaraken-
teinen tabletti on tehty kestämään vaati-
vaa ammattikäyttöä niin korjaamossa kuin 
kentälläkin.

Kosketusnäytön ja selkeän käyttöjärjes-
telmän ansiosta laitteen käyttö on nopeaa
ja helppoa. Esimerkiksi tyypilliseen kaksi-
vuotistarkastukseen kuluu WorkshopTabin 
avulla noin puolet vähemmän aikaa kuin 
ennen, sillä kaikki mittaukset voi tehdä 
ohjaamosta käsin langattomasti. Tarkastus-
todistus tulostetaan suoraan langattomalle
verkkotulostimelle tai telakka-asemaa 
käyttäen mille tahansa tulostimelle.

Suurta näyttöä voi 
käyttää myös tablettiin 
kiinnitetyllä kosketuskynällä.

DTCO 2.2 – uusi ulkoa ja sisältä
VDO:n digitaalinen ajopiirturi DTCO on uudistunut sekä ulkonäöltään että ohjelmis-
toltaan. DTCO 2.2 yksinkertaistaa laitteen käyttövalikkoa, nopeuttaa tietojen latausta 
sekä tarjoaa CAN-väylästä laajempia teknisiä tietoja yrityksen kalustonhallintajärjestelmiin. 
Käytettäessä älypuhelinsovellusta ja SmartLink-lähetintä saadaan piirturin manuaalisyöt-
töjä hallittua entistä helpommin. Ominaisuudet perustuvat piirturiin tehtyihin teknisiin 
muutoksiin, joten ohjelmistoversio 2.2 toimii vain uudessa mallissa. 

Uutuuksia kaluston hallintaan
Ajokaluston hallintaan tarkoitetun VDO-tuoteohjelman suurin uutuus on kosketusnäytöllä varustettu 
WorkshopTab -piirturitesteri. Samalla valikoimaan tulee uutuustesterin langattomuutta 
hyödyntäviä mittalaitteita sekä täydellisesti uudistunut digipiirturi.



39

Lisätiedot: 
Joni Wirtanen, (09) 615 68 255,

 joni.wirtanen@kaha.fi 

Uutuuksia kaluston hallintaan

RIM ja BlueMeter 
– langatonta mittausta
Uuden WorkshopTabin myötä piirturin 
kaksivuotistarkastus voidaan tehdä lan-
gattomasti kahdella tavalla. Korjaamon 
jarrudynamometriä hyödynnettäessä mat-
kapulssi ja renkaan ympärysmitta saadaan 
rullilta jarrutesteriin kiinnitettävän VDO 
RIM -moduulin avulla. 

Automaattista mittarataa käytettäessä 
puolestaan ohjaamon kylkeen kiinnite-
tään imukupilla VDO BlueMeter -yksikkö, 
jonka infrapuna-LED tunnistaa mittaradan 
heijastintangot. Kumpikin ratkaisu lähet-
tää tiedot WorkshopTabille langattomasti 
Bluetooth-yhteydellä.

Lindgaard · Pedersen A/S
E-Cruiseen perustuvan Eco2moven taustalla on Tanskan johtava sähköisten auto-
varusteiden tarjoaja ja kehittäjä Lindgaard · Pedersen A/S. Vuonna 1988 perustetulla 
yrityksellä on toimintaa yli 25 maassa.

Lindgaard · Pedersen A/S
E-Cruiseen perustuvan Eco2moven taustalla on Tanskan johtava sähköisten auto-

Sähköisen kaasupolkimen ja moottorinohjausyksikön väliin asennettava
Eco2move säästää polttoainetta, ajokalustoa ja luontoa auttamalla 
kuljettajaa ajamaan taloudellisemmin ja järkevämmin. Se on täydellinen 
valinta esimerkiksi jakelu-, lähetti- ja vartiointiautoihin.

Selvää 
säästöä

Huomaamaton toiminta
Eco2moven toimintaperiaate perustuu kierrosnopeuden rajoittamiseen tavalla, joka 
ohjaa kuljettajaa vaihtamaan suuremmalle vaihteelle parhaalla mahdollisella hetkellä. 
Laite ei edellytä mitään säätämistä tai toimenpiteitä kuljettajalta, jonka ajotapa muuttuu 
ohjaimen vaikutuksesta taloudellisemmaksi kuin itsestään.

Merkittävää kustannusetua
Monipuolisesti säädettävä Eco2move toimii lisäksi nopeudenrajoittimena ja sillä voi 
estää turhat revittelyt ja kiihdyttelyt. Isompien ajokalustojen kohdalla se tarkoittaa 
paitsi 5–10 % pienempää polttoaineen kulutusta, myös säästöä voimansiirron ja alustan 
komponenttien sekä jarruosien ja renkaiden kulutuksessa.

Helppo asentaa ja poistaa
Plug & Play -tyyppinen Eco2move ei vaadi ohjaamoasennuksia tai tee muutoksia auton
moottorinohjausjärjestelmään. Kun laite esimerkiksi auton jälleenmyynnin yhteydessä 
poistetaan, ajoneuvon käytös palautuu siltä osin täysin entiselleen. Eco2move-toimituk-
seen kuuluvat ohjausyksikön lisäksi asennusohje ja -osat.

www.lpdk.com

Lindgaard 
Pedersen A/S

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, 

jaakko.asikainen@kaha.fi 

monella tasolla
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Pakettiau tojen lisävarusteet Kahalta
Kahan valikoimassa on suuri 
määrä mekaanisia ja sähköisiä 
lisävarusteita pakettiautojen 
monipuoliseen varusteluun. 
Tämän aukeaman tarkoitus 
on antaa kokonaiskuva 
tarjonnasta, johon voi 
tutustua tarkemmin 
Autoluettelon Hyöty-
ajoneuvot-osiossa.

