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Merkkejä näkyvillä

Näyttää vähitellen siltä, että olemme menossa kohti parempia aikoja. 

Uusien henkilöautojen rekisteröinnit olivat elokuun jälkeen 11,8 % edellistä 

vuotta edellä. Lisäksi marraskuun lopulla järjestetään Helsingin Messu-

keskuksessa maamme kaikkien aikojen suurimmat autoalan messut. 

Auto 2016 ja Autokorjaamo -yhteistapahtuman järjestäjien mukaan 

halukkaita näytteilleasettajia oli niin paljon, että kaikille ei voitu antaa 

heidän haluamiaan tiloja. Nämä ovat selvästi positiivisia signaaleja.

Työ ei löydä tekijäänsä 

Toisaalta valtion päättäjien toimenpiteet ovat hiukan hämmentäviä. 

Suomessa maksetaan työttömyystukea noin 700 000 suomalaiselle, eli lähes 

joka neljäs työikäinen saa tukea. Samaan aikaan on avoimena lähes 70 000 

työpaikkaa, joita kukaan ei tunnu haluavan. Ovatko työt kannattamattomia 

vai tuet liian hyviä? Varmaa on, että korjauksia rakenteisiin tarvitaan. 

Silti moni haluaisi sivuuttaa tosiasiat ja ottaa entistäkin enemmän lisävelkaa.

Budjetoitua turvallisuutta

Perjantaina 5.8. STT uutisoi, että hallituksessa on keskusteltu automaattisen 

liikennevalvonnan lisäämisestä. Asian taustalla on hallitusohjelman mukai-

nen 50 miljoonan euroa lisätulojen kerääminen, mutta tavoitteeseen tuskin 

päästään. Viime syksynä sovitusta rikesakkojen korotuksestakin kertyy vain 

20 miljoonaa euroa.

Valtion budjettivajeen paikkaaminen sakottamalla on autoiljan näkökulmasta 

hyvin arveluttavaa. Valvonnan lisäämistä perustellaan turvallisuuden lisää-

misellä, mutta toisaalta se vie myös kuljettajan huomiota pois liikenteestä. 

Kun katse on kiinnittynyt vain peltipoliiseihin ja nopeusmittariin, saattaa jokin 

muu olennainen asia jäädä huomioimatta.

Mukavaa ja myyvää talvea!
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Kolme toisiaan tukevaa tilaisuutta
Varaslähtö superviikonloppuun otetaan jo 
torstaina 17.11. Autoalan Keskusliiton jär-
jestäessä AKL Summit & Expo -vaikuttaja-
tapahtuman. Perjantaina ja lauantaina pai-
kalle odotetaan ennätysyleisöä, kun Messu-
keskuksen valtaavat ammattilaisten Auto-
korjaamo-kutsunäyttely sekä kaikille avoin 
autojen myynti- ja koeajotapahtuma Auto 
2016. Yritysten on mahdollista olla mukana 
yhdessä, kahdessa tai vaikka kaikissa kol-
messa tapahtumassa.

Kaha mukana autoalan megatapahtumassa
Suuren mittakaavan autonäyttelyt 
palaavat Helsinkiin marraskuun 
kolmantena viikonloppuna järjestet- 
tävän messukokonaisuuden myötä. 
Kaha osallistuu tapahtumaan kah- 
della erillisellä osastolla, joista toi-
nen on Autokorjaamo- ja toinen 
Auto 2016 -näyttelyn puolella.

Kaikki toimijat saman katon alla
Automaahantuojien ja Messukeskuksen 
järjestämä Auto 2016 on Suomessa koko-
luokaltaan ennennäkemätön tilaisuus, 
joka yhdistää autoalan tärkeimmät toimijat 
maahantuojista rahoitus- ja vakuutusyhtiöi-
hin sekä lisävaruste-, varaosa- ja tarvikealan 
tukkuliikkeisiin ja jälleenmyyjiin. Lisäksi 
maassamme ensimmäistä kertaa messuvie-
railla on koeajettavanaan satoja erimallisia  
autoja. Koeajojen lähtö- ja paluupisteenä 
toimii lämmin sisätila messuhallissa.

Kahan vieraille koko kattaus
Autonvalmistajien valtuuttamat merkkimaahantuojat ovat esi-
telleet laajemmin mallistojaan viimeksi 10 vuotta sitten, ja niiden 
itse järjestämästä yhteisnäyttelystä on kulunut lähes 50 vuotta. 

Kaha panostaa harvinaiseen tilaisuuteen sen arvon mukaisesti 
esittelemällä messukävijöille laajasti korjaamo- ja lisävaruste- sekä 
varaosa- ja kemikaalivalikoimaansa. Toivotamme kaikki vieraat 
lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan niin Kahan kuin koko 
tapahtumankin monipuoliseen tarjontaan!

telleet laajemmin mallistojaan viimeksi 10 vuotta sitten, ja niiden 

esittelemällä messukävijöille laajasti korjaamo- ja lisävaruste- sekä 

AUTO 2016 18.–20.11. AUTOKORJAAMO 18.–19.11.
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Lisäarvoa Th ermo Top -lämmittimille
Thermo Top -vesilämmittimien käytettävyyttä ja ominaisuuksia on mahdollista parantaa uudella TC4-älypuhelin-
sovelluksella sekä toimintaa laajentavilla lisäsarjoilla. OE-vaihtolaitekonsepti puolestaan tarjoaa mahdollisuuden 
useiden tehdasasennettujen mallien uusimiseen. 

Thermo Call 4
Optimoitua toimintaa
TC4 on Webasto-lämmityslaitteiden etäoh- 
jaukseen tarkoitetun älypuhelinsovelluksen 
tuorein versio. Käyttöliittymältään entistä 
selkeämmän applikaation tärkein uusi omi-
naisuus on käytön helppoutta lisäävä HTM 
(Heat Time Management) -toiminto, jonka 
ansiosta lämmitysaikaa ei tarvitse valita 
itse. Sovellukseen näppäillään vain haluttu 
lähtöaika, minkä jälkeen järjestelmä laskee 
vallitsevaan lämpötilaan sopivan käyttö-
ajan ja -tehon automaattisesti. Paitsi vaivaa, 
HTM säästää myös energiaa minimoidun 
toiminta-aikansa ansiosta.

Laajaa soveltuvuutta
TC4 soveltuu kaikkien jälki- ja useimpien 
tehdasasennettujen Thermo Top -vesiläm-
mittimien sekä uuden sukupolven Air Top 
-ilmalämmittimien ohjaukseen. Yhdellä ja 
samalla älypuhelimella voi hallita helposti 
useita kohteita valitsemalla oikean ajoneu-
vosymbolin sovelluksen pyyhkäisyvalikosta. 
Käyttäjiä voi ohjelmoida järjestelmään viisi 
ja toiminnot käynnistää ajastetusti kahdelle 
eri lämmittimelle jopa 24 tuntia etukäteen. 
Pienen ja kevyen laiteohjaimen asennus 
uuden lämmittimen yhteyteen vie vain 
noin puoli tuntia. 

TC4 on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja 
iOS-käyttöjärjestelmille Google Play- 
ja App Store -sovelluskaupoista.

Lämmitys

Ajoneuvo:

Käyttöaika:

 Tila:

Ennuste:

Säätila: Kuusamo: -8ºC

ti 06:30 -5ºC

Hae nyt

30

Minun Auto

Sonera 3G
100 %

9.44

Päälle
Pois

4
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Lisäarvoa Th ermo Top -lämmittimille

Thermo Top Evo -lisäsarjat
Sarja ajonaikaiseen lämmitykseen
Kaikkien uusien automallikohtaisten 
Thermo Top -sarjojen ytimenä on vanhat 
C- ja E-versiot korvannut Thermo Top Evo 
-vesilämmitin, joka on saatavana niin ben-
siini- kuin dieselkäyttöisenäkin teholuo-
kissa 4, 5 ja 5+ kW. Esilämmittävä laite on 
mahdollista muuntaa pysäköintikäyttöi-
sestä jatkuvatoimiseksi lisäsarjalla, joka 
sisältää ohjelmointi-cd:n lisäksi lämpötila-
anturin ja CAN-ohjaimen sekä käyttökytki-
men eri toimintatilojen hallintaan.

Sarjat puhaltimien ohjaamiseen
Kaikkien mallikohtaisten Thermo Top Evo 
-lämmitinsarjojen mukana ei toimiteta 
puhallinohjaukseen tarvittavia komponent-
teja, sillä niille voi valita erikseen tilattavan 
Standard- tai Comfort-puhallinohjaussarjan. 
Standard edellyttää ilmastoinnin ja suu-
lakkeiden esiasettelua ennen lämmitystä; 
Comfort toimii OE-ratkaisun tapaan säätä-
mällä ilmastointijärjestelmää automaatti-
sesti. Halutun mukavuustason voi toistai-
seksi valita noin 12 mallikohtaiseen lämmi-
tinsarjaan.

Lisätiedot: Tuotepäällikkö Juuso Pahlstén, (09) 6156 8283, juuso.pahlsten@kaha.fi
 Tuotehoitaja Jonne Hallamaa, (09) 6156 8380, jonne.hallamaa@kaha.fi

OE-lämmittimien vaihtokonsepti
Kaha esittelee edullisen vaihtoehdon teh-
dasasennettujen Webasto-lämmittimien 
korjaamiselle tai korvaamiselle takuuajan 
jälkeen. Runkopanttiperiaatteella toimiva 
OE-vaihtolaitekonsepti mahdollistaa ensi-
asennetun Thermo Top -lämmittimen vaih-
tamisen uutta vastaavaan tehdaskunnostet-

tuun lämmittimeen. Konseptin piirissä on 
alkuvaiheessa yhteensä 28 tehtaalla asen-
nettua Thermo Top C-, EVO-, V-, VEVO- ja 
Z-lämmitintä valikoituihin Citroen-, Ford-, 
Mazda-, MB-, Peugeot-, Range Rover-, 
Skoda- ja VW-malleihin.
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Kekseliäitä Calix-autolämpöratka isuja uuteen kauteen

Kompakti RE-termostaattilämmitin
Ajoneuvon on joskus oltava kovimmillakin 
pakkasilla koko ajan lähtövalmiina. Esimer-
kiksi ambulanssien sekä muiden hälytys- ja 
päivystystehtävissä käytettävien ajoneuvo-
jen toimintakyky edellyttää jatkuvalämmit-
teistä moottorinlämmitintä. Tarvetta konei- 
den ympärivuorokautiselle käyttövalmiu-
delle syntyy usein myös kiireisillä työmailla.

Calix kehittää ja valmistaa kaikki autolämpötuotteensa itse omassa laitok-
sessaan Ruotsin Eskilstunassa. Pohjoinen ulottuvuus merkitsee paitsi kor-
keaa laatua, myös tarkasti oloihimme suunniteltuja kekseliäitä tuotteita 
ja innovaatioita. Joka kuukausi noin 100 uutta automallikohtaisia soveltu-
vuutta julkaiseva Calix on testiasennuksissa alansa ehdotonta kärkeä.

Calix on vastannut kysyntään jäähdytysjär-
jestelmään Ø 20 mm letkulla liitettävällä 
PH-termostaattilämmittimellä, ja laajentaa 
nyt tarjontaansa myös huomattavasti pieni- 
kokoisemmalla versiolla siitä. Uusi RE-termos- 
taattilämmitin on suunniteltu erityisesti 
nykyaikaisten ajoneuvojen entistä ahtaam-
piin moottoritiloihin, joihin se on kompak-
tin rakenteensa ansiosta helppo asentaa.

LED-liitäntäjohto
Calixin LED-valolla varustettu liitäntäjohto helpottaa johdon kiinnittämistä talvipimeillä. 
Valo syttyy, kun johto liitetään verkkovirtaan ja loistaa kirkaan vihreänä koko lämmityksen 
ajan. Pakkaskestävä ja virtapihi LED-liitäntäjohto on varustettu klassisella Calixin peukalo-
uralla ja saatavana viiden mallin voimin pituuksissa 2,5–10 m. Tuotenumero CX 1762661.

PH- (vas.) ja RE-mallin (oik.) kokoero havainnollistuu samassa mittakaavassa. Uutuus-
lämmitin on erittäin taloudellinen, sillä se toimii kiinteällä 550 W teholla vain tarvittaessa,  
pitäen jäähdytinnesteen lämpötilan välillä 50–80 °C. Saatavana on kaksi mallia RE 855T 
(Ø 16 mm) ja RE 878T (Ø 19 mm), tuotenumerot vastaavasti CX 1855500 ja CX 1857800.

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, 
(09) 6156 8332, 
jaakko.asikainen@kaha.fi
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Kekseliäitä Calix-autolämpöratka isuja uuteen kauteen

H-haaroituspistorasia
Calix-lämmitysjärjestelmässä virta moottori- 
ja sisälämmittimelle sekä mahdolliselle yllä- 
pitolaturille on jaettu perinteisesti yhtä tai 
kahta Y-haaroitinta hyödyntäen. Koska yhä 
useampiin järjestelmiin asennetaan myös 
laturi, valikoimaan tulee uutuutena virran-
syötön suoraan kolmelle laitteelle jakava 
GU405-pistorasia. Lähtöjen vesitiiveillä tul-
pilla varustetun H-haaroittimen tilausnu-
mero on CX 1762425.

7

Elementtikaapelin asennuskiinnike
Calix on kehittänyt kätevän, rekisterikilven 
asennuskehikkoa hyödyntävän kiinnikkeen  
elementtikaapelille. Yleismallinen kiinnike 
asennetaan rekisterikilven alle, kaapeli ja 
minipistorasia pujotetaan siihen ja vede-
tään maskiritilän läpi. Asennus on siisti 
eikä edellytä reiän porausta auton keula-
rakenteisiin. Kiinnikkeen tuotenumero on 
CX 1762445 (10 kpl) ja asennuksessa tarvit-
tavan laajennusholkin CX 1454401.