Kylmäkuljetuslaitteet LisävalotKuljetusjärjestelmät

Vetokoukut

Peruutustutkat

Kaasujouset

WC-tuotteetKamerajärjestelmä JääkaapitKamerajärjestelmät
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Pakettiau tojen lisävarusteet Kahalta

Lisävalot

Laitetelineet Laitetelineet 

Lisävalot 

Autolämpö ja akkulaturit Lämmitys- ja ilmastointilaitteet

RadiosoittimetAkkulaturit

Tarkempaa tietoa tuoteryhmän 
kaikista lisävarusteista osoitteessa:

Multimedialaitteet PiirturivarusteetAlkolukot ja -testeritLisävalot

Invertterit 

LisävalotelineetKumimatot AskelmatKylmälaukut

Autolämpö ja akkulaturit

Invertterit 
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ProViu parantaa turvallisuutta
Destia asentaa ja huoltaa Lahden katuvaloja
nostolavalla varustetulla kuorma-autolla.
Raskaan ajoneuvon liikkumiseen ahtailla 
katualueilla liittyy riskejä paitsi jalankulki-
joiden ja muun liikenteen, myös kaupungin 
infrastruktuurin ja kaluston itsensä kannalta.
Työturvallisuutta parantaakseen Destia 
kääntyi Kahan ja Raskone Oy:n puoleen, 
jotka asensivat yhteistyössä autoon Conti-
nental ProViu ASL360 -kamerajärjestelmän.

Asennus sujuvaa, käyttö helppoa
ProViu ASL360 -asennus rakentuu sähköi-
sistä ja mekaanisista laiteasennuksista sekä 
tietokoneella tehtävästä sovitusohjelmoin-
nista. Hyötyajoneuvojen korjaamopalveluja
Lahden alueella tarjoavan Raskone Oy:n 
ja Kahan yhteistiimiltä kului Destian projek-
tiin kaikkineen yksi työpäivä. Lopputulos 
tyydytti niin asentajia kuin autoa käyttäviä 
Destian Sauli Laurellia ja Pasi Raitaniemeä-
kin, joiden työmukavuutta ProViu parantaa 
jatkossa merkittävästi.

ProViu ASL360 -asennus

Continental ProViu ASL360 on hyötyajoneuvoihin tarkoitettu kamerajärjestelmä, joka yhdistää neljän laajakuva-
kameran kuvan yhdeksi ajoneuvon yläpuolelta nähtäväksi 360° kuvaksi. Kahaviesti seurasi järjestelmän asennusta 
Destian kuorma-autoon.

Continental ProViu ASL360 -kamerasarjan komponentit: 
Keskusyksikkö ja 4 kameraa. Kaapeli 2,5 / 6,5 / 10 / 15 / 20 m tilataan erikseen.
Kamerasarjat ja -kaapelit sekä varaosat ja työkalut, ks. Autoluettelo. 

Kamerat sijoitetaan symmetrisesti ajoneuvon kaikille 
sivuille, lähelle pystysuuntaista keskilinjaa.

Auton ääriviivapiirros liitetään monitorin näyttämään kuvaan 
kalibrointiohjelmassa. Erillisen kameran kuva voidaan 
tarvittaessa saada aktivoitumaan suuremmaksi 
vilkun tai peruutusvaihteen herätteellä.

Lisätiedot: Juha Lauronen, puh. (09) 6156 8247, juha.lauronen@kaha.fi 
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Kalansilmäobjektiivien vuoksi kuva taittuu sylinterimäiseksi, mikä 
vaatii Sauli Laurellilta ja muilta Destian kuljettajilta totuttelua.

Mukaan asennus-
pisteeksi ja jälleenmyyjäksi?

Tarjoamme ProViu ASL360 -järjestelmän yhden päivän 
tuote- ja asennuskoulutuksen Vantaalla huhti-toukokuun aikana. 

Pyydämme aiheesta kiinnostuneita yrityksiä ottamaan yhteyttä koulutta-
jaamme Juha Lauroseen puh. (09) 6156 8247 tai juha.lauronen@kaha.fi .

Raskone Oy:n korjaamopäällikkö Kari Sunnari (oik.) ja autosähkö-
asentaja Toni Suojärvi uskovat asennuskohteita löytyvän paljon 
lisää erilaisista asuinalueilla liikkuvista erikoisajoneuvoista.

Kahan kamerajärjestelmien asiantuntija 
Juha Lauronen toimi projektissa teknisenä 

yhteyshenkilönä tehden järjestelmän 
kalibroinnit ja ohjelmoinnit yhdessä 
Raskone Oy:n Toni Suojärven kanssa.

Kuten Destian erikoisvarustetun Volvo FE -kuorma-autonkin 
tapauksessa, järjestelmän muodostaman yhteiskuvan 

saumattomuus edellyttää aina kameroiden 
tarkkaa ajoneuvokohtaista sijoittelua.
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Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja 
rakentuu mustaksi jauhemaalatuista meri-
alumiiniosista sekä tärinää ja iskuja vaimen-
tavista kumisista kuulanivelistä. 

RAM-ratkaisut on rakennettu noin 1000 
osakomponentista, joita yhdistelemällä 
syntyy yli 3000 nimikkeen tuotevalikoima.

Kiinnitysratkaisuja kaikkiin kohteisiinKiinnitysratkaisuja kaikkiin kohteisiin
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Muissa Pohjoismaissa hittituotteeksi noussut Unisynk-pidike on rantautunut myös Suomeen ja Kaha-valikoimaan. 
Tavallisille ja suurille älypuhelimille sekä minitableteille soveltuvasta pidikkeestä on saatavana sekä ikkunaan että 
kojelautaan kiinnitettävä malli.

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

-autopidike   mobiililaitekiinnitykseen

Ruotsissa suunniteltu ja myös valmistettu 
Unisynk edustaa parasta skandinaavista 
design-osaamista. Kahden kiinnitystavan 
sekä laajan säädettävyyden ja kallistetta-
vuuden ansiosta kaikki 104–168 mm kokoi-
set laitteet on mahdollista asentaa niin 
kuljettajan kuin etu- ja takamatkustajankin 
näkökenttään.

Ikkunaan kiinnitettävä malli pysyy tuke-
vasti paikallaan tehokkaalla imukupilla ja 
kojelautamalli vastaavasti mukana toimi-
tettavilla tarroilla. Pidikkeiden yksinker-
tainen rakenne ja laadukkaat materiaalit 
merkitsevät hyvää käytettävyyttä, luotet-
tavaa toimintaa ja pitkää käyttöikää. 
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Kiinnitysratkaisuja hyötyajoneuvoihin

Ruotsalaisen Zirkonan tuotevalikoima 
koostuu käyttötarkoituksiin mukautetta-
vista telineistä ja modulaarisesta Zirkona 
Joiner System -kiinnitysjärjestelmästä.

Niitä hyödyntäen saadaan aikaan paljon 
erilaisia tietokoneiden ja näyttöjen kiinni-
tysratkaisuja niin kojelautaan, ohjauspyö-
rään, istuimeen kuin takaseinäänkin.

Kiinnitysratkaisuja hyötyajoneuvoihin
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-autopidike   mobiililaitekiinnitykseen

Erittäin kilpailukykyisesti hinnoitellun pidikkeen 
soveltuvuus eri laitteille on helppo varmistaa 
myyntilaatikon kyljessä olevalla mitta-asteikolla. 
Tuotenumerot MMX UC005 (ikkunamalli) 
ja MMX UC006 (kojelautamalli). Kojelautamalli

Ikkunamalli
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Faréclan uusi kolmen työ vaiheen 1-2- G3-sarja

Vaihe 1: Hionta
G3 Ultra
Sarjan leikkaavin hiomatahna tuottaa loistavan loppukiillon 
yhdellä käsittelyllä (6” G3-tyyny ja 1500–1800 rpm). Pakkaus-
koko 500 g, tuotenumero 70-G3-U501.

G3 Extra
Korkealaatuinen medium-hiomatahna poistaa P1500- ja hie-
nompien paperien jäljet (6” G3-tyyny tai 8” villatyyny ja 1500–
1800 rpm). Pakkauskoko 500 g, tuotenumero 70-G3-E501.

Farécla Automotive esittelee uutuutena kolmen työvaiheen G3-tuotelinjan. 
Hiontaan, viimeistelyyn ja suojaukseen kehitetyt viisi tuotetta jatkavat 
jo vuonna 1984 lanseeratun, legendaarisen G3-sarjan perinteitä helppo-
käyttöisenä ja tehokkaana maalipinnan uudistajana.

Kiillotuskoneiden huippumerkki Kaha-valikoimaan
Uutuutena Kahan tuoteohjelmaan tuleva Rupes on valmistanut sähkö- ja painetoimisia 
työkaluja lähes 70 vuoden ajan. Innovatiiviset moottorinsa itse rakentava yritys tunnetaan 
varsinkin kiillotuskoneistaan, ja aivan erityisesti epäkeskoperiaatteella toimivasta 
BigFoot-mallistostaan.

BigFoot 15
Suurinopeuksinen 
BigFoot 15 sopii etenkin 
tarkkaan detailing-työhön. 
Epäkeskoliike 15 mm, kierros-
nopeus 2000–5000 rpm, teho 
500 W, kara Ø 125 mm, laikka 
maks. 150 mm, paino 2,60 kg. 
Tuotenumero LHR15ES.

BigFoot 21
Markkinoiden laajin liikealue 
nopeuttaa varsinkin laajempien 
alueiden työstämistä. Epäkesko-
liike 21 mm, kierrosnopeus 
1700–4200 rpm, teho 500 W, 
kara Ø 150 mm, laikka maks. 
180 mm, paino 2,60 kg. 
Tuotenumero LHR21ES.

tarkkaan detailing-työhön. 
Epäkeskoliike 15 mm, kierros-
nopeus 2000–5000 rpm, teho 
500 W, kara Ø 125 mm, laikka 
maks. 150 mm, paino 2,60 kg. 

Markkinoiden laajin liikealue 
nopeuttaa varsinkin laajempien 
alueiden työstämistä. Epäkesko-
liike 21 mm, kierrosnopeus 
1700–4200 rpm, teho 500 W, 
kara Ø 150 mm, laikka maks. 

Vaihe 2: Viimeistely
G3 Fine
Hiomatahnoista hienoin poistaa P3000- ja hienompien 
paperien jäljet (6” G3-tyyny ja 1000–2000 rpm). Pakkaus-
koko 500 g, tuotenumero 70-G3-F501.
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Farécla-historiaa 
halki vuosikymmenten
Faréclan juuret ovat hyvin syvällä britti-
läisessä autoteollisuudessa, sillä emoyhtiö 
Broadfi elds Garage and Engineering Com-
pany aloitti korjaamo- ja varaosatoiminnan 
jo 1930-luvulla. Farécla-tuotemerkki sai 
alkunsa, kun uuden ranskalaisen liikekump-
panin kanssa kehitetyt, maalipinnan kun-
nostukseen ja suojaamiseen tarkoitetut 
aineet tuotiin markkinoille vuonna 1952.

Ensimmäiset Farécla-tuotteet G1, G2 ja G7 
sekä Polish No. 2 olivat välitön menestys 
myös Suomessa, joka kuului merkin ensim-
mäisiin vientimaihin. Nopeasti kasvanut 
kysyntä johti Farécla Products Ltd:n eriyttä-
miseen omaksi yrityksekseen vuonna 1971. 
Tänään Farécla on maailmankuulu valmis-
taja, jonka G3-sarja on noussut ammatti-
piireissä käsitteeksi.

Faréclan uusi kolmen työ vaiheen 1-2- G3-sarja
Aukeaman lisätiedot: 
Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi 

LH18ENS
BigFoot-epäkeskokoneiden lisäksi Kahan 
valikoimaan kuuluu soft-start-toiminnolla 
ja vakionopeussäätimellä varustettu, 
vaativaan harraste- ja ammattikäyttöön 
soveltuva pyörivä kiillotuskone LH18ENS. 
Kierrosnopeus 700–1850 rpm, teho 1100 W, 
M14-kiinnitys, paino 2,00 kg.

BigFoot 15 Mark II
Perusmallia 30 % tehokkaampi Mark II sopii hyvin monimuotoisten pintojen viimeistelyyn. 
Epäkeskoliike 15 mm, kierrosnopeus 2500–5300 rpm, teho 500 W, kara Ø 125 mm, laikka 
maks. 150 mm, paino 2,20 kg. Tuotenumero LHR15II.

BigFoot 21 Mark II
Mark II lisää laajaan liikealueeseen 30 % suuremman käyttötehon. Epäkeskoliike 21 mm, 
kierrosnopeus 2500–4700 rpm, teho 500 W, kara Ø 150 mm, laikka maks. 180 mm, paino 
2,25 kg. Tuotenumero LHR21II.

BigFoot-epäkeskokoneiden lisäksi Kahan 
valikoimaan kuuluu soft-start-toiminnolla 
ja vakionopeussäätimellä varustettu, 
vaativaan harraste- ja ammattikäyttöön 

LH18ENS

Vaihe 3: Suojaus
G3 Wax
Kestävä ja kiiltävä suoja nopeasti 
ja helposti (nukkaamaton käsiliina 
tai 6” G3-tyyny ja 1000–1500 rpm). 
Pakkauskoko 500 ml, tuotenumero 
70-G3-W501.