Hyviä esimerkkejä käyttäjälähtöisistä Calix-oivalluksista ovat 
mm. sisälämmittimeen integroitu 30 astetta säätyvä tukijalka, 
kovissakin pakkasissa taipuisa liitäntäjohto sekä myös hämä-
rässä helposti oikein päin kiinnitettävä pistoke.

Calix tavoitti Jokkis-joukot 
kisamenossa ja medioissa 
Calix oli heinäkuun alussa Joutsan seudun 
moottoriradalla ajetun Jokamiehenluokan 
yleisen sarjan SM-kilpailun 2016 pääspon-
sori. Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat on 
kisajärjestäjän ominaisuudessa luovuttanut 
kaksipäiväisestä tapahtumasta raportin, 
jossa selvitetään Calixin saamaa näkyvyyttä 
niin paikan päällä kuin eri medioissakin.

Markkinointiponnistelut aloitettiin lippu-
pakettiarvonnoilla jo viime vuoden puolella. 
Rallicrossin SM-finaalissa ja JM-kisoissa 
2015–2016 sekä Joutsan SM-kilpailussa toi-
minta keskittyi Calix-kisatelttaan, jossa kisa- 
vieraille jaettiin Calix-lippiksiä ja -kylmälauk- 
kuja. Huomiota saatiin myös Facebook-, 
jokkis.net- ja ralli.net-sivuilla sekä ilmoitte-
lulla autourheilu- ja paikallislehdissä.

Calix-brändin saamaa laajaa media- ja kisa- 
näkyvyyttä tuki erinomaisesti järjestetty 
kilpailutapahtuma, joka keräsi kiitosta niin 
yleisöltä, autourheilupiireiltä kuin AKK:n 
nimeämältä tuomaristoltakin. Yhteensä 
kisaviikonloppuun osallistui 232 kuljettajaa, 
4500 katsojaa ja 450 toimitsijaa. Calix ja 
Kaha kiittävät kaikkia kisavauhdissa 
tavalla tai toisella mukana olleita!

Lisätiedot: www.jmsm2016.fi
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Sachs-asennus tarjoushintaan
Kuluttajakampanjan tarkoituksena oli jakaa 
tietoa iskunvaimennuksen vaikutuksesta 
autoilun turvallisuuteen, mukavuuteen ja 
kustannuksiin sekä tarjota mahdollisuus 
asennuttaa uudet Sachs-putki-iskunvaimen-
timet tai -joustintuet edulliseen tarjoushin-
taan. Kampanjaa markkinoitiin lehti-ilmoi-
tuksin sekä Facebook- ja nettisivulla, jossa 
saattoi myös tehdä asennuspistehaun ja 
osallistua kuluttajakilpailuun.

Kuluttajakampanja Sachs   Road Shown moottorina
Sachs ja Kaha järjestivät kevätkesällä iskunvaimenninmyyntiä tukeneen kuluttajakampanjan, jota vauhditettiin 
ympäri maata kiertäneellä Sachs Road Showlla. Kiertueen päätteeksi palkittiin niin onnekkaimmat kuluttajat 
kuin eniten Sachs-iskunvaimenninasennuksia tehneet asennuspisteetkin.

Sachs Road Show
Kampanjaan osallistui yhteensä noin 70 
asennuspistettä lähes 50 paikkakunnalla, 
joista parikymmentä sijoittui Sachs Road 
Shown reitin varrelle. Kiertueen komento- 
keskuksena toimi Sachs-väreihin teipattu 
VW Crafter, joka toimipaikan pihaan kurva-
tessaan oli samalla näkyvä merkki Road 
Shown vierailusta. Sachs ja Kaha kiittävät 
kaikkia mukana olleita asennuspisteitä 
hyvin onnistuneesta kampanjasta!

Upeat kampanjapalkinnot
Asennustarjouksen pyytäneille autoilijoille 
jaettujen Sachs-pyöräilykypärien lisäksi 
kuluttajat saattoivat päästä ZF-rannekellon 
omistajaksi osallistumalla kilpailuun, jonka 
pääpalkintona arvottiin arvokas älypuhelin. 
Kolme parhaiten menestynyttä asennus-
pistettä puolestaan palkittiin erikoisleveillä 
renkailla varustetulla fatbike-maastopyö-
rällä. Onnea kaikille voittajille!

Taustalla ZF Group
Sachs-tuotemerkki kuuluu ajoneuvoalan jättiyritys ZF Groupille, joka valmistaa ja markkinoi erilaisia voiman-
siirron, ohjausjärjestelmän ja pyöränripustuksen komponentteja. Sachs-iskunvaimentimien ja -kytkimien lisäksi 
Kahan ZF-ohjelmaan kuuluvat Lemförderin korkealaatuiset alustan- ja ohjauksenosat – kaikki Kahan 3 vuoden 
/ 100 000 km erikoistakuulla.

8
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Kuluttajakampanja Sachs   Road Shown moottorina
Lisätiedot: Seppo Salo, (09) 6156 8326, seppo.salo@kaha.fi

Kampanjan parhaina asennuspisteinä palkittiin 
Autovaraosa J.P. Lassila Oy Kauhavalta ja Tammer 
Diesel Oy Jämsästä sekä Lappeerannan Auto-
sähkö Oy, jonka edustaja Jarmo Talo ottaa kuvassa 
vastaan Insera Wampa Fat Bike -palkintopyörän 
Kahan Sachs-tuotepäällikkö Seppo Salolta.

Kuluttajakilpailun onnekkain oli Risto Pitkäjärvi
  Leppälahdelta, jolle postitettiin pääpalkintona 
  1.7.2016 arvottu iPhone 6s Plus -älypuhelin.

   (Image courtesy of Apple.)

9
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  -korjaamolaitteet  uutuutena Kahan valikoimaan  -korjaamolaitteet  uutuutena Kahan valikoimaan
Kaha tarjoaa tukitoimena jälleenmyyjiensä korjaamoasiakkaille saksalaisen Twin Buschin hinta-laatu-
suhteeltaan erinomaisia korjaamolaitteita, joista ohjelmaan tulevat rengaskoneiden lisäksi mm. yksi-
pilarinostimet, kompressorit, hydrauliprässit ja öljynkeräyssäiliöt / imuvaihtajat. Saksassa suunnitellut 
ja valmistetut tuotteet kootaan huolellisesti Kiinassa Twin Buschin omien laadunvalvojien johdolla.
Kaha varastoi kymmeniä tuotteita, ja tehtaalta tilatut laitteet ovat asiakkaalla noin kolmessa viikossa.

TW SP202
Hydraulinen 20 tonnin prässi.
 
- Vaativaan korjaamokäyttöön
- Vankka rakenne
- Helppokäyttöinen                                          
- Säätöpöytä 750 mm  
- Painemittari

TW X-98
Runflat- ja matalaprofiili-
renkaisiin soveltuva rengaskone.

- Sivulle kääntyvä puomi
- Paineilmalukitteinen pöytä
- Pöydän puristusvoima 2500 kg
- Itsekeskittävät puristusleuat
- 28” kääntöpöytä

TW 2805 L
Kompressori kolmesylinterisellä moottorilla.

- Säiliö 270 l
- Saatavana myös 500 l säiliöllä
- Teho 5,5 KW
- Tuotto 880 l/min
- Työpaine 10 bar
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Varastosta ja vikkelästi tehtaalta!
Kaha tarjoaa tukitoimena jälleenmyyjiensä korjaamoasiakkaille saksalaisen Twin Buschin hinta-laatu-
suhteeltaan erinomaisia korjaamolaitteita, joista ohjelmaan tulevat rengaskoneiden lisäksi mm. yksi-
pilarinostimet, kompressorit, hydrauliprässit ja öljynkeräyssäiliöt / imuvaihtajat. Saksassa suunnitellut 
ja valmistetut tuotteet kootaan huolellisesti Kiinassa Twin Buschin omien laadunvalvojien johdolla.
Kaha varastoi kymmeniä tuotteita, ja tehtaalta tilatut laitteet ovat asiakkaalla noin kolmessa viikossa.

Kompressori kolmesylinterisellä moottorilla.

Varastosta ja vikkelästi tehtaalta!

TW F-22
Automaattinen tasapainoituskone 
10–24” renkaille.

- Leveille vanteille sopiva 
  255 mm tasapainoitusakseli
- Erittäin tarkan akselin 
  ympärysmitta 40 mm
- Digitaalinen 7,5” näyttö 
- Automaattinen jarru
- Lisävarusteena moottori-
  pyöräadapteri
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  -korjaamolaitteet  uutuutena Kahan valikoimaan

Lisätiedot: 
Markku Melasniemi, 

(09) 6156 8341, 
markku.melasniemi@kaha.fi

11

Lisätiedot: 

TW 125 M
Siirrettävä yksipilarinostin vain 90 mm korkealla jalalla.

- Yksi hydraulisylinteri nostoon ja laskuun
- Pyöreät, ruuvattavat nostotallat
- Teleskooppinostovarret
- Mekaaninen lukitus / vapautus
- Alumiinimoottori

Koko valikoima ja tarkemmat tuotetiedot, 
ks. Autoluettelo.fi tai tilaa uusin paperi-
luettelo numerolla KORJAAMO1.

TW 20850
Öljynkeräyssäiliö / imuvaihtaja öljylle ja nesteille.

- Tilavuus 80 l
- Kapasiteetti suulakkeesta riippuen 1–2 l
- Säiliön tyhjennys maks. 1–2 bar
- Työpaine 8–10 bar
- Varustettu pyörillä

Q U A L I T Y  T H AT  C O N V I N C E S
D e v e l o p e d  a n d  e n g i n e e r e d  i n  G e r m a n y



12

Kahan korjaamovarusteosasto otti vuosi sitten ohjelmaansa FastBox-järjestelmän, joka tarjoaa pientarvikkeita 
sekä niiden hallintaan ja täydennykseen tarkoitettuja säilytysratkaisuja. Yksi osa laajaa valikoimaa ovat 
rengas- ja vannetarvikkeet.

Varastovalikoimaan kuuluvat mm. tubeless-venttiilit, paikkaus-
sarjat ja vannerasvat sekä liimapainot erikseen tai rullassa. 
Jälkimmäisille on saatavana myös käytännöllinen, tilaa säästävä 
seinäteline.

Ohjelmassa ovat lisäksi ammattikäyttöön tarkoitetut rengas-
työkalut, kuten renkaantäyttölaitteet, urasyvyysmittarit sekä
leikkaavat hylsyt pyörän muttereiden ja pulttien irrotukseen.

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

Rengas- ja vannetarvikkeet

Varastovalikoimaan kuuluvat mm. tubeless-venttiilit, paikkaus-
sarjat ja vannerasvat sekä liimapainot erikseen tai rullassa. 
Jälkimmäisille on saatavana myös käytännöllinen, tilaa säästävä 

Ohjelmassa ovat lisäksi ammattikäyttöön tarkoitetut rengas-
työkalut, kuten renkaantäyttölaitteet, urasyvyysmittarit sekä
leikkaavat hylsyt pyörän muttereiden ja pulttien irrotukseen.

FastBoxin vanne- ja rengastarvikkeet on eriytetty omaksi ryhmäkseen, jonka kaikki 
tuotteet on Autoluettelon lisäksi koottu paperiluetteloon, tilausnumero FB2.

Hollantilaisen FastBoxin kehittämä korjaamokonsepti on koko-
naisratkaisu korjaamon arkisiin pientarvike- ja säilytystarpeisiin. 
Tarvikkeita voi tilata myös erikseen, mutta aivan erityisen kätevää 
valikoiman käytöstä ja täydentämisestä tekevät lokerikot, jotka 
on täytetty valmiiksi useimmin tarvittavilla pientarvikkeilla. 

FastBox-konsepti säästää korjaamolta aikaa ja vaivaa
Järjestelmän täydentävät teräsrakenteiset hyllymoduulit, joista 
on helppo koota juuri korjaamon tarpeita vastaavat säilytystilat 
niin pienemmille kuin isommillekin tarvikkeille, työkaluille ja 
kemikaaleille sekä esim. hiomapaperi- ja polttoaineletkurullalle. 
Lisätietoja koko valikoimasta osoitteessa Autoluettelo.fi.



13

Helppoa ja riskitöntä
Järjestelmän toimintaperiaate on myyjälle 
hyvin vaivaton ja ennen kaikkea täysin ris-
kitön: asiakas maksaa tuotteet valitsemal-
leen jälleenmyyjälle, jolle Kaha toimittaa 
tavaran laskun kera. Myyjän ei tarvitse 
huolehtia postituksista, sillä asiakas noutaa 
ostoksensa itse. Jos asiakas haluaa perua 
kaupan, Kaha hyvittää hinnan jälleenmyy-
jälle ja ottaa tuotteen takaisin muiden 
palautusten yhteydessä.

Selkeää ja toimivaa
Osoitteessa kamasa-shop.fi on tarjolla 
Kamasa Toolsin koko laaja työkalu- ja kor-
jaamovarustevalikoima loogisesti ryhmitel-
tynä sekä tietoa tuotemerkin historiasta ja 
tuotteiden korkeasta laadusta. Kauppaa 
tuetaan vaihtuvilla tarjouksilla sekä uuti-
silla ja uutiskirjeellä, ja luonnollisesti esillä 
ovat myös kaikki asiaankuuluvat toimitus-
ehdot ja rekisteriseloste.

Vaivatonta ja kannattavaa
Kamasa-shop.fi on jälleenmyyjältä erittäin 
vähän resursseja vaativa konsepti, jossa 
kannattaa ehdottomasti olla mukana. Niin 
kaikki olemassaolevat Kahan valtuuttamat 
Kamasa Tools -pisteet kuin täysin uudetkin 
yrittäjät ovat tervetulleita mukaan. 
Ota yhteyttä!  