G3 Glaze
Vettä ja likaa hylkivä, hengittävä 
suoja (nukkaamaton käsiliina tai 
6” G3-tyyny ja 1000–1500 rpm). 
Pakkauskoko 500 ml, tuotenumero 
70-G3-G501.
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WhisperPower ja Webasto

Kausiuutuuksia   Kahan venevarustevalikoimaan

Venetuotteet valikoimaan
Uuteen Liqui Moly Marine -tuotelinjaan kuuluu parisen-
kymmentä erilaista moottori- ja vaihteistoöljyä sekä huolto-
kemikaalia. Korkealaatuisten tuotteiden suunnittelussa 
on otettu huomioon kosteuden ja suolan sekä veneiden 
pitkän talvisäilytyksen asettamat haasteet ja vaatimukset. 
Tarkemmat tiedot ja soveltuvuudet ks. Autoluettelo.fi .

Alkavan venekauden uutuuksiin kuuluvat mm. WhisperPowerin energiatiheydeltään erinomainen litiumioniakku 
ja GMDSS-laivahyväksytty laturisarja sekä kosketusohjattava etäkäyttölaite. Viimeksi mainittu soveltuu 
WP-järjestelmien lisäksi myös Webaston ilmastointi- ja lämmityslaitteiden sekä uuden 
sähköisen kattoluukun ohjaamiseen.

WP Ion Power Plus -akku
WhisperPowerin kehittämällä nykyaikaisella 160 Ah Ion Power Plus -litium-
ioniakulla voi korvata 12 V geeliakut  perinteiselle akkutekniikalle haas-
teellisissa kohteissa. Li-ion-tekniikan etuihin kuuluvat mm. keveys ja kor-
kea nimelliskennojännite sekä nopeasyklisyys ja erittäin pieni itsepurkau-
tuminen. Sisäänrakennettu BMS (Battery Management System) pitää akun 
toimintakunnon optimaalisena tasapainottamalla kennojen latautumista 
sekä estämällä ylilatauksen ja alipurkautumisen.

Ion Power Plus -uutuusakku on täydellinen valinta erityisesti paljon virtaa 
vaativiin ja/tai painokriittisiin kohteisiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat mm. 
raskas invertterikäyttö sekä kirjastoauto tai vastaava ajoneuvosovellus. 
Painonsäästö on hyvän hyötysuhteen ansiosta todella merkittävää 
luokkaa, sillä yksi ainoa Ion Power Plus vastaa 
suorituskyvyltään 3–4 AGM- tai geeliakkua. 
Samasta syystä siitä koko elinkaaren aikana 
saatu virta tulee lopulta lyijyakku-
ratkaisuja halvemmaksi.

Akussa on vakiovarusteena CANopen-liitäntä, johon 
voi kytkeä lisävarusteisen Whisper Interface Box 
-ohjainyksikön akustojen hallintaan.

WP Supreme Pro -laturisarja
Supreme Pro on vaativiin ammattimerenkulun kohteisiin tarkoitettu uusi 
laturisarja. GMDSS-hyväksyntä merkitsee, että Supreme Pro -laturit sovel-
tuvat sellaisenaan sekä ensiasennusosiksi vene- ja laivanrakennusteollisuu-
den tarpeisiin että varaosiksi kaupallisessa tai viranomaiskäytössä oleviin 
aluksiin. Vaadittavilla hälytyskytkennöillä sekä paikallis- ja etävalvontajär-
jestelmillä varustetuissa 25, 40, 60, 80 ja 100 A latureissa on liitännät kol-
melle akustolle (päävirtalähtö ja kaksi 6 A apuliitäntää).

Latureita hallitaan etulevyn 
painikkeiden ja LCD-näytön 
tai lisävarusteisten etäkäyt-
tölaitteiden (kuten Touch 
Displayn) avulla.
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WhisperPower ja Webasto

Kausiuutuuksia   Kahan venevarustevalikoimaan

Huoltokemikaalit
Viisi tuotetta diesel- ja bensiinimoottorien
polttoainejärjestelmän puhdistukseen ja 
suojaamiseen.

Vaihteistoöljyt
Kaksi öljytyyppiä, yhteensä neljä tuotetta.

Rasvat
Kolme venerasvatyyppiä, yhteensä neljä 
tuotetta.

Yleishoitoaineet
Kolme tuotetta veneen puhdistukseen ja 
suojaamiseen.

Moottoriöljyt
Kuusi öljytyyppiä diesel- ja bensiinimootto-
reille, yhteensä 18 tuotetta.

Lisätiedot: Jari Veteläinen, 
040 147 1829, (09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi 

WP Touch Display -käyttölaite 
Touch Display on tarkoitettu kaikkien WhisperPower-sähköjärjes-
telmien valvomiseen ja ohjaamiseen. Laitteen selkeällä kosketus-
näytöllä voidaan esittää ja hallita niin inverttereitä, latureita kuin 
akustojakin koskevia tietoja ja ominaisuuksia. Yhteistyössä saksa-
laisvalmistajan kanssa laitteeseen ohjelmoitiin myös Webaston 
ilmastointi- ja ilmalämmityslaitteiden sekä sähkökäyttöisten 
ikkunoiden komentokannat, mikä tekee RS232-i-
rajapinnassa toimivasta Touch Displaysta todel-
lisen venejärjestelmien yleisohjaimen.

Touch Display on saatavana 5”, 7” tai 10” 
kosketusnäytöllä varustettuna. CAN-väylää 
hyödyntävä laite upotusasennetaan 
esimerkiksi kojelautaan.

Webasto BlueSky -kattoluukku
Webaston BlueSky on erittäin vahvalla akryylilasilla varustettu sähkökäyttöinen 
12 V kattoluukku moottoriveneisiin. Vain 14 kg painavan luukun runko (moottori-
suoja, liukukiskot ja avausmekanismi) on eloksoitua alumiinia ja tiivisteet 100 % 
vedenpitäviä. Reunoista tyylikkäästi rasteroituun pleksilasiin ei kondensoidu 
kosteutta kaksikerroksisen rakenteen ansiosta. Hinnaltaan käsikäyttöistä 
luukkua vastaava BlueSky soveltuu paitsi 
uudis-, myös jälkiasennukseen suoraan 
Lewmar Pilot 78:n ruuvinreikiin.

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

Hytin katolle ja rannikkomerenkäyntiin 
hyväksytyn (kategoria B alue III), sähkö-
käyttöisen BlueSky-liukuluukun voi 
avata myös manuaalisesti veivillä.
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SAE J1939 CAN -ohjattujen ja perinteisten dieselmoottoreiden hallintaan ja valvontaan tarkoitettu Murphy-
ohjainmallisto on laajentunut uudella MPC-10-rinnakkaismallilla ja ominaisuuksiltaan hieman riisutummalla 
MLC380-ohjainpaneelilla. 

MPC-20 / ML2000
Murphy PowerCore 20 on yleismallinen 
monikäyttöohjain manuaalisella ja auto-
maattisella moottorin käynnistys /pysäytys-
toiminnolla sekä kierrosluvunohjauksella. 
MPC-20 on tarkoitettu vaativiin pumppu- ja 
kastelusovelluksiin, joissa tarvitaan enem-
män sisäänmenoja ja ulostuloja ohjaamaan 
eri käyttötoimintoja. Ohjaimen valmiita esi-
ohjelmia voidaan ottaa käyttöön tarpeen 
mukaan erilaisissa erilaisissa generaattori- 
ja voimayksikkösovelluksissa.

MPC-10 / ML1000-4X
Uusi Murphy PowerCore 10 on isoveljensä
tapaan yleismallinen monikäyttöohjain 
manuaalisella ja automaattisella moottorin 
käynnistys- ja pysäytystoiminnolla sekä kier-
rosluvunohjauksella. Vähemmillä sisään-
menoilla ja ulostuloilla varustettuna ja tilan-
tarpeeltaan pienempänä MPC-10 on erin-
omainen valinta hieman yksinkertaisempiin 
pumppu- ja kastelusovelluksiin sekä paine-
ilmakompressoreihin ja puuhakkureihin.

MPC-10- ja MPC-20-ohjaimet ovat saatavana myös koteloituina ML1000-4X- ja ML2000-
paneeleina. Valmiiksi koteloidun MLC380-paneelin ohjain on myös erikseen myytävä PV380.

MPC-20 on mm. monien merkittävien brittiläisten pumppuvalmistajien ohjauslaitevalinta.

 MPC-10 / ML1000-4X  MPC-20 / ML2000  MLC380 / PV380
Näytön tyyppi 2,7” TFT 400 x 200   3,8” LCD 320 x 240
Näytön lämmitys   On
Painikkeiden määrä  11   5
LED merkkivalot  3   2
Käyttöjännite  8–32 VDC   6–36 VDC
Tiiveysluokka  IP67   IP66 ja IP67
Käyttölämpötila   -40…+85 °C
CE-hyväksyntä   On
Sisäänmenoja yhteensä 9  15  8
-Digitaaliset sisäänmenot 5  6  1
-Analogiset sisäänmenot 3  8  6
-Taajuussisäänmenot   1
Ulostuloja yhteensä 7  13  2
CAN J1939 -liitäntä   On
RS485 Modbus -liitäntä   On
USB-liitäntä*   On
Plug & Play -ohjelmoitu   On

*Sovelluskohtaisten muutosten tekemiseen PowerVision-ohjelmointityökalulla.

sähköisille ja mekaanisille dieseleille
-ohjainkontrollerit

MLC380 / PV380
MurphyLink-sarjan MLC380-ohjainpanee-
lin ytimenä on PowerView 380 -monitoi-
minäyttö, jolla voidaan valvoa ja hallita
sähköisesti ohjatun moottorin käynnis-
tystä, sammutusta ja kierrosluvun säätöä. 
Valmiiksi ohjelmoidun uutuuspaneelin 
käyttöönotto voidaan tehdä monipuoli-
silla valinnoilla helposti suoraan näytöstä. 
Ohjainta suojaavan vankan, pulverimaa-
latun teräskotelon voi huoletta asentaa 
lähelle moottoria.

Lisätiedot: Timo Lopperi, 
(09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi 
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Uusi vakiotuotesarja Kahan varasto-ohjelmaan

Kaksi modernia perussarjaa
Kahan varasto-ohjelmassa on kaksi perussarjaa: S286 vedelle ja 
vesimäisille aineille, kuten jäähdytysnesteille ja polttoaineille, 
sekä S287 moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyille. 
Molemmat sarjat edustavat Delphi Metri-Pack 150 
-liittimillään ja kattavalla kierrevalikoimallaan 
Fozmulan kaikkein uusinta pinnantaso-
kytkinteknologiaa.

Fozmulan kapasitiiviset 
pinnantasokytkimet

Kapasitiivisen pinnantasokytkimen toimintaperiaate
Kapasitiivisen pinnantasokytkimen toiminta perustuu tunnistinelementin ja rungon välisen kapasi-
tanssin muutokseen. Mittausarvo muuttuu tunnistimen sijainnin mukaan, sillä ilman, veden ja 
öljyn sähköiset eristevakiot (εr) poikkeavat toisistaan. Siihen ohjelmoidun toiminnan mukaisesti 
kytkimen sisäinen elektroniikka maadoittaa ulostulon tai antaa pinnantasoa kuvaavan jännite-
tiedon esimerkiksi ajoneuvon tai moottorin ohjausyksikölle.

Kaha tuo Suomen markkinoille vaativiin käyttöolosuhteisiin 
suunnitellut Fozmula-pinnantasokytkimet, joiden 
varastovalikoima kattaa sovellukset niin vesi-
kuin öljymäisillekin nesteille.

Vakiosarjojen ominaisuudet
- Kierrevaihtoehdot: M14 x 1.5, M18 x 1.5, 1/4” NPTF, 3/8” NPTF, 1/2” NPTF, 1/2” BSPT
- Käyttöjännite: 9–35 VDC
- Käyttölämpötila: -40…125 °C
- Paineenkesto: Maks. 25 bar (tarkistettava erikoissovelluksissa)
- Tiiveysluokka: IP67
- Käynnistymisviive: 1 s
- Käynnistymistila: Ei nesteessä (out of liquid)
- Hälytysviive: 10 s
- Ulostulon tyyppi: Maadoittava (1 A)
- Sähköliitäntä: 4-napainen Delphi Metri-Pack 150
- EMC-hyväksynnät: ISO10605, ISO11452-1 ja ISO11452-3

Kapasitiivisen pinnantasokytkimen toimintaperiaateKapasitiivisen pinnantasokytkimen toimintaperiaate
Kapasitiivisen pinnantasokytkimen toiminta perustuu tunnistinelementin ja rungon välisen kapasi-

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

Kaksi modernia perussarjaa
Kahan varasto-ohjelmassa on kaksi perussarjaa: S286 vedelle ja 
vesimäisille aineille, kuten jäähdytysnesteille ja polttoaineille, 
sekä S287 moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyille. 
Molemmat sarjat edustavat Delphi Metri-Pack 150 
-liittimillään ja kattavalla kierrevalikoimallaan 
Fozmulan kaikkein uusinta pinnantaso-
kytkinteknologiaa.

suunnitellut Fozmula-pinnantasokytkimet, joiden 
varastovalikoima kattaa sovellukset niin vesi-
kuin öljymäisillekin nesteille.