Viime numerossa esitelty, tuolloin vielä koekäytössä ollut Kamasa Tools -verkkokauppa avattiin täyteen toimin-
taansa elokuun alussa. Niin yrityksille kuin tavallisille kuluttajillekin suunnattu kauppa tarjoaa mukaan liittyville 
jälleenmyyjille mahdollisuuden luoda tuottavaa lisäkauppaa.

nyt virallisesti auki!

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

13

Kamasa-shop.fi
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Taustalla Cobra-kauppa
Puhelinoperaattorina 1980-luvulla toimin-
tansa aloittanut brittiläinen Vodafone on 
vuosien saatossa laajentunut globaaliksi 
telealan jätiksi, jonka liikevaihto on lähes 
60 miljardia euroa. Vodafone Groupista tuli 
hiljattain myös autoalan toimija, kun se osti 
vuonna 1975 perustetun Cobran. Kaupan 
myötä muodostetun Vodafone Automoti-
ven tuotevalikoimaan kuuluvat mm. auto-
hälyttimet ja -pysäköintitutkat sekä merki-
tystään vahvasti kasvattava telematiikka.

Vodafone Automotiven 
päämaja on entisen Cobra Automotive 

Technologiesin synnynsijoilla Varesessa, Italiassa.

Autohälyttimet
Vodafone-Cobran autohälytinohjelma 
koostuu kahdesta – analogisesta ja digi-
taalisesta – yleismallista, jotka sovitetaan 
eri automerkkeihin ja -malleihin sähköi-
sesti ja ohjelmallisesti. Analogista versiota 
hallitaan hälyttimen mukana toimitetta-
valla ohjaimella, ja CAN-väylään liitettävää 
digitaalista mallia vastaavasti auton omalla 
kaukosäätimellä.

Pysäköintitutkat
Myös tutkaohjelma on kaksijakoinen. 
Puhtaasti jälkimarkkinoille suunnatuissa 
sarjoissa on ei-upotettavat ja mustat, ja 
muissa vastaavasti maalattavat, OE-tyyp-
piset tutka-anturit. Jälkimmäisiä on saa-
tavana myös etupuskuriin asennettavina 
sarjoina. Käynnistäminen tai peruutusvaih-
teen kytkeminen herättää sekä etu- että 
takatutkat; etusarjan voi aktivoida myös 
erillisellä katkaisimella tai nopeuden halu-
tulla raja-arvolla.

Upotettavien antureiden pakkauskotelo toimii myös kätevänä maalaustelineenä. 
Kaikki peruutustutkat ovat vetokoukkuyhteensopivia.

Digitaalisesta hälyttimestä on saatavana myös Fiat / PSA-pohjaisiin 
matkailuautoihin tarkoitettu erikoismalli.

on nyt Vodafone-Cobra

Kahan emoyhtiö KGK on allekirjoittanut sopimuksen, joka antaa sille yksinoikeuden Vodafone Automotiven 
tuotteiden edustamiseen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. Kahan valikoima kasvaa ensi vaiheessa 
Vodafone-Cobra-autohälyttimillä ja -pysäköintitutkilla. Tulevaisuudessa myös ajoneuvotelematiikkaan liityvät 
tuotteet tulevat kasvattamaan rooliaan.

14
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Vodafone Automotive 
– hälyttimet, tutkat, telematiikka

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, 

jaakko.asikainen@kaha.fi

Porsche Car Connect on Vodafone Auto-
motive Telematicsin tuottama älypuheli-
meen asennettava sovellus, joka tarjoaa 
Porsche-kuljettajille jo nyt monia ajoneu-
voon ja turvallisuuteen liittyviä palveluita.

Ajoneuvotelematiikassa on kysymys paikan-
nus-, ajoneuvo- ja profiilitietoihin perustu-
vasta tiedonvälityksestä, joka mahdollistaa 
mm. avunsaannin onnettomuuksien, var-
kauksien tai sairaskohtauksien yhteydessä. 
Taustalla vaikuttaa 31.3.2018 voimaan astuva 
EU-asetus, joka velvoittaa unionin kaikkia 
maita rakentamaan koko alueensa katta-
van eCall-hätäpuhelujärjestelmän.

Ajoneuvoihin integroitu telematiikka luo 
sille OE- ja varaosamarkkinat sekä avaa 
kaupallisia mahdollisuuksia niin ammatti- 
kuin yksityisautoilijoillekin suunnatuille 
sovelluksille. Kuljetus- ja vakuutusyhtiöille 
räätälöityjen ratkaisujen lisäksi tarjolle 
tullee erilaisia auton huoltoon, korjaukseen 
ja varusteluun tai matkustajien viihtymi-
seen ja tarpeisiin liittyviä palveluita. 

Aiheeseen kuuluvat myös kaavailut seuran- 
taan perustuvista veroista tai maksuista, joi- 
hin liittyy yksityisyyteen liittyviä näkökulmia. 
Oma lukunsa ovat visiot itseohjautuvista 
autoista ja niiden välisestä viestinnästä.
 

Ratkaistavana on monia ongelmia, mutta 
internet ja telematiikka ovat väistämättä 
autoilun tulevaisuutta. Vodafone Automo-
tive on kehityksen eturintamassa, ja siitä 
tulevat hyötymään myös Kahan asiakkaat.

Autojen internet on tulevaisuutta

15
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Menneestä kesästä muodostui keväällä lanseeratulle Dräger Alcotest 3820 -alkotesterille mahtava markkinastartti, 
jonka kruunasi voitto Kippari-lehden vertailutestissä. Kahaviesti kävi kentällä tutustumassa testerin myyntityöhön 
sekä Interlock-alkolukon yrityskäyttöön, ja ehdittiinpä Drägerin merkeissä vielä kolopallonkin pariin.

Auto-Alarm tuntee alkotesterinsä
Hirsimetsäntiellä Lahdessa toimiva Auto- 
Alarm Finland Oy myi jo uutta Alcotest 
3820 -testeriä edeltänyttä 3000-mallia huo-
mattavia määriä. Yrityksen omistaja Markku 
Sipilä kertoi Kahaviestille hyvän menekin 
taustalla vaikuttavista tekijöistä.
– Asiakkailla on alkotestereistä paljon kysyt- 
tävää, ja he arvostavat asiantuntemusta. 
Panostamme paljon myös mainontaan ja 
uutiskirjeisiin, Markku Sipilä korostaa.
Markkinoilla on edullisempiakin alkoteste-
reitä, mutta Auto-Alarmin asiakkaat ovat 
ottaneet Drägerin omakseen.
– Drägerin korkea laatu ja tunnettuus ovat 
kiistattomia faktoja. Kärjistetysti voi sanoa, 
että alkoholin mittaus on yhtä kuin Dräger!

Alcotest-menestystarina saa jatkoa
Uudelta Alcotest 3820-mallilta odotetaan 
vielä edeltäjääkin suurempaa menestystä. 
Se tuo Drägerin viranomaistason laadun ja 
tarkkuuden yhä useamman siviilihenkilön 
ulottuville.
– Uutuusmallin kompakti koko, mittauksen 
nopeus, monipuolisempi käyttövalikko ja 
edullisempi hinta ovat ehdottomia plussia, 
Sipilä luettelee.
– Jotkut tosin haikailevat vanhan mallin 
muotoilua, koska se oli identtinen poliisin 
käyttämän Dräger-testerin kanssa!

Vuosihuolto takaa varman toiminnan
Vanhasta mallista ei kuitenkaan kannata 
tehdä kantribiisiä, sillä Alcotest 3820 ei ole 
vain edeltäjäänsä ergonomisempi ja helppo- 

käyttöisempi, vaan myös toiminnaltaan 
entistäkin vakaampi. Tärkeä asia luotetta-
vuuden kannalta on myös säännöllinen 
kalibrointi.
– Painotamme aina myynnin yhteydessä 
asiakkaalle vuosihuollon merkitystä tar-
kalle mittaustulokselle ja pitkälle käyttö-
iälle. Olemme myös tehneet laitteen kalib-
rointiin toimittamisesta postitse mahdolli-
simman helppoa, ja meiltä hankitut alko-
testerit tulevatkin huoltoon hyvin korkealla 
prosentilla, Markku Sipilä kertoo.

Yksityiskäyttöön tarkoitetusta Alcotest 3820 
-mallista (oik.) on saatavana myös suurem- 
pien henkilömäärien (työmaat, leirit, keskuk- 
set ym.) puhallutuksiin suunniteltu versio 
Alcotest 5820 (vas.), jonka suukappaleen voi 
edullisesti vaihtaa. Saman tekniikan jakavat 
mallit ovat käyttövalmiita hetkessä ja varus- 
tettu valaistulla näytöllä ja monitoiminapilla.

MotorSport Open yhdistää suomalaiset 
moottoriurheilun huippunimet ja moottori- 
urheilusta kiinnostuneet yritykset toisiinsa 
golfin merkeissä. Näyttämönä elokuussa 
järjestettävälle tapahtumalle toimii Pohjois-
maiden suurin golfkeskus Pickala Golf. 
Tänä vuonna yhtä väylistä isännöi Dräger, 
jonka pisteellä vieraat saattoivat tutustua 

–  menestystä  usealla rintamalla

Dräger Alcotest 3820 testivoittoon!
Kippari-lehti testasi polttokennosensori-
alkometrit heinäkuun numerossaan 7/2016. 
Voiton korjasi Dräger Alcotest 3820, joka sai 
kiitosta nopeasta aktivoitumisesta ja näppä- 
rästä koosta sekä suukappaleen suojakan-
nesta. Raati huomioi lisäksi testin ainoat 
suomenkieliset opasteet, selkeän näytön ja 
merkkiäänet, jotka tekevät laitteen käytöstä 
helppoa. Parhaan kokonaisarvosanan 9,0 
saanutta voittajaa kuvailtiin ”laadukkaaksi, 
nopeaksi ja käyttövarmaksi kompaktin koko- 
luokan laitteeksi veneilijän käyttöön”.

www.autoalarm.fi

Auto-Alarmin päätoimialueet ovat ajoneu-
vojen sähkötyöt ja varustelu sekä kiinteis-
töjen turvallisuustekniikka. – Dräger sopii 
yrityksemme korkealaatuiseen tuotevalikoi-
maan täydellisesti, Markku Sipilä toteaa.
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Silvasti kuljettaa turvallisesti
Kuljetusliike Ville Silvasti Oy tarjoaa asiak-
kailleen erikois- ja raskaskuljetuspalveluja 
avaimet käteen -periaatteella. Jo 1970-
luvulla aloittanut yritys on laajentunut 
kansainväliseksi toimijaksi, jolla on Jyväs-
kylän pääkonttorin lisäksi toimistot myös 
Ruotsissa, Venäjällä, Tanskassa ja Saksassa.

– Kuljetamme suuria ja raskaita esineitä 
Euroopan lisäksi Venäjällä, ja tavaraa on 
viety jopa Karibialle asti, kertoo kuljetus-
päällikkö Esa Liikanen. 
– ”Ykköstuotteemme” ovat tuulivoimaloi-
den suuret rakenteet.
Vaativia projektilogistiikan ratkaisuja tuot-
tavalle kuljetusliikkeelle turvallisuusasiat 
ovat tärkeitä hyvin monella tasolla.

Alkolukko osana yrityskuvaa
Kun kuljetusajoneuvoihin päätettiin asen-
taa alkolukot, oli Drägerin maine jo yrityk-
selle tuttu. Arvostettu ja luotettava merkki 
sopi Silvastin laatutietoiseen toimintamal-
liin hyvin.
– Dräger-alkolukoilla on kahdenlainen vai-
kutus. Ensinnäkin haluamme maksimoida 
turvallisuuden vaativassa toimintaympäris-
tössä, ja toiseksi osoittaa huolehtivamme 
asiasta, Esa Liikanen korostaa.

Alkolukko onkin merkki kehittyvästä ja 
vastuullisesta yrityskulttuurista.
– Päätöksen taustalla on halu minimoida 
riskit ja viestiä myös ulospäin, että panos-
tamme laatu- ja turvallisuusasioihin ja halu-
amme olla niissä askeleen edellä.

Dräger on täyttänyt odotukset
Silvastin kokemukset Dräger-alkolukoista 
osana kuljetusalan arkea ovat myönteisiä. 
– Laitteet toimivat luotettavasti ja kuljetta-
jat ovat suhtautuneet niihin luontevasti, 
samanlaisena turvallisuusvälineenä kuin 
vaikkapa turvavyöt, Liikanen toteaa.
Dräger-alkolukon käytön helppous, nopeus 
ja luotettava toiminta ovat vakuuttaneet 
Ville Silvasti Oy:n sen merkityksestä kulje-
tusyrityksen toiminnalle.
– On helppo toivottaa alkolukot tervetul-
leiksi yleisesti kaikkeen ammatiliikentee-
seen, Esa Liikanen summaa.

Tutulla tv-kasvolla vahvistettu Kahan 
Dräger Team: (vas.) Timo Lopperi, Jouni 
Vainikka, Anna-Liisa Tilus ja Kaj Tötterman 
sekä kuvasta puuttuva Ilkka Virkkunen.

Alcotest 3820 -uutuutesteriin ja osallistua 
”Avaus lähimmäs Drägeriä”-erikoiskilpai- 
luun. Onnittelut voittajajoukkue AKK Sports 
Teamille ja kiitos Dräger-teltalla vierailleille!

–  menestystä  usealla rintamalla

Arvokkaiden one-off-tuotteiden kuljettamiseen 
käytetään uusia ja huippuvarusteltuja vetoautoja.

www.silvasti.com

Lisätiedot: 
Kaj Tötterman, 
(09) 6156 8268, 
kaj.totterman@kaha.fi
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Ruotsissa vuonna 1942 perustettu Thule on alusta asti keskittynyt 
mahdollistamaan ja helpottamaan ihmisten työhön ja vapaa-
aikaan kuuluvien varusteiden kuljettamista. Aluksi asiakkaat 
olivat kalastajia, ja vuonna 1955 valmistuivat ensimmäiset autoi-
lijoille tarkoitetut Thule-tuotteet. 

Motion XT – hel ppokäyttöistä tilaa ja tyyliä
Thule on tehnyt sen taas – luonut uuden, käytännöllisen ja kauniin kuljetuslaatikon, jonka neljästä mallista 
jokainen autoilija löytää juuri omiin kuljetustarpeisiinsa optimaalisesti sopivan ratkaisun.

Merkittävää muotoilua
Thule Motion XT on kiiltävänä mustana ja titaaninharmaana saatava uusi kuljetuslaatikko, jonka 
suunnittelussa on pyritty mahdollisimman tehokkaaseen tilankäyttöön tyyliä ja taloudellisuutta 
unohtamatta. Aerodynaamisen laatikon jokaisella kaarella ja kulmalla on tarkoituksensa niin 
käytettävyyden kuin ilmanvastuksenkin kannalta.

Käytännöllistä turvallisuutta
Motion XT on varustettu lukuisilla ratkaisuilla, jotka tekevät sen kiinnittämisestä ja käytöstä helppoa 
ja turvallista. Laatikkoon valmiiksi asennettuihin PowerClick-pikakiinnikkeisiin integroitu väännön-
rajoitin kertoo naksahduksella, milloin kiristämisen voi lopettaa. SideLock-järjestelmä puolestaan 
ilmoittaa, kun kansi on asianmukaisesti suljettu ja laatikko varmasti lukossa. Käytettävyyden viimeis-
televät Dual-Side-saranat, joiden ansiosta laatikon voi avata ja sulkea molemmilta puolilta.

Thule ja Kaha -yhteistyötä jo 20 vuotta
Vähitellen erilaiset suksi- ja kattotelineet kehittyivät koko ajan 
edistyksellisemmiksi kuljetuslaatikoiksi ja vetokoukkuun kiinnitet- 
täviksi polkupyörätelineiksi. Kun Kaha aloitti Thule-tuotteiden 
maahantuonnin ja markkinoinnin Suomessa vuonna 1996, Thule 
oli jo alan tunnetuimpia toimijoita maailmassa.
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Motion XT – hel ppokäyttöistä tilaa ja tyyliä

Valinnanvaraa neljässä koossa
Uutuuslaatikon kantavuus on 75 kg ja sen neljä mallia, Sport, M, XL ja XXL, kattavat sisä-

pituudet 155–215 cm, leveydet 56,5–84 cm ja korkeudet 36,5–41,5 cm sekä tilavuudet 
300–610 l. Lyhyin malli soveltuu 4–6 sukselle (maks. 155 cm) ja pisin 5–7 sukselle

 (maks. 215 cm), lumilautoja kyytiin mahtuu vastaavasti 3–4 ja 3–5. Kaikkien 
Thule-kuljetuslaatikoiden tapaan Motion XT:llä on viiden vuoden 

takuu sekä TÜV/GS- ja City Crash -hyväksyntä.

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

Oy Kaha Ab on kehittynyt kuluneiden 20 vuoden aikana paljon,
ja samaan aikaan isoksi konserniksi kasvanut Thule Group on 
näytellyt suurta osaa siinä. Kaha kiittää hyvää liikekumppania 
erinomaisesti sujuneesta yhteistyötä ja suuntaa katseensa Thulen 
korkealaatuisten tuotteiden edustamiseen myös jatkossa!

Sport M XL XXL
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Vetokoukun asentaminen nykyaikaiseen 
autoon edellyttää johtosarjan ohjelmoin-
tia ajoneuvon sähköjärjestelmään. Tehtävä 
sujuu helposti uudella Jifeline-palvelulla, 
joka hyödyntää OBD-liitäntään kytkettävää 
yksikköä sekä Google-tilille kirjautunee-
seen Android-älypuhelimeen tai -tablettiin 
asennettua Jifeline-sovellusta. 

Langattomasti toisiinsa liittyneet OBD-
yksikkö ja mobiililaite ottavat yhteyttä 
internetin kautta (Wi-Fi/3G/4G) Jifeline-
pilvipalveluun, joka verifioi toimenpiteen 
ja suorittaa johtosarjan online-koodauk-
sen. Maksullinen palvelu soveltuu muiden-
kin vetokoukkujen sähköiseen asennuk-
seen, mutta Kahan Brink-asiakkaat hyöty-
vät Jifelinen kanssa solmitun sopimuksen 
mukanaan tuomasta tuntuvasta yhteistyö-
alennuksesta.

Kahalta kaikki vetokou kkuasennuksiin
Kahan vetokoukkuohjelman keskusmerkki on Brink, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat koukkujen lisäksi malli-
kohtaiset johtosarjat sekä valotoimintojen testauslaite. Asennusta helpottamaan tarjolle tulee nyt myös inter-
netiä hyödyntävä Jifeline-ohjelmointipalvelu.

Vetokoukun ja sähkösarjan asentamisen jälkeen on tärkeää varmistaa, 
että valot toimivat niin kuin pitää. Ongelmallista asiassa on usein se, 
että koukun sähkökytkennöissä käytetyt älykkäät piirit aktivoituvat 

vasta, kun peräkärry tai matkailuvaunu on kytketty koukkuun ja 
tunnistettu.

Sekä 7- että 13-napaisille sarjoille soveltuva Brink-testeri pystyy 
matkimaan näitä tunnistetietoja ja jännitekuormaa, mikä 

mahdollistaa kytkentöjen luotettavan testauksen. 

Tukevaan kannettavaan salkkuun integroidun laitteen 
mukana toimitetaan selkeät käyttöohjeet.

Brink-vetokoukun johtosarjatesteri

Vetokoukun johtosarjan koodauspalvelu
Vetokoukkujen osalta palvelun piirissä on 
tällä hetkellä yhteensä lähes 300 Audi-, 
Citroen-, MB-, Opel-, Peugeot-, Seat-, Skoda 
ja VW-mallia vuosilta 2000–2015. Jifeline 
soveltuu myös mm. lisäavaimien koodauk-
seen sekä yleiseen diagnosointiin ja vian-
etsintään. Käyttäjä saa tarvittaessa pääte-
laitteeseensa toimintaohjeita reaaliajassa 
Jifelinen asiantuntijoilta.

pilvipalveluun, joka verifioi toimenpiteen 
ja suorittaa johtosarjan online-koodauk-
sen. Maksullinen palvelu soveltuu muiden-
kin vetokoukkujen sähköiseen asennuk-
seen, mutta Kahan Brink-asiakkaat hyöty-
vät Jifelinen kanssa solmitun sopimuksen 
mukanaan tuomasta tuntuvasta yhteistyö-

Perustoimitukseen kuuluu oman älypuhe-
limen tai tabletin kanssa käytettävä OBD-
yksikkö. Pro-version mukana toimitetaan 
suojakuorella varustettu Android 
Nexus 7 -tabletti.

Päätelaitteeksi soveltuu mikä tahansa 
Android 4.4 tai uudemmalla käyttöjärjes-
telmäversiolla varustettu älypuhelin tai 
tabletti, johon on asennettu Google Play 
Storesta saatava ilmainen Jifeline-sovellus.

Tarkka 
soveltuvuuslista 

Jifelinen tukemista 
automalleista: 
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Kahalta kaikki vetokou kkuasennuksiin Lisätiedot aukeaman kaikista tuotteista: 
Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, 
jyri.marttelin@kaha.fi

Vetokoukun perinteiset kytkentäratkaisut jättävät usein toivomisen varaa niin toiminta- 
varmuuden kuin helppoudenkin suhteen. Puristusliittimet ja kolvit voi kuitenkin unohtaa 
monien nykyaikaista CAN-väylää hyödyntävien VW-, Seat- ja Audi-mallien kohdalla, sillä 
niihin on nyt tarjolla OE-liittimillä kytkettävä Brink-johtosarja. Kestävä ja turvallinen rat-
kaisu tekee vetokoukun sähköisestä asennuksesta entistä nopeampaa ja helpompaa.

Uudet johtosarjat Volkswagen Groupin autoihin

Hollantilainen Brink on Euroopan suurin alan valmistaja, jonka ohjelmassa on jokaiseen 
autoon sopiva vetokoukku, jolla matkailuvaunu, peräkärry tai traileri kulkee mukana 
vaivattomasti ja turvallisesti.

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

Brink-vetokoukut kaikkiin automalleihin: brink.eu

21
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Pohjolan talvi on auton maalipinnalle tyly testipenkki. Kura, tiesuola ja vesi kaikissa olomuodoissaan marinoivat 
herkkää pintaa niin kemiallisesti kuin mekaanisestikin. Autoilijoiden onneksi SONAX on kehittänyt suojaavia 
Xtreme-vahoja sekä -pinnoitteita, joiden tehokkuus on todennettu lukuisissa puolueettomissa testeissä ympäri 
maailmaa – viimeksi Suomessa.

Vertailussa tutut valmistajat
Pohjoismaiden suurin yleistekninen aika-
kauslehti Tekniikan Maailma halusi selvit-
tää, miten uusimmat autovahat toimivat ja 
millainen kiilto perusteellisella vahakäsitte-
lyllä syntyy. Numerossa 9/2016 julkaistussa 
testissä vertailtiin kuuden tunnetun valmis-
tajan puhdistavaa ja suojaavaa vahaa, joi-
den yhteiskäytöllä saavutettu lopputulos 
ratkaisi voittajan. Koska valmisteilla ei 
pyritty maalipinnan työlääseen hiomiseen, 
yksi testin pääkriteereistä oli tuotteiden 
helppokäyttöisyys.

SONAX-tuotteet TM-vahatestin voittoon: ”Loistava kokonaisuus autonhoitoon.”

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

– testatusti te hokkainta suojaa talveksi!

Perinpohjaista tutkimusta
Arvostelussa käytettiin sekä kenttäkokeita 
että laboratoriomittauksia. Vahojen käy-
tettävyyttä arvioitiin kokemusperäisesti, ja 
kiiltoa sekä sen säilymistä seurattiin Pico- 
gloss 500MC -kiiltomittarilla. Vahatuille 
pinnoille tehtiin lisäksi ns. kontaktikulma-
mittaus eli pisaratesti, jolla tutkittiin val-
misteiden kyky hylkiä vettä. Vahojen puh-
distusvaikutusta selvitettiin myös huonom-
pikuntoisilla maalipinnoilla, ja testit vii-
meisteltiin UV-valoa ja vesisuihkuja yhdis-
televillä sääkaappikokeilla.

SONAX TM-testivoittoon
Äärimmäisen vaativien kokeiden jälkeen 
voiton vei SONAX-parivaljakko Xtreme 
Cleaner + Wax 3 ja Xtreme Brilliant Wax 1. 
Tuotteiden erittäin korkeasta laadusta ja 
tehosta kertoo kaiken niiden saama loppu-
arvostelu: ”Loistava kokonaisuus autonhoi-
toon. Helppokäyttöinen, hyvin puhdistava 
ja kiiltonsa säilyttävä. Ei oikeastaan mitään 
heikkoa osa-aluetta.” Erityisesti testaajat 
nostivat esille SONAX-tuotteilla saavutetun 
kiillon nousun ja säilymisen sekä helppo-
käyttöisyyden.
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Paras lopputulos alkuperäisillä SONAX-tarvikkeilla
Tekniikan Maailma käytti tuotteiden levittämiseen ja pois pyyhkimiseen valmistajan suosit- 
telemia tarvikkeita. SONAX Xtreme -vahojen testivoittoon kantanut lopputulos saavutettiin 
vahvistetulla tartunta- ja hienohuokoisella sienipuolella varustetulla SONAX Levityssienellä, 
tuotenumero SO 417 300 sekä SONAX Xtreme Mikrokuituliinalla, tuotenumero SO 425200.
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SONAX Xtreme Brilliant Wax 1
Uusille, uudehkoille ja kliinerillä tai 
SONAX Xtreme Polish + Wax 3:lla 
käsitellyille maalipinnoille. Erittäin 
nopea ja helppo käyttää, antaa kes-
tävän suojan ja jättää sileän pinnan, 
säteilevät värit sekä loistavan hel-
miäisefektimäisen kiillon. Pakkaus 
250 ml. Tuotenumero SO 201100.

– testatusti te hokkainta suojaa talveksi!
SONAX Xtreme Polish + Wax 3 
Syväpuhdistava, helppolevitteinen vaha 
mattaantuneille ja sään vaurioittamille 
pinnoille. Jättää sileän pinnan ja loistavan 
kiillon. Parhaan lopputuloksen saavuttami-
seksi suositellaan loppukäsittelyä SONAX 
Xtreme Brilliant Wax 1 -vahalla. Pakkaus 
250 ml. Tuotenumero SO 202100.

23

SONAX Xtreme Protect + Shine on kuluttajakäyttöön tehty 
kestopinnoite, jolla auton voi suojata nopeasti ja vaivatto-
masti. Puhtaalle, hyväkuntoiselle maalipinnalle tarkoitettu 
tuote antaa Hybrid Net Protection -teknologian ansiosta 

Vaihtoehtona pinnoite
erittäin pitkäkestoisen suojan. Pinnoite vähentää pölyn 
ja lian tarttumista maalipintaan ja palauttaa automaat-
tisesti kiillon jokaisen pesun jälkeen. Riittoisa pakkaus 
210 ml riittää 3–4 käsittelyyn. Tuotenumero SO 222100.
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Lisätiedot: 
Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi

Made in Germany
Cartechnic voitti Auto Club Europan puolueettoman moottoriöljy-
testin, vaikka se oli hinnaltaan selvästi vertailun tunnettuja merkki-
öljyjä edullisempi. Testivoittajaan kannattaa nyt panostaa, sillä entis-
täkin edullisemmiksi neuvotellut hinnat ja valikoimaan tullut litran 
kannu tarjoavat myynnille erinomaiset lähtökohdat. 