Vakiosarjojen ominaisuudet

�εr =1

Ilma

Neste

�εr >1

Korkeaa laatua ja soveltuvuutta
Uutuuskytkimien tyypillisiä käyttökohteita 
ovat esimerkiksi työkoneet, hyötyajoneuvot 
ja generaattoriyksiköt. Kahan vakiovalikoi-
man lisäksi Fozmulalta on mahdollista saada 
myös räätälöityjä versioita sarjatuotantoa 
varten. Robustien tuotteiden soveltuvuutta
laajentavat -40…+125 °C käyttölämpötila ja 
IP67-tiiveysluokka sekä huikea 15,3 Grms 
värinänkesto.
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Viewline GPS Speed on elektroninen monitoimiloki sisäänrakennetulla GPS-vastaanotti-
mella, minkä ansiosta ulkoista antennia tai nopeusanturia ei tarvita. Yhdistelmämittari on 
todellinen Plug & Play -ratkaisu sekä uusiin että vanhempiin veneisiin korvaamaan mekaa-
nisia ja sähköisiä lokinäyttöjä. Mittari on saatavana asteikoilla 70 ja 35 sekä uutuutena 12, 
joiden nopeusyksiköksi voi valita kn, kph tai mph. 

Marine- ja ajoneuvo-
tuotteet Kaha Oy:lta

Kahan emoyhtiö KGK on edustanut VDO-tuotteita 1950-luvulta alkaen, ja Kaha Oy 
tuonut Suomeen ja myynyt VDO:n marine- ja -ajoneuvotuotteita jo vuodesta 1992. 
Pitkä kokemus antaa myös jatkossa vahvan selkänojan korkealaatuisten 
VDO-tuotteiden jakelulle ja tekniselle tuelle.

Lisätiedot: 
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, 
timo.lopperi@kaha.fi  (ajoneuvoelektroniikka). 
Jukka Kerminen, (09) 6156 8296,
 jukka.kerminen@kaha.fi  (venevarusteet).

Anturit ja kytkimet
VDO on jo vuosikymmeniä tunnettu erit-
täin laajasta, erilaisilla kierteillä, pituuksilla 
ja liitäntävaihtoehdoilla varustetusta anturi-
ja kytkinvalikoimastaan. Kaikki eurooppa-
laisille markkinoille vuoden 1967 jälkeen 
valmistetut moottorivalvonta-anturit ovat 
edelleen yhteensopivia Viewline- ja Acqua-
Link-mittareiden kanssa.

Viewline
Viewline on VDO:n moderni vene- ja ajo-
neuvokäyttöön suunniteltu analogimittari-
sarja, joka hyödyntää uusinta mittaritekno-
logiaa yhteensopivuuden aiempien mittari- 
ja anturisarjojen kanssa huomioiden.

AcquaLink
AcquaLink on VDO:n uusi venekäytttöön 
suunniteltu monitorointijärjestelmä, joka
yhdistää perinteisten analogiantureiden 
tiedot ja digitaalisen väylädatan helposti
hallittavaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän 
keskuksena on monipuolinen Nav Box, joka 
kokoaa mm. NMEA 2000- ja 0183-laitteista 
ja muista järjestelmistä saadut tiedot ja tuo 
ne AcquaLink-sarjan mittareilla ja TFT-moni-
toiminäytöillä monitoroitavaksi.

tuonut Suomeen ja myynyt VDO:n marine- ja -ajoneuvotuotteita jo vuodesta 1992. 
Pitkä kokemus antaa myös jatkossa vahvan selkänojan korkealaatuisten 

AcquaLink

Anturit ja kytkimet

AcquaLink
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Tuoteuutisia

Mallikohtaiset häikäisysuojat
uutuutena Kaha-valikoimaan

Kahan lisävarustevalikoima kasvaa korkea-
laatuisilla, mallikohtaisilla Car Shades -häi-
käisysuojilla. Isossa-Britanniassa valmistet-
tavat, käsin viimeistellyt suojat istuvat täy-
dellisesti kohteeseen ja lisäävät matkustus-
mukavuutta monin eri tavoin.

Mittatarkasti taka- ja sivuikkunat peittävä
Car Shades suojaa matkustajia auringon 
UV-säteilyltä, auttaa pitämään sisätilat vii-
leämpinä ja estää samalla avoimen näky-
vyyden takatiloihin. Suojat toimivat myös 
hyönteisverkkona ikkunat auki ja pysyvät 
paikallaan moottoritienopeuksissakin.

Verrattuna tummennusteippauksiin Car 
Shades on edullisempi ja muuntautumis-
kykyisempi, sillä suojat voi irrottaa ja kiin-
nittää takaisin milloin tahansa. Erilaisten 
imukuppiratkaisujen tarjoama peittävyys 
puolestaan jättää paljon toivomisen varaa 
– ulkonäöstä puhumattakaan.

Valikoimaan kuuluu yhteensä noin 600 
mallikohtaista häikäisysuojaa yli 40 auto-
merkkiin. Car Shades on alan suurimpia 
valmistajia maailmassa ja OE-toimittaja 
useille automerkeille.

Lisätiedot: 
Maria Wahlberg, 

(09) 6156 8319, 
maria.wahlberg@kaha.fi 
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Tuoteuutisia

LED -työvalot
LED-tekniikan edut korostuvat vaativassa ammattikäytössä. Boschin IP67-suojatut LED-
työvalot ovat iskunkestävyydeltään, kestoiältään ja hyötysuhteeltaan huippuluokkaa. 
Sekä kevyeen että raskaaseen kalustoon soveltuvaan 12/24 V perheeseen kuuluu neljä 
painevalettuun alumiinikoteloon rakennettua mallia (4–9 LEDiä, 12–27 W), joiden 
mittakuvat ja valokuviot sekä ladattava tuote-pdf löytyvät Autoluettelosta.