Kattava valikoima
Kahan Cartechnic-moottoriöljyvalikoima kattaa öljytyypit 0W-40, 
5W-30 ja 5W-40 useille eri luokituksille ja merkkikohtaisille soveltu-
vuuksille. Yhteensä 9 eri öljyvaihtoehtoa ja 20 tuotetta, pakkauskoot 
1 l kannusta 200 l tynnyriin. Tarkemmat tiedot Autoluettelo.fi.

Muista myös muut öljyt!
Cartechnic-ohjelmaan kuuluvat myös ympärivuotiseen käyttöön vaih-
televissa lämpöolosuhteissa tarkoitetut HLP 32- ja HLP 46- hydrauliik-
kaöljyt sekä yleiskäyttöön suunniteltu 10W-30 koneöljy traktorien, 
puimureiden ja muiden maatalouskoneiden moottoreihin sekä vaih-
teistoihin, hydrauliikkaan ja märkäjarruihin. Pakkauskoot 20 ja 200 l.

Saksalainen laatu nousee parrasvaloihin
Cartechnic-moottoriöljyt

Cartechnic-moottoriöljyt ovat lyhyessä ajassa herättäneet suurta huomiota erinomaisella hinta-laatusuhteellaan. 
Nousu kirkkaisiin valoihin jatkuu testivoiton ja uuden yhden litran pakkauskoon siivittämänä. Saksalaismerkin 
huippulaadukkaaseen tarjontaan kannattaa tutustua viimeistään nyt!
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Vaihtoehto  Milloin asennettu  Kesto asennuksesta  Tuotteet Kenelle voimassa

Gates-takuu  Ei rajoitettu  2 v / 100 000 km  Kaikki Gates-tuotteet Ammattimainen asennus

TechPartner-  1.7.2017 jälkeen  Maks. 4 vuotta  Gates-jakopääkit  TechPartner-sopimuksen
lisäturva    tehneet korjaamot

Vanha  
Ennen 30.6.2017  Maks. 4 vuotta 

 Jakopääkitit, joille  Tiettyjen jälleenmyyjien
laajennettu    erikoistyökalut  korjaamot

Vaihtoehto  Katetut vauriot  Kustannusrajoite  Huom.

Gates-takuu  Valmistusvirheen aiheuttamat  Ei rajoitusta  Kitit ja muut tuotteet

TechPartner- Asennusvirheet, ulkopuoliset Maks. 1500 € Raja korjaamo-
lisäturva  aiheuttajat  ALV 0%  kohtainen / vuosi

Vanha Asennusvirheet (työkalua Maks. 2000 € Ei otettu kantaa
laajennettu todistetusti käytetty) ALV 0%

Jakopääasennuksia koskeva 
TechPartner-lisäturva laajen-
taa kaikilla Gates-tuotteilla 
olevaa perustakuuta sekä 
Kahan edustamilla varaosilla 
olevaa 3 v / 100 000 km 
erikoistakuuta.

Yleiseurooppaalainen uudistus
Gates on soveltanut Kahan jälleenmyyjien 
asiakaskorjaamoille ns. työkaluilla laajen-
nettua takuuta. Sen soveltaminen on kui-
tenkin jäänyt usein epäselväksi, eivätkä 
korjaamot ole aina olleet varmoja ehtojen 
täyttymisestä. Siksi Gates uudistaa takuu-
käytäntönsä Suomessa ja yhtenäistää ne 
samalla koko Euroopassa.

Vaatimuksena koulutus ja sopimus
Normaalia 2 v / 100 000 km Gates-takuuta 
kattavamman turvan edellytyksenä on jat- 
kossa Gates TechPartner -sopimus. Sen teke- 
vät keskenään jälleenmyyjä sekä tämän 
asiakaskorjaamo, joka on saanut virallisen 

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

Gates-koulutuksen ja todistuksen siitä. 
Käytännöllä halutaan varmistaa, että jako-
pääasennuksissa on sovellettu valmistajan 
uusinta teknistä tietoa ja korkealaatuisia 
ammattilaistyökaluja.

TechPartner-lisäturvan monet edut
Tärkeä osa uutta konseptia ovat myös säh-
köisen TechZone-palvelun* tarjoama tuki 
sekä ulkoinen TechPartner-tunnus. Lisätur- 
van tarjoama maksimikorvaus tulee olemaan 
enintään 1500 € (alv 0 %) korjaamoa kohti 
yhden kalenterivuoden aikana. Lisäturva 
on voimassa 1.7.2017 jälkeen asennetuille 
jakopääsarjoille ja se korvaa vanhan työ-
kaluilla laajennetun takuun Suomessa.

Gates TechPartner
Lisäturva uudistaa laajennetun takuun
Maailman johtava voimansiirtohihnojen ja kiristimien valmistaja Gates 
selkeyttää jakopääasennuksia koskevat takuuehtonsa. Uuden käytännön 
keskiössä on Gatesin vuosi sitten esittelemä TechPartner-konsepti.

Ehdot muuttuvat 1.7.2017
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stefan.hartman@kaha.fi

Kahan Gates-myyjä, toimi näin!

- Toimita korjaamolle todistus Gates-koulutuksesta
- Toimita korjaamolle ”Gates TechPartner”-esite
- Allekirjoita sopimus yhdessä korjaamon kanssa
- Skannaa sopimus ja lähetä se sähköisesti Gatesille
- Odota ja vastaanota Gates TechPartner -tervetuliaispaketti

* www.gatestechzone.com
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Clarion esittelee kaikkiin ajoneuvoihin sopivan digitaalisen Full Digital Sound -äänentoistojärjestelmän, joka siirtää 
CD-levylle tai muistikortille taltioidun numeerisen äänidatan sellaisenaan aina kaiuttimille asti. Ääniketjun äärim- 
milleen viety digitaalisuus merkitsee puhdasta äänentoistoa sekä pientä virrankulutusta ja helppoa asennettavuutta.

Kristallinkirkasta digiääntä 
Perinteisessä auton äänentoistojärjestel-
mässä digitaalisesta lähteestä tulevalle sig-
naalille joudutaan ennen soittimen vah-
vistinta tekemään DA (Digital to Analog) 
-muunnos. Clarionin FDS-järjestelmässä on 
analogisen keskusvahvistimen sijasta ääni-
prosessori sekä mikropiiriohjatuilla puhe-
keloilla varustetut aktiivikaiuttimet, jotka 
välittävät alkuperäisen audiosignaalin (jopa 
96 kHz / 24 bit) autoon mahdollisimman 
kohinattomana ja häiriöttömänä.

Tulevaisuuden tekniikkaa tänään 
Clarionin Full Digital Sound on markkinoi-
den ensimmäinen autoon tarkoitettu äänen- 
toistojärjestelmä, joka toimii kokonaan digi- 
taalisessa muodossa aina äänilähteestä kai-
uttimille asti. Kompakti ratkaisu säästää 
energiaa ja helpottaa integrointia erilaisiin 
ajoneuvoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Z3-keskusyksikkö
FDS-järjestelmän ytimessä ovat 32-bittisellä 
SHARC® DSP (Digital Sound Processor) -ääni- 
prosessorilla varustettu kompakti keskusyk-
sikkö sekä asetusten ja äänenvoimakkuuden 
säätöön tarkoitettu ulkoinen ohjauspaneeli. 
Järjestelmää voi halllita myös Z-tune-sovel-
luksella, joka on saatavana Android- ja iOS-
käyttöjärjestelmille ilmaiseksi.

- Digitaalinen sisääntulo (opt. ja koaks.)
- Digitaalinen ulosmeno (6 + 1)
- Analoginen sisääntulo (4-kan. RCA)
- Analoginen ulosmeno (2-kan. RCA)
- USB-liitäntä
- 31-kaistainen taajuuskorjain
- 4-tie jakosuodin
- Mitat 180 x 116 x 37 mm

Z7-keskiäänikaiuttimet
Full Digital Sound -järjestelmän pääkaiut-
timina toimivat Ø 17 cm laajakaistaiset 
28–15000 Hz aktiivikaiuttimet, joiden sisään- 
rakennettu mikropiiri ohjaa 6-kerroksista 
puhekelaa ja vaiheplugilla varustettua ACMI 
(Aramid Carbon Mica) -kartiota. Edistyksel-
lisen rakenteen ja Dnote™-prosessoinnin 
ansiosta kaiuttimien erottelukyky ja taajuus-
vaste ovat huippuluokkaa.

Z25W-subwoofer 
Clarionin digitaalisessa äänentoistojärjes-
telmässä matalien 20–2000 Hz äänien tois-
tosta vastaa mikropiiriohjattu Ø 25 cm 
aktiivinen subwoofer. Erittäin responsiivisen 
GAC (Glassfiber Aramid Carbon) -kartion 
ja 6-kerroksisen kelan ypärille rakennettu 
kaiutin on matalana helppo asentaa.

Full Digital Soundille EISA-palkinto!
EISA (European Imaging and Sound Asso-
ciation) on puolueeton eurooppalainen 
asiantuntijayhteisö, joka palkitsee vuosit-
tain ääni-, kuva- ja kameratuotteita eri 
kategorioissa. Parhaan In-Car Innovation 
-tuotteen palkinnon voitti tänä vuonna 
Clarion Full Digital Sound -järjestelmä.

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

Taajudella 863–865 MHz toimiva järjestelmä 
koostuu lähettimellä varustetusta mikrofo-
nista sekä vastaanottimesta, joka yhdiste- 
tään ajoneuvon olemassaolevaan 12/24 V 
vahvistimeen tai Bosch Coach -järjestelmään 
(esim. Professional Line 3, CMS, CR 24, MR/
CAD 12). Saatavana on myös mikrofonin 
NiMH-akkua varaava latausasema pinta- 
tai upotusasennukseen.

Boschin langaton Coach-mikrofonijärjes-
telmä on matkanjohtajien ja oppaiden tar-
peisiin kehitetty työkalu, joka mahdollistaa 
samanaikaisen puhumisen ja vapaan liikku-
misen niin yksi- kuin kaksikerroksistenkin 
bussien käytävillä. Lisäksi matkustajat voi-
vat sen avulla puhua omalta paikaltaan ker-
ralla koko ryhmälle.

Coach WirelessMicrophone System   – langaton mikrofonijärjestelmä
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Z3-keskusyksikön mukana toimitetaan kaksi tuplakelalla 
ja Mylar (PET) -kartiolla toteutettua Ø 2,5 cm pinta- 
tai upotusasennettavaa 1500–40000 Hz Soft Dome 
-diskanttikaiutinta kaapeleineen. Järjestelmään 
voi liittää myös analogisia komponentteja.

Bosch Coach -tuotenumerot:
BL 7620230020 WirelessMicrophone E Mikrofoni ja vastaanotin
BL 7620220012 AudioAmplifier 12.24 Vahvistin
BL 7620280088 ConnectionCable WMS Liitäntäkaapeli
BL 7620270011 ChargingStation D Latausasema seinään
BL 7620270012 ChargingStation W Latausasema kojelautaan

Täydellinen valinta Full Digital Sound -järjestelmän soittimeksi on Clarionin uusi 
multimedia- ja navigointi*keskus NX706E. Laitteen optinen TOSLINK-ulosmeno 
(valinnainen 48kHz tai 96khz / 24-bit) ja tuki FLAC-pakkaukselle tarjoavat digitaa-
liselle ääniketjulle häviöttömän alun niin CD-levyiltä kuin USB-muistitikuiltakin.

*Ilmainen karttapäivitys käyttöönottoa seuraavien 45 päivän aikana osoitteessa 
www.naviextras.com.

Coach WirelessMicrophone System   – langaton mikrofonijärjestelmä
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Schaeffler Group on yksi maailman suurimmista edelleen perheomistuksessa olevista teknologiayrityksistä. 
Se on merkittävä toimittaja sekä auto- että muulle teollisuudelle tuotemerkeillään, joista Kahan valikoimassa 
jo ollut Ruville saa nyt seurakseen merkit INA ja LuK.

Schaeffler Group
Konsernin taustalla on Wilhelm ja Georg 
Schaefflerin Saksan Baijerissa vuonna 1946 
perustama INA. Jo vuonna 1949 kehitetty 
neulapidin osoittautui uraaurtavaksi kek-
sinnöksi tekemällä neulalaakerista käyttö-
kelpoisen komponentin teollisuuteen. 

28

INA muodosti yritysostoilla hankittujen 
muiden tuotemerkkien kanssa vuonna 2003 
Schaeffler Groupin, joka valmistaa mootto-
rin, vaihteistojen ja alustan komponentteja 
ja järjestelmiä sekä vierintä- ja liukulaakeri-
ratkaisuja teollisuuden eri sovelluksiin.

Schaeffler Groupilla on noin 84 000 työn-
tekijää ja maailmanlaajuinen verkosto 
tuotantolaitoksia, tutkimus- ja kehityskes-
kuksia sekä myyntiyhtiöitä 50 maassa 170 
eri paikkakunnalla. Konsernin liikevaihto 
oli vuonna 2015 yli 13 miljardia euroa.
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Schaeffler Group
-tuotemerkit Kahalla:

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

INA
INA teki läpimurron autoteollisuuteen pian perustamisensa jäl-
keen, kun legendaarisen kuplavolkkarin vaihteiston liukulaakerit 
korvattiin kulutusta kestävillä INA-neulalaakereilla vuonna 1952. 
Tänään Schaeffler kehittää tuotemerkin alla mm. korkealaatuisia 
vierintä-, nivel-, liuku- ja lineaarilaakereita, jotka kattavat noin 60 
teollisuudenalan sovellusten tarpeet. Kahan INA-ohjelman ytimessä 
ovat kannen yläpuoliset venttiilinohjaus- sekä vaihteistonosat.

Ruville
Schaeffler-konserniin kuuluu nykyään myös Ruville, jonka perusti 
Egon von Ruville jo yli 80 vuotta sitten. Yhdeksi alan tunnetuim-
mista tuotemerkeistä kohonneen toimijan valmistusohjelmaan 
kuuluu yli 25 000 nimikettä. Kahan Ruville-ohjelmassa on niin voi-
mansiirron, alustan kuin moottorinkin osia, kuten vetoniveliä ja 
pyöränlaakereita sekä jakoketjuja ja moniurahihnapyöriä.

Schaeffler Groupiin kuuluu myös vuonna 1883 perustettu ja 1905 tuotemerkiksi rekisteröity FAG, jonka tuotelinja 
on limittäinen ja osin päällekkäinen Ruville-ohjelman kanssa. Lisätietoja koko konsernista osoitteessa schaeffler.fi.

LuK
Vuonna 1965 perustettu Lamellen- und Kupplungsbau GmbH 
kohosi nopeasti erityisesti kytkimien ja kytkinosien maailmankuu-
luksi kehittäjäksi. Yrityksen ensimmäinen innovaatio oli VW Typ 
3:een suunniteltu jousilevykytkin, jota seurasivat tulevina vuosi-
kymmeninä mm. kaksoismassavauhtipyörä sekä itsesäätyvä kytkin. 
LuK vahvistaa Kahan kytkinohjelmaa sekä tuo uutuutena valikoi-
maan myös DSG-vaihteiston komponentteja.

Tarjolla päämiestason LuK-koulutusta
LuK tarjoaa alueellista koulutusta Kahan jälleenmyyjille ja 
asiakaskorjaamoille, jotka haluavat syventää myyjiensä ja 
mekaanikkojensa tietämystä LuK-osista ja niiden asentami-
sesta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kahan tiloissa 
vielä vuoden 2016 aikana. Kaikkien kiinnostuneiden kan-
nattaa ottaa yhteyttä Kahan Seppo Saloon (yht.tiedot alla).
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K-FIX-kemikaaliva likoima kasvussa

Huoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteen
Kahan kemikaaliohjelma on vuosien saatossa laajentunut 
monilla uusilla tuotemerkeillä. Kun samaan aikaan kemi-
kaalien merkitys ja käyttö auton huollossa on kasvanut, 
syntyi tarve perustaa kokonaan uusi tuotelinja. 

Huoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteen

K-FIX on Kahan emoyhtiö KGK:n oma konsernimerkki, 
jonka alla on ollut tarjolla korkealaatuinen ja vahvasti 
kehittyvä kemikaalituoteperhe.

Valikoimaan on kuulunut jäähdytin- ja tuulilasinpesunesteiden lisäksi
liuotinpesuaine ja akkuvesi sekä jarru- ja kytkinneste. Nyt ohjelmaa 
laajennetaan voimakkaasti, kun mukaan saadaan uusia pakkauskokoja 
sekä kokonaan uusia tuotteita mm. lasinpesu- sekä jäähdytinneste-
valikoimaan. Kaha on neuvotellut erittäin kilpailukykyiset hinnat niin 
vanhoille kuin uusillekin tuotteille, joiden tuote- ja käyttöturvallisuus-
tietoihin voi tutustua tarkemmin Autoluettelo.fi-palvelussa.
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K-FIX-kemikaaliva likoima kasvussa

Huoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteenHuoltokemikaalit   -tuotelinja kokoaa merkit yhteen

AdBlue/Eolys
-nesteet

Laitteet,
tarvikkeet

Ammatti-
aerosolit

Puhdistus-
ja lisäaineet

DPF-
puhdistus

Rasvat,
pastat

Liimat,
tiivistys ja kori

Jarru-
nesteet

Jäähdytin-
nesteet

- SONAX

- Liqui Moly

- CRC

- SONAX

- Liqui Moly

- CRC

- Kemetyl

- Thurmo

- Liqui Moly

- Castrol

- Liqui Moly

- CRC

- Bosch

- Febi

- Liqui Moly

- CRC

- Teroson

- Castrol

- Liqui Moly

- Brembo

- Febi

- K-FIX

- Kemetyl AdBlue

- Walker Eolys

- Liqui Moly

- Loctite

- Plastic Padding

- Perfect Seal

- K-FIX

Uusi huoltokemikaalit-tuotelinja kokoaa 
yhteen kaikki Kahan edustamat tuotemer-
kit, joiden valmistusohjelmassa on korjaa-
moammattilaiselle tarkoitettuja huoltoke-
mikaaleja. 

Autoluettelossa tuotteet on ryhmitelty 
käyttötarkoituksen mukaan tämän aukea-
man mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät 
reittiä Autoluettelo.fi -> Kemikaalit -> 
Huoltokemikaalit.

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

Lisätiedot: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi
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Osram Night Breaker Laser
Night Breaker Laser on uutuus, joka sijoit-
tuu Osramin tuotekentässä tehokkaimpien 
perinteisten autolamppujen joukkoon. 
Tavalliseen halogeenilamppuun verrattuna 
se tarjoaa jopa 130 % enemmän valoa sekä 
40 metriä pidemmän ja 20 % valkoisemman 
valokeilan. Se on suunniteltu autoilijoille, 
jotka vaativat myös vanhemmalta valotek-
niikalta modernia suorituskykyä.

Uusi halogeeni, 
uudet pakkaukset!
Osramin autolamppuohjelmaan kuuluu paljon uutta. Automechanika Frankfurt 2016 
-messuilla lanseerattiin Osramin kirkkain halogeenilamppu Night Breaker Laser 
sekä esiteltiin samalla uudistunut pakkaustyyli.

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

Innovatiivista tekniikkaa
Night Breaker Laserin tehokkuuden taus-
talla on hehkulangan ja sille tehdyn ikku-
nan sijoitus ja muotoilu, jotka yhdessä 
korkeapaineisen jalokaasutäytteen kanssa 
maksimoivat halogeenitekniikan mahdolli-
suudet. Nimensä uutuustuote sai valmistuk-
sessa käytetystä laserista, jolla on myös kai-
verrettu NIGHT BREAKER -teksti jokaiseen 
lamppuun. Ulkonäön viimeistelee tyylikäs, 
hopeanvärinen kärki.

Uusi pakkausilme koko ohjelmaan
Uusi lamppu on tarjolla H4- ja H7-tyyppi-
senä, edellisen värilämpötila on 3600 ja 
jälkimmäisen 3900 K. Night Breaker Laser 
tuo tullessaan muillekin Osramin auto-
lampuille (Original, Ultra Life, Cool Blue 
Intense, Silverstar 2.0 ja Night Breaker 
Unlimited) uuden pakkausdesignin, jonka 
mukaiset tuotteet ovat saatavilla syys-loka-
kuussa. Muutoksen myötä kahden lampun 
blisterpakkaukset tulevat poistumaan.
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Stop-start rasittaa moottoria
Nykyaikainen stop-start-tekniikalla varus-
tettu auto saatetaan pysäyttää ja käynnis-
tää normaalikäytössä jopa 18 000 kertaa 
vuodessa. Järjestelmä asettaa akun ja star-
tin lisäksi haasteita myös moottorille, jolle 
jatkuva sammuttelu ja käynnistely aiheut-
taa ajan myötä tavallista voimakkaampaa 
kulumista. Castrolin vastaus ongelmaan on 
Magnatec Stop-Start, joka tarjoaa todiste-
tusti suojaa pysäyttämisestä ja käynnistämi-
sestä aiheutuvaa kulumista vastaan.

Kahan Castrol-syksyn suuret uutiset liittyvät tuote- ja palvelurepertuaarin laajenemiseen. Samalla huippunykyai-
kainen ohjelma modernisoituu entisestään, kun valikoimaan saadaan erityisesti uusiin, automaattisella sammutus-
käynnistysjärjestelmällä varustettuihin autoihin kehitetty Magnatec Stop-Start -moottoriöljy.

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

Kahan Castrol-palvelu paranee!
Kaha satsaa voimakkaasti Castroliin, mistä Magnatec Stop-Startin lisäksi esimerkkinä 
jatkossa ohjelmaan tuotavat edulliset bulk-toimitukset. Ota yhteyttä ja kysy lisää 
Kahan kehittyvän Castrol-tuotelinjan tarjoamista uusista eduista!

Avuksi uusi molekyylitekniikka
Magnatec Stop-Startin aktiiviset molekyylit 
kiinnittyvät moottoriin ja muodostavat itse- 
korjaavan kerroksen, joka suojaa moottoria 
pysäytys-käynnistysajon jokaisessa vaiheessa. 
Nopeassa maantieajossa uutuusöljy toimii 
normaalisti, mutta stop-start-ajossa moot-
torin kuluminen on sen ansiosta vain noin 
kolmasosa vastaavan, ilman Castrol Magna-
tec -molekyylejä sisältävällä öljyllä voidellun 
moottorin kulumisesta.

Magnatecilla enemmän suojaa
Magnatec Stop-Start tarjosi 20 % enemmän 
suojaa verrattuna alan raja-arvoon puolu-
eettomassa OM646LA-moottoritestissä. 
Kyseessä on ensimmäinen testi, joka ottaa 
huomioon pysäytykset ja joutokäynnin lii-
kenteessä odottelun simuloimiseksi. Mag-
natec Stop-Start -valikoimaan kuuluu tois-
taiseksi neljä öljyä (0W-30 D, 5W-20 E, 5W-
30 A5 ja 5W-30 C2), joilla on lukuisia luoki-
tuksia (mm. API, ASEA, Ford, Renault).

-syksyssä tapahtuu!
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Maailman suurimpiin autoalan toimijoihin kuuluva Valeo Group on esitellyt pysäköintitutkiensa kolmannen 
sukupolven sekä LED-valouutuuksia omistamiensa Valeo- ja Cibié-tuotemerkkien alla.

– johtavaa lisävaruste-  ja lisävalotekniikkaa

Monipuolinen valikoima
Niin edellisen kuin uudenkin sukupolven 
tutkasarjat sopivat sekä kiinteällä että irro-
tettavalla vetokoukulla varustettuihin autoi- 
hin. Valikoima ulottuu yksinkertaisista, nel-
jällä sensorilla ja äänimerkillä varustetuista 
peruutustutkista aina 8-sensorisiin, värinäy-
töllä sekä pysäköityä autoa suojaavilla omi-
naisuuksilla varustettuihin järjestelmiin.

Laaja asennettavuus
Kaikki beep&park-sarjat toimitetaan mat-
tamustilla sensoreilla, lisävarusteena on 
saatavana neljä värivaihtoehtoa sekä poh-
jamaalattu versio. Mukana toimitetaan 
reikäsaha sekä 6 m kaapeli (pakettiauto-
sarjassa 10 m). Asennusaika kohteesta ja 
sensorien määrästä riippuen 1–4 h, tarkat 
tuotetiedot osoitteessa Autoluettelo.fi.

Kahan valikoimassa nyt myös 
Valeon merkkikohtaiset OE-
sensorit. Soita ja kysy lisää!

Modernia tekniikkaa
Valeon uusien beep&park-pysäköintitutka-
sarjojen asennus on entistäkin helpompaa 
lähes kolmannesta pienemmän keskusyk-
sikön sekä sensoreihin integroitujen kumi-
eristeiden ansiosta. Häiriösuojauksen lisäksi 
myös anturien herkkyttä on kehitetty niiden 
pinta-alaa suurentamalla.

-pysäköintitutkat
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Valeo on myös pyyh-
kijänsulkatekniikan 
edelläkävijä. Äänet-
tömän tehokkaat 
Silencio X-trm -sulat 
ovat varma vastaus 
talven haasteisiin.

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi (peruutustutkat ja valot)
 Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi (pyyhkijänsulat)

– johtavaa lisävaruste-  ja lisävalotekniikkaa

Fogstar -sumuvalo

Valeo kiersi keväällä Eurooppaa esittelemässä konsernin 
monipuolista tuotantoa. Kahan edustajat vierailivat 
puoliperävaunuun rakennetulla roadshow-osastolla 
huhtikuun puolivälissä Hollannissa.

Yksi Valeo on Tour 2016 -kiertueella esitellyistä 
tuoteuutuuksista oli Valeo Fogstar -sumuvalo. 
Valaisimen 11 malliversiolla katetaan yhteensä 
noin 54 miljoonaa ajoneuvoa maailman autokannasta.

Kaksi mallia, kaksi keilaa
Ulkonäöltään, mitoiltaan ja painoltaan 
identtiset Cibié LED -työvalot eroavat toi-
sistaan valokuvioltaan: Flood Beam -malli 
tuottaa leveän ja High Beam -malli erittäin 
pitkän valokeilan. IP67-suojatut uutuus-
valot on rakennettu sivuiltaan noin 80-
milliseen, kuutiomaiseen alumiinirunkoon 
ja niiden valontuotosta vastaa kaksi teho-
kasta ja taloudellista LED-polttimoa. Flood 
Beam -malli soveltuu sellaisenaan myös 
sähköautojen 48 V järjestelmiin.

Täydellistä työvalotekniikkaa
Cibié LED -työvalot ovat erittäin tehokkaita 
suhteessa virrankulutukseen. Hyvä hyöty-
suhde yhdistettynä keveyteen (vain 500 g) 
merkitsee viime kädessä säästöä polttoai-
neen kulutuksessa. LED-tekniikan etuihin 
erityisesti kovassa työkäytössä kuuluu lisäksi 
erinomainen tärinän- ja säänkesto, sillä 
polttimot voidaan täysin huoltovapaina 
asentaa valoihin kiinteästi. Ne eivät myös-
kään kulu valojen toistuvasta sytyttelystä 
ja sammuttelusta.