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

LED -työvalot

Uusi MXN-luettelo saatavana
Kamerat, näytöt ja valmiit kamerapaketit sekä kaapelit, adapterit ja peruutushälyttimet yhteen 
kokoava MXN-tuoteluettelo 2015-2016 on ilmestynyt. Numerolla MXN1 tilattavan 24-sivuisen
katalogin kaikki tuotteet löytyvät myös Autoluettelosta.

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

TEC AutoCAN-F v6
Lisävarusteiden asennustyökalu
Kaha on ottanut valikoimiinsa monipuolisen väylä-
lukijan, joka helpottaa lisävalojen ja muiden sähköis-
ten lisävarusteiden kytkentää CAN-autoihin. Jos se 
vain on kohteena olevasta ajoneuvossa mahdollista, 
laitteen avulla voi saada paljon erilaista tietoa CAN-
väylästä ja muuttaa se analogiseksi signaaliksi. 

Ajoneuvokohtaisesti ohjelmoitavan AutoCAN-F v6 
-lukijan valmistaja TEC toimittaa myös Webaston 
puhallinkytkennöissä käytettävän väyläohjaimen. 
Kolmen vuoden takuulla varustetun laitteen ohjel-
mointiohjelma asennusohjeineen löytyy Kahan 
Extranetistä kohdasta Lisävarusteet > AutoCAN-F.

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, 
erkki.pulkkinen@kaha.fi 
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K-FIX-kemikaalit 
suomeksi suomalaisille
K-FIX on Kahan konsernimerkki, jonka alla 
lanseerattiin jokunen vuosi sitten laadukas, 
kotimaassa pakattu ja Suomessa suomeksi
laadituilla varoitus- ja käyttöohjemerkin-
nöillä varustettu kemikaalituoteperhe.

Ohjelmassa on jäähdytin- ja tuulilasinpesu-
nesteiden lisäksi liuotinpesuaine ja akku-
vesi sekä jarru- ja kytkinneste. Koko stan-
dardit täyttävään valikoimaan voi tutustua 
tarkemmin osoitteessa Autoluettelo.fi .

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

Farécla G3 
Savikinnas
Farécla G3 -savikinnas poistaa helposti pint-
tyneen lian, kuolleet hyönteiset, pikipisteet 
ja himmentymät auton maalipinnalta, tuuli-
lasista ja ajovaloumpioista. Kehittyneeseen 
kumipolymeeriteknologiaan perustuva kin-
nas kestää jopa viisi kertaa kauemmin kuin 
perinteinen claybar-puhdistussavi. 
Tuotenumero 70-7191.

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

Febi-valikoima 
kasvaa koko ajan
Kahan kemikaaliohjelmassa on jo yhteensä 
lähes 50 Febi-tuotenumeroa. Valikoimaan 
kuuluu mm. vaihteisto-, ohjaustehostin- ja 
hydrauliöljyjä sekä jäähdytin- ja hydrauli/
jarrunesteitä. Korkealaatuiset Febi-erikois-
tuotteet soveltuvat niin kuluttajille kuin 
ammattilaisillekin.

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

55



5656

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

�
 U

U
TI

SE
T 

Messu-uutisia

Vuoden 2015 messukausi huipentui loka-
kuun alussa, kun usean tapahtuman yhteis-
tilaisuus Autot ja viihde -viikonloppu pidet-
tiin Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa. 

X-treme Car Show, 3.–4.10.2015, Lahden Urheilu- ja messukeskus

Kaha oli mukana X-treme Car Show -osiossa
kaikkien aikojen suurimmalla 80 m2 osas-
tollaan. Pääroolissa olivat SONAX, Kamasa 
Tools sekä Osram ja Dräger uutuuksineen. 

Suupohjan Varaosa ja Huolto Oy ylläpiti
osastolla myymälää, josta messuvieraat 
saattoivat ostaa edullisesti Kahan edusta-
mia korkealaatuisia tuotteita.

American Car Show 
25.–28.3.2016, Messukeskus, Helsinki
American Car Show 

Tänä vuonna ”More is More”-teeman ympärille rakennettu American Car Show on kasvanut yhdeksi Pohjois-Euroopan suurimmista harraste- 
ja moottoriajoneuvotapahtumista. Näyttely keräsi jo aloitusvuotenaan 1978 Tikkurilan jäähalliin noin 12 000 kävijää; Helsingin jäähalli 
kasvatti kävijämäärät uudelle kymmentuhatluvulle, ja nykyään Messukeskuksessa vierailijoita on käytännössä aina yli 50 000 ihmistä. 

Työnäytökset tarjosivat hyvän tilaisuuden 
esitellä niin SONAX Profi Line -sarjan tuotteita kuin 

valikoimaan juuri tulleita Rupes-kiillotuskoneitakin.
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Kaha oli näkyvästi mukana loppuvuoden 2015 messuilla, eikä meno tule muuttumaan alkaneellakaan kaudella. 
Uuden sesongin ehtivät jo tuttuun tapaan aloittaa Vene 16 Båt sekä American Car Show, josta kuvakavalkadi 
tällä aukeamalla yhdessä viime lokakuisen X-treme Car Shown kanssa. Seuraavalla sivulla on katsaus muihin 
menneisiin näyttelyihin sekä muistutus tulevista merkkitapahtumista, joihin kuuluvat mm. vain joka toinen vuosi 
järjestettävä FinnMETKO. Kiitos kaikille osastollamme vierailleille ja lämpimästi tervetuloa tuleviin näyttelyihin!

Korjaamovarusteosaston suurimpana uutuutena esiteltiin 
Twin Busch -korjaamolaitteet. Parissakymmenessä vuodessa 
alan valmistajien parhaaseen A-ryhmään noussut saksalainen 
perheyritys tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia, CE- ja 
ISO 9001 -sertifi oituja tuotteita, joista Kahan ohjelmaan tulevat 
rengaskoneiden lisäksi mm. yksipilarinostimet, kompressorit, 
hydrauliprässit ja öljynkeräyssäiliöt / imuvaihtajat. Twin Busch 
-tuoteuutuuksista tarkemmin ensi syksyn Kahaviestissä!

Kahan korjaamovarusteosaston myyntiedustaja Ville-Matti Väänänen 
esitteli messuilla mm. Kamasa Toolsin monipuolista työkaluvalikoimaa.