Valokuvioltaan toisistaan poikkeavat Cibié LED -työvalot tuottavat kumpikin erittäin 
valkoisen 6000 K valokeilan hyvin pienellä 17 W tehonkulutuksella.

LED Flood Beam
Valokuvio: leveys 28 m, pituus 60 m
Valovirta: 900 lm
Käyttöjännite: 12/24/48 V

LED High Beam
Valokuvio: leveys 35 m, pituus 320 m
Valovirta: 700 lm
Käyttöjännite: 12/24 V

LED-työ/lisävalot

Valeo on myös pyyh-
kijänsulkatekniikan 
edelläkävijä. Äänet-
tömän tehokkaat 
Silencio X-trm -sulat 
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Kahan huolella rakentama Caravan-ohjelma tarjoaa korkealaatuisen ja kaikenkattavan valikoiman erilaisia varus-
teita, laitteita ja kemikaaleja. Tämän aukeaman tarkoitus on antaa kokonaiskuva tarjonnasta, johon voi tutustua 
tarkemmin Autoluettelo.fi-palvelussa.

Markiisit
Thule Omnistor markiisit ovat tekniikaltaan 
kehittyneitä ja kestäviä sekä ulkonäöltään 
ajattoman tyylikkäitä. Seinä-, katto- ja ura-
asenteisista markiiseista koostuvassa mallis- 
tossa on ratkaisu kaikkiin matkailuajoneu-
voihin. Monipuolista lisäsuojaa niille saa eri- 
laisilla telttaratkaisuilla sekä helposti kiinni-
tettävillä aurinko-, sade- ja tuulisuojilla. 
Lisävarusteisiin kuuluvat myös mm. LED-
asennuskiskot ja -nauhat, pingotusvarret 
ja tukijalat sekä myrskysarjat ja pesuaineet.

Pyörätelineet
Matkailuauton takaseinä- tai -ovi, matkai-
luvaunun aisa tai takaseinä, retkeily- tai 
pakettiauton takaovi – kaikki ovat sopivia 
kiinnityspaikkoja korkealaatuiselle Thule 
polkupyörätelineelle. Viidestä tuoteper-
heestä koostuvan malliston jopa neljä pyö-
rää ja 60 kg kantaviin telineisiin on saa-
tavana paljon erilaisia laajennus-
sarjoja, sovitteita ja pitimiä.

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

Askelmat
Anodisoidusta alumiinista valmistetut 
Thule askelmat helpottavat pääsyä mat-
kailuajoneuvoon. Valikoimassa on kaksi 
manuaalista ja kolme moottoroitua mallia, 
joista jälkimmäiset voi varustaa avaus- ja 
sulkeutumisautomatiikalla sekä LED-valolla. 
Kaikissa askelmissa on vakiovarusteena 
kytkin kojetauluun asennettavaa varoitus-
valoa varten.

Erkki Pulkkinen, 

Uutuusteline Thule Lift V16 
on varustettu kuormaamista 
helpottavalla, jopa 70 cm 
laskeutuvalla pyörätasolla. 
Saatavana sekä manuaalinen 
että moottoroitu 12 V malli. 
Suurin pyörien määrä 2–3, 
kantavuus 30 kg /pyörä, 
50 kg /kuorma.

Kaikkea  kattavasti karavaanareille
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Malliston uusin tulokas on TIG 3000 D 
-dieselgeneraattori, jonka puhdasta 
siniaaltoa tuottava invertteritekniikka 
mahdollistaa kahden laitteen 2 x 2,8 kW 
rinnakkaiskytkennän.

Generaattorit
Telair generaattorit käyttävät kolmea eri 
polttoainetta: bensiiniä, kaasua tai diesel-
öljyä. Runko- tai lattia-asennettavissa lait-
teissa käytetyt moottorit eivät ole yleismal-
lisia, vaan varta vasten generaattorikäyttöön 
suunniteltuja Yamahan ja Hatzin voiman-
lähteitä. Tehoalueet  2,5–3,8 kW (bensiini 
ja kaasu) sekä 2,2–3,4 kW (diesel). Hallinta- 
paneelin saa lisävarusteena myös auto-
maattikäynnistyksellä.

Aurinkopaneelit
Monikäyttöiset 100 ja 130 W Teleco aurinko- 
paneelit soveltuvat akun lataukseen matkai- 
luajoneuvoissa, veneissä ja kesämökeissä. 
Laaja -40…+85 käyttölämpötila, IP65-suoja-
tut liitokset sekä yksikiteinen piirakenne 
merkitsevät erinomaista soveltuvuutta ja 
hyötysuhdetta. Mukana toimitetaan liimaa 
(Teroson MS 930) lukuunottamatta kaikki 
tarvittavat asennustarvikkeet sekä asennus- 
ja käyttöohjeet.

Thetford
Thetford on caravan-tuotteiden maailman-
kuulu valmistaja, joka tunnetaan korkea-
laatuisista kalusteistaan, laitteistaan ja 
kemikaaleistaan. Laajaan valikoimaan 
kuuluvat mm. siirrettävät Porta Potti -WC:t 
sekä irrotettavalla jätesäiliöllä varustetut 
kasetti-WC:t niitä hoitavine ja suojaavine 
kemikaaleineen sekä jääkaapit, keittotasot, 
uunit, keittiöaltaat ja huoltoluukut.

Kattoilmastointilaitteet
Telair ilmastointilaitevalikoima koostuu 
4,0–8,5 m pituisiin ajoneuvoihin soveltuvista 
yksiosaisista Silent- ja DualClima-kattolait-
teista. Lämpöpumppuperiaatteella toimi-
vien koneistojen suunnittelussa on kiinni-
tetty erityistä huomiota alhaiseen äänen-
tasoon niin sisällä kuin ulkonakin. Asennus 
30–70 mm paksuihin kattoihin olemassa-
olevan 40 x 40 cm luukun paikalle.

Satelliittivastaanotto
Kaha Caravan -ohjelma sisältää kaikki 
satelliittivastaanottoon tarvittavat palvelut 
ja laitteet, kuten Canal Digital -kanava-
paketit sekä yhteensopivat vastaanottimet 
ja lautasantennit. Tuotelinjan merkit ovat 
Teleco (antennit ja HD LED -digitelevisiot) 
sekä Oyster (antennit ja HD-digiboksit).

satelliittivastaanottoon tarvittavat palvelut 

paketit sekä yhteensopivat vastaanottimet 

Kaikkea  kattavasti karavaanareille
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Mittatarkat koiraverkot
Travall tunnetaan erityisesti automerkki- ja 
mallikohtaisista koiraverkoistaan. Korkea-
laatuiset verkot ja tilajakajat kiinnitetään 
kekseliäästi sopiviin kohtiin tavaratilassa, 
joten asennus ei vaadi erikoistyökaluja tai 
muutoksia auton rakenteisiin. Nailonpin-
noitetut verkot sopivat paikoilleen milli-
metrin tarkasti.

Taustalla erikoisosaamista
Huippuosaamisen taustalla on teräksen, 
alumiinin ja muovin käsittelyyn ja pinnoit-
tamiseen erikoistunut brittiläinen ASG 
Group. Tuotteiden mittatarkkuuden ja kor-
kean laadun ansiosta Travall on useiden 
autonvalmistajien OE-lisävarustevalmistaja.

Kaikki tuotteet nopeasti
Koiraverkkojen ja tilajakajien lisäksi valikoi-
maan kuuluvat tavaratilamatot ja matkus-
tamon kumimattosarjat. Kaha varastoi ylei-
simmin kysyttyjä tuotteita, ja myös tehdas-
tilauksille voidaan antaa tarkka toimitus-
aika tarkan varastosaldon ja säännöllisten 
toimitusten ansiosta.

Travallin kaikki tuotteet ovat nyt Autoluettelossa, käytännöllisesti automerkeittäin ja -malleittain ryhmiteltyinä. 
Tehdastilausten käsittely on samalla viritetty erittäin nopeaksi.

tilauksille voidaan antaa tarkka toimitus
aika tarkan varastosaldon ja säännöllisten 
toimitusten ansiosta.

Koko valikoima tarjolla Autoluettelossa

Lisätiedot: 
Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi
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Kompressori syö akkua
Kun työkoneilla urakoidaan erittäin kuu-
missa oloissa tai maissa, tarvitaan ohjaa-
moon viilennystä myös tauoilla. Jos työmaa 
on maasähkön ulottumattomissa, on vaih-
toehtona käyttää moottoria tyhjäkäynnillä 
tai jättää taukoilmastointi ajoneuvon oman 
sähköjärjestelmän varaan. Sähkökäyttöinen 
kompressori kuluttaa kuitenkin paljon 
virtaa ja voi tauon aikana tyhjentää 
akun kokonaan.

Uudentyyppinen taukoilmastointilaite
Webasto esitteli huhtikuisilla Bauma 2016 -rakennuskonemessuilla Münchenissä seisonta-aikaiseen jäähdytykseen 
tarkoitetun ilmastointilaitteen, joka helpottaa akkuvirran riittävyyteen liittyvää ongelmaa.

Kekseliäs ”kylmäakku”
Webasto on kehittänyt ongelmaan ratkai-
sun, joka perustuu kylmyyttä varaaviin gra-
fiittilevyihin sekä niiden sisällä mikrokana-
vista muodostuvassa alumiinikennostossa 
virtaavaan jäähdytysnesteseokseen. Levyt 
jäähdytetään ajon aikana laitteiston omalla 
kompressorilla, ja tauolla grafiittilevyihin ja 
jäähdytysnesteseokseen sitoutunut kylmä-
energia johdetaan ohjaamoon vesipumpul-
la ja lämmönvaihtimella.

Taloudellinen ratkaisu
Virrankulutus vähenee merkittävästi, sillä 
seisonta-aikana sitä käyttävät vain jäähdy- 
tysnesteseosta kierrättävä vesipumppu (2 A) 
sekä Polar Cab TS:n lämmönvaihdin (7 A). 
Kun taukoilmastoinnin toiminta-aikaa voi-
daan pidentää, vältytään joutokäynniltä ja 
ylimääräiseltä polttoaineen kulutukselta.

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

Polar Cab TS

kompressori kuluttaa kuitenkin paljon 
virtaa ja voi tauon aikana tyhjentää 
akun kokonaan.

jäähdytysnesteseokseen sitoutunut kylmä
energia johdetaan ohjaamoon vesipumpul
la ja lämmönvaihtimella.

Suuren 1,3 kW (4450 BTU/h) jäähdytystehon tarjoava 
Webasto Polar Cab TS on hyvä varuste esimerkiksi 
kaivosteollisuudelle tai kaukomaihin työkoneita 
toimittaville ajoneuvovalmistajille.
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Sekä Low Profile- että Slimline-versiosta 
on saatavana neljä mallia, jotka kattavat 
kapasiteetit 6000–18000 BTU/h (1,9–5,6 kW). 
Compact-version seitsemän mallia sijoittuvat 
haitariin 4000–36000 BTU/h (1,2–10,7 kW).

BlueCool A-Series

Kondessivesi pysyy EID-tyhjennyskaukalossa 
tiukoissakin halssinvaihdoksissa, sillä rakenne 
estää loiskumisen jopa 30° kallistuksissa.

Ilmastointikanavaan kiinteästi asennettava 
EHM-lisälämmitinyksikkö on saatavana 
teholuokissa 600, 900, 1200 ja 1800 W.

Lämmönvaihdin
BlueCool A -sarjan keskiössä on kolmena 
eri asennusversiona saatavana oleva läm-
mönvaihdin. Low Profile -versio on helppo 
asentaa istuinryhmien / sänkyjen alle tai 
kattorakenteisiin, ja Slimline vastaavasti 
kaappien ja veneen rungon väliin. Myös 
Compact-versio on pienikokoinen, joten 
sen paikka voi löytyä mistä tahansa sopi-
vasta hukkatilasta. Värähtelyvaimenne-
tulle asennusalustalle kiinnitettävät läm-
mönvaihtimet ovat erittäin hiljaisia.

Hollantilainen WhisperPower 
tarjoaa täydellisiä energiajärjestel-
miä alus- ja ajoneuvo- sekä maa-
käyttösovelluksiin. Ennen kaikkea 
venesovelluksistaan tunnettu val-
mistaja panostaa jatkossa voimak-
kaasti myös merkitystään koko ajan 
kasvattavalle ajoneuvopuolelle.

WhisperPower -järjestelmissä käytetyt 
generattorit, invertterit, laturit ja akut 
sekä muut komponentit käyvät sellaisinaan 
periaatteessa kaikkiin Off-Grid-kohteisiin. 
Ajoneuvopuolen kasvaneen kysynnän joh-
dosta WhisperPower on kuitenkin räätälöi-
nyt esimerkiksi muuttuvakierroksista gene-
raattoritekniikkaansa erityisesti ajoneuvo-
sovelluuksiin.

EU:n kylmäkuljetuksia koskevat tiukentu-
neet säädökset ovat lisänneet ajoneuvojen 
energiatarvetta Keski-Euroopassa. 

Kaikkialla kulutusta on lisännyt elektro-
niikan määrän lisääntyminen yhä varustel-
luimmissa ajoneuvoissa. 

Olipa kyseessä yksityisen ihmisen matkai-
luauto, yrityksen promootio-, painepesu-, 
huoltoauto tai televisioyhtiön lähetysauto, 
WhisperPowerilla on tarjota siihen täydelli-
nen, yhteensopivista komponenteista koos-
tuva energiaratkaisu. Käytännössä se mer-
kitsee riittävää virtaa ilman, että käyttäjän 
tarvitsee edes tietää sen lähdettä.