Kustom-autojen 
legendaarinen rakentaja, yhdysvaltalainen 
John D’Agostino (vas.) palkitsi parhaana SONAX-
näyttelyautona Kari Kittilän Karmann Ghia -59:n.
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Tulossa: 

FinnMETKO 1.9.–3.9.2016 
Jämsä

Caravan 16.–18.9.2016
Lahden Urheilu- ja messukeskus

X-treme Car Show 1.–2.10.2016
Lahden Urheilu- ja messukeskus

Vene 16 Båt, 12.-21.2.2016
Messukeskus, Helsinki

Veneväki kiikaroi uutta kautta perinteisesti
jo kevättalven venemessuilla, jotka keräsi-
vät helmikuussa lähes 77 000 kävijää. Kaha
esitteli tapahtumassa monipuolista Boat 
Systems -tuotevalikoimaansa mm. tuote-
merkeillä VDO, Webasto, WhisperPower, 
Gebo, MagCode, Murphy ja Fozmula.

Caravan, 18.–20.9.2015
Lahden Urheilu- ja messukeskus

Karavaanareiden ykköstapahtuma, Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja tarvikkeiden 
erikoisnäyttely Caravan esitteli kauden 2016 uudet mallit sekä tarvikkeet, varusteet ja 
alan palvelut. Kaha esitteli osastollaan laajaa caravan-tuotelinjaansa mm. Thule Omnistor-, 
Thule-, Thetford-, AL-KO-, Oyster-, Teleco- ja Telair-tuoteperheiden voimin.

Tuhansien näyttelyvieraiden lisäksi tapahtuma kerää perinteisesti Lahden seudulle myös 
parisen tuhatta matkailuauto- ja vaunukuntaa suureen yhteistapaamiseen. 

Messu-uutisia
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Trail Hunterz ja Kaha yhteistyöhön
Trail Hunterz on vauhdikas ryhmä, joka testaa ja harrastaa erilaisia moottori- ja lihas-
käyttöisiä kulkupelejä ja lajeja sekä kertoo kokemuksistaan tekstein, kuvin ja videoin 
sosiaalisen median kanavissa. Tallin kaikilla jäsenillä on vahva moottoriurheilutausta ja 
niin kansallista kuin kansainvälistäkin menestystä trialista, endurosta ja rata-autoilusta. 

Sopiva yhdistelmä nuoruutta ja kokemusta sekä utelias ja positiivinen asenne johtavat 
nelikon erilaisin extreme- ja endurohenkisiin seikkailuihin Suomessa ja ulkomailla. Kahan 
kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä menossa ovat mukana myös värikkäät tuote-
merkit Kamasa Tools ja Liqui Moly. Trail Hunterz -tiimin tuoreita kuulumisia voi seurata 
osoitteessa facebook.com/trailhunterz.

Vas. Mami Jäntti, Kristiina Komulainen, Annette Latva-Piikkilä ja Jennifer Siekkinen.

Calix SM-kilpailun pääsponsoriksi 
Jokamiehenluokka eli Jokkis on nimensä mukaisesti lähes kenen tahansa harrastet-
tavissa oleva autourheilulaji. Eri puolella maata ajettavien lähtöjen lisäksi luokassa 
kilpaillaan virallisesta SM-tittelistä. Kovatasoisimman yleisen sarjan mestaruus 2016 
ratkotaan kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka pääsponsori on Calix.

Jokkis-kauden huipentuman tapahtumapaikkana toimii Joutsan seudun moottorirata
eli Josemora, viralliselta nimeltään Joutsan Seudun Ratakeskus. Paikka tarjoaa erin-
omaiset puitteet sekä kilpailijoille että katsojille, ja E75-eurooppatiellä valtatie 4:n 
varressa sijaitsevaan Joutsaan on helppo tulla kaikista ilmansuunnista. 

Harrastajamäärältään Suomen suurimman autourheilulajin kilpailut ovat perinteisesti 
mukavahenkisiä tilaisuuksia, jossa viihtyy koko perhe. Järjestelyistä pitkällä kokemuk-
sella vastaava Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat sekä Calix ja Kaha toivottavat kaikki 
Kahaviestin lukijat tervetulleiksi mukaan kisavauhtiin 2.–3.7.2016!

Lisätiedot: jmsm2016.fi 

KAHAVIESTI – Kahaviesti.fi 
Julkaisija: Oy Kaha Ab, 
Ansatie 2, 01740 Vantaa, kaha.fi 
Puh. (09) 615 6800, Faksi (09) 615 68304

Torni Kimmo
Osto- ja logistiikkajohtaja
(09) 6156 8252       
040 510 2722
kimmo.torni@kaha.fi 

LOGISTIIKKA

Kjellman Pia
Esimies
(09) 6156 8384
040 771 7990
pia.kjellman@kaha.fi 

OSTO-OSASTO

Saavalainen Joona
Tekninen neuvoja
(09) 6156 8361
050 532 7444
joona.saavalainen@kaha.fi 

Puolitaival Miika
Webasto-kouluttaja
(09) 6156 8273
040 838 3644
miika.puolitaival@kaha.fi 

TEKNINEN PALVELU

Pahlstén Juuso
Webasto-tuotepäällikkö
(09) 6156 8283 
0400 688 639
juuso.pahlsten@kaha.fi 

LISÄVARUSTEOSASTO

Hallamaa Jonne
Webasto-tuotehoitaja
2.5. alkaen
(09) 6156 8380
040 506 0596
jonne.hallamaa@kaha.fi 

Päätoimittaja: Jouni Vainikka
Palaute: Kahaviesti.fi , info@kaha.fi  
Toimitus ja taitto: Libenter, info@libenter.fi 
Paino: Finepress Oy

Kuva: Hannu Tamminen

Kaha-uutisia Nimitysuutisia



Vetokoukku tarpeesi mukaan.

Lisätietoja: www.kaha.fi/vetokoukut

Testattu todellista käyttöä varten. Kaikki Brink- vetokoukkuratkaisut 

ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä – löydät varmasti ratkaisun, joka sopii 

sinun tyyliisi ja tarpeisiisi. Kiinteä vetokoukku sopii ahkeraan käyttöön, 

irrotettava vetokoukku tyyliä arvostaville ja kääntyvä vetokoukku  

helppokäyttöisyyttä haluaville.

ka
ha

.fi