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

Vakiovarusteet
Uuden A-sarjan vakiovarusteisiin kuuluvat 
näytöllinen käyttölaite sekä uudentyyppi-
nen tyhjennyskaukalo ja ilmausletku. Kos-
ketusnäytöllä varustettu MyTouch-ohjain-
laite on helppokäyttöinen ja sopii suoraan 
mm. Vimarin ja Eikonin asennuskehyksiin. 
EID (Exclusive Instant Drain) on uudentyyp-
pinen tyhjennyskaukalo kondenssivedelle, 
ja IRB (Insulated Remote Bleeder) eristetty 
letku, jolla järjestelmä voidaan tarvittaessa 
helposti ilmata.

Lisävarusteet
Lämpötilaerot vesirajan eri puolilla voivat 
johtaa tilanteeseen, jossa ylhäällä kaiva-
taan viilennystä ja alempana lämmitystä. 
Sen varalle alahytit voi varustaa sähköi-
sellä EHM (Electric Heat Module) -lisäläm-
mitinyksiköllä, joka käynnistyy matkustajan 
säätäessä lämpöä suuremmalle. Lisävarus-
teena on myös saatavana FC (Flow Control) 
-lämönsäätöventtiili ja CC (Cabin Control) 
-kontrolleri asennusvalmiina kitteinä.

WhisperPower -järjestelmissä käytetyt 
generattorit, invertterit, laturit ja akut 
sekä muut komponentit käyvät sellaisinaan 

WhisperPower -järjestelmissä käytetyt 
generattorit, invertterit, laturit ja akut 

-ajoneuvosovellukset

Marine BlueCool -ilmas tointiuutuuksia

Low Profile

Compact

Slimline

MyTouchEID

IRBIRB

EID

Compact

EHM



41

All-In-One PowerStation on muuttuva-
kierroksisen Genverter-dieselgeneraattorin 
sekä laturi / invertterin ja akun sisältävä, 
yksiin kuoriin rakennettu sähköjärjestelmä. 
Se on täydellinen valinta ajoneuvo- ja 
muihin sovelluksiin, joissa tarvitaan täysin 
itsenäistä, speksattua ja testattua verkko-
virtaa.

V50 M:n hallinta ja valvominen on helppoa 
USB-liitännän tai internetyhteyden 
kautta toimivan BlueCool Expert 
-ohjelmiston avulla.

Chiller-yksikkö
BlueCool V50 M on ilmastointikone, jonka eri puolille venettä 
pumppaamaan veteen sitoutunut terminen energia siirretään 
ilmanpuhallinyksiköillä hytteihin. Portaattomasti muuntuva 
8500–50000 BTU/h jäähdytysteho tekee chiller-yksikön käytöstä 
hiljaista ja taloudellista, mutta poikkeuksellisinta laitteessa on 
sen älykäs maasähkön käyttö: V50 M sopeuttaa toimintansa 
käytettävissä olevan sähkön mukaan eikä pimennä laituria 
käynnistyessäänkään (piikkivirta vain 2 A!). IBEX 2014 -inno-
vaatiopalkitun yksikön asennus on helppoa täysin kondenssi-
vapaan rakenteen ansiosta.

WhisperPower Scalino on muuttuvakier- 
roksisen Piccolo-generaattorin ajoneuvo-
käyttöön kehitetty versio. Hiljaisella die- 
selmoottorilla, käämittömällä roottorilla ja 
ulkoistetulla invertteriyksiköllä toteutettu 
4 kVA laite on erittäin kompakti ja talou-
dellinen. Ylellisistä matkailuajoneuvoistaan 
tunnettu Morelo teki uutuusgeneraattorille 
testiasennuksen viime keväänä.

Uusi kiinteäkierroksinen 32 kW / 1500 rpm 
M-SQ-dieselgeneraattori tuottaa runsaasti 
laadukasta sähköä eri ajoneuvokohteisiin.

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

BlueCool V-Series

Marine BlueCool -ilmas tointiuutuuksia
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Kiinnitysratkaisut kaik kiin kohteisiin Kahalta
Kahan kiinnitysratkaisuvalikoima rakentuu kolmen valmistajan tuotteille, 
joiden avulla kaikki elektroniset laitteet on mahdollista kiinnittää ajoneu-
voon varmasti ja turvallisesti. RAM ja Zirkona vastaavat lähinnä ammatti-
puolen ja Unisynk vastaavasti kuluttajapuolen kiinnitystarpeisiin.

– kohteeseen kuin kohteeseen
Ruotsalaisen Zirkonan tuotevalikoima 
rakentuu käyttötarkoituksiin mukautetta-
vista telineistä ja modulaarisesta Zirkona 
Joiner System -kiinnitysjärjestelmästä. Niitä 
hyödyntäen saadaan aikaan paljon erilaisia 
kiinnitysratkaisuja kojelautaan, ohjauspyö-
rään, istuimeen tai takaseinään. Kevyiden 
ja kestävien alumiiniosien ansiosta käyttö-
kohteita on helppo keksiä ajoneuvojen 
lisäksi kaikkialta, missä kannettava tieto-
kone tai näyttö pitää kiinnittää tukevasti 
ja ergonomisesti.ja ergonomisesti.

RAM X-Grip on käytännöllinen ja erittäin 
vakaa pidike älypuhelimille ja tableteille. 
Viidestä kokoversiosta löytyy sopiva kaiken-
kokoisille älypuhelimille ja tableteille.

Kiinnitysratkaisut kaik kiin kohteisiin Kahalta
Kahan kiinnitysratkaisuvalikoima rakentuu kolmen valmistajan tuotteille, 
joiden avulla kaikki elektroniset laitteet on mahdollista kiinnittää ajoneu
voon varmasti ja turvallisesti. RAM ja Zirkona vastaavat lähinnä ammatti
puolen ja Unisynk vastaavasti kuluttajapuolen kiinnitystarpeisiin.

Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja 
rakentuu mustaksi jauhemaalatuista meri- 
alumiiniosista sekä tärinää ja iskuja vaimen- 
tavista kumisista kuulanivelistä. Valikoimaan 
kuuluu yli 1000 osakomponenttia, joita 
yhdistelemällä syntyy yli 3000 nimikkeen 
tuotevalikoima, eikä mikään estä rakenta-
masta osista täysin omia ja uniikkeja koko-
naisuuksia. Komponenteilla on 5 kokoluok-
kaa (A–E), jotka määräytyvät kuulan läpi-
mitan (14–86 mm) mukaan. Vastaavat kuor-
masuositukset ovat 0,1–9,1 kg.

Uutta ajoneuvomekatroniikkaa valikoimaan

Makersan on mekatroniikka-
komponentteja ajoneuvoteol-
lisuudelle vuodesta 1978 asti 
toimittanut valmistaja. Kehitty- 
neitä CAD-, CAM- ja CAE-ohjel- 
mistoja sekä automatisoituja 
valmistuslinjoja suunnittelus- 
saan ja tuotannossaan hyödyn-
tävä yritys on mm. Mercedes-
Benzin, Mitsubishin, Manin, 
Ivecon ja Isuzun OE-toimittaja.

CAN-teknologian yhdistäminen mekaniik- 
kaan näkyy tuotevalikoimassa erilaisina 
ajoneuvoelektroniikkaan sulautettuina 
säätiminä, kytkiminä, ohjausyksikköinä ja 
lukitustuotteina. Kahan varasto-ohjelmaan 
Makersan tulee valituilla tuotteilla täyden-
tämään ennestäänkin laajaa ajoneuvokom-
ponenttien valikoimaa. Uuden päämiehen 
tuotteita esiteltiin asiakkaille laajasti Finn-
METKO 2016 -messuilla syyskuun alussa. 
Makersanin jatkuvasti kasvavaan ja kehit-
tyvän tuotevalikoimaan kuuluvat nykyisin 
seuraavat tuoteryhmät:

Säätövivut
- Vipu- ja kiertosäätimet.

Joystickit
- Joystick-rungot ja -kahvat, sormenpää- 
 ja peukalo-minijoystickit.

Keypadit ja painonapit
- Keypadit SAE J1939, CANopen, 
 Modbus (RS485).

I/O moduulit ja ohjausyksiköt
- SAE J1939 ja CANopen.
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Kiinnitysratkaisut kaik kiin kohteisiin Kahalta

– liikkuvaan toimistoon
Zirkona Joiner System -kiinnitysjärjestelmillä 
voidaan toteuttaa myös täysin jälkiä jättä-
mättömiä kiinnitysratkaisuja sekä kevyeen 
että raskaaseen kalustoon.

– mobiilikiinnitykseen
Ruotsissa suunniteltu ja valmistettu Uni-
synk-pidike soveltuu tavallisten ja suurten 
älypuhelinten sekä minitablettien ikkuna- 
ja kojelautakiinnitykseen. Kahden kiinni-
tystavan sekä laajan säädettävyyden ja kal-
listettavuuden ansiosta kaikki 104–168 mm 
kokoiset laitteet on mahdollista asentaa 
niin kuljettajan kuin etu- ja takamatkusta-
jankin näkökenttään. Ikkunaan kiinnitettä-
vä malli pysyy tukevasti paikallaan tehok-
kaalla imukupilla ja kojelautamalli vastaa-
vasti mukana toimitettavilla tarroilla.

Unisynk on tuote, joka näkyvästi esille 
laitettuna myy pitkälti itse itsensä. Asiak-
kaan on helppo varmistua soveltuvuudesta 
myyntilaatikon kyljessä olevan mitta-
asteikon avulla.

Lisätiedot: 
Kari Rajamäki, (09) 6156 8233, 

kari.rajamaki@kaha.fi

Kiinnitys 
on tärkeää

Kevyemmätkin irralliset kappaleet altistavat onnettomuustilanteessa kaikki ohjaamossa olevat vakaville henkilö-
vahingoille tai jopa hengenvaaraan. Ergonominen kiinnitysjärjestelmä tuo myös suoraa säästöä vähentämällä 
työperäisiä rasitusvammoja sekä pienentämällä herkkien ja arvokkaiden laitteiden putoamis- ja särkymisriskiä.

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

Anturit ja kytkimet
- Kiihtyvyys ja kallistus, kierto ja suunta,  
 nopeus, paine, lämpötila, pinnantaso, 
 lähestymiskytkimet.

Polkimet
- Kaasu, jarru ja kytkin.

Lukitustuotteet
- Keskuslukituksen kauko-ohjaimet 
 ja lukkomoottorit, kahvat ja lukot.

Keskuslukituksen kauko-ohjaimet 
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Tmi Antti Hotakainen
Pohjanmaalla jo pitkään pätevänä raskaan 
kaluston korjaajana tunnettu Antti Hotakai- 
nen avasi viime vuoden alussa uudet, ajan-
mukaiset huoltotilat Alajärven Hoiskoon. 
Tmi Antti Hotakainen korjaa, huoltaa ja 
katsastaa raskaan kaluston ajoneuvoja sekä 
suorittaa ajopiirturitestauksia apunaan kos-
ketusnäytöllä varustettu VDO WorkshopTab.

VDO Roller Interface Module
Tmi Antti Hotakaisen käytössä on jarrudy-
namometri, jolla voidaan tehdä niin perus- 
testejä kuin laajempiakin tarkastuksia ja mm. 
jarrusovituksia katsastuksiin. Sitä voidaan 
hyödyntää myös piirturitestaukseen, kun 
käytössä on VDO RIM -moduuli, joka lähet-
tää matkapulssin ja renkaan ympärysmitan 
rullilta langattomasti WorkshopTabille.

Viime numerossa esitelty VDO WorkshopTab -piirturitesteri 
on jo kentällä tositoimissa. Kahaviesti kävi tutustumassa, 
kuinka Tmi Antti Hotakainen hyödyntää uutuustesteriä 
ja sen langattomuutta, joka mahdollistaa niin digi-
taalisten kuin vanhempien analogistenkin piirtu-
rien testauksen vaivattomasti ohjaamosta käsin.

Bluetoothilla ja siru-
kortinlukijalla varustettu
WorkshopTab vie piirturitestauksen 
moderniin mobiiliaikaan yhdistämällä 
yksiin kuoriin kaikki piirturin asennuksessa, 
kalibroinnissa, tarkastuksessa ja raportoin-
nissa vaadittavat toiminnot.

Taustalla näkyvä RIM -moduuli on kytketty 
dynamometriin ja lähettää mittaustulokset 
ohjaamoon Antti Hotakaiselle langatto-
masti. Ratkaisun ansiosta tyypilliseen kaksi-
vuotistarkastukseen kuluu noin puolet 
vähemmän aikaa kuin ennen.

VDO BlueMeter
Jos käytössä on automaattinen mittarata, 
VDO WorkshopTabin kaveriksi kannattaa 
hankkia VDO BlueMeter -lisälaite. Ohjaa-
mon kylkeen imukupilla kiinnitettävän 
moduulin infrapuna-LED tunnistaa auto-
maattisesti mittaradan heijastintangot 
ja lähettää tiedot Bluetooth-yhtey-
dellä tabletille.

VDO Analogue Meter
Uusin lisä WorkshopTabin käy-
tettävyyttä lisääviin varusteisiin 
on KTCO-adapteri VDO Analogue 
Meter. Piirturikiekkoa käyttäville 
VDO KTCO 1314:lle ja KTCO 1318:lle 
(ei VDO 1319:lle) sekä muun merkkisille 
(esim. SE8400) analogisille piirtureille tar-
koitettu moduuli tekee myös vanhempien 
piirturien testauksesta langatonta.

Kaikkien piirturien langattomaan testaukseen
WorkshopTab

Lisätiedot: 
Joni Wirtanen, (09) 615 68 255, 
joni.wirtanen@kaha.fi

ja lähettää tiedot Bluetooth-yhtey-

on KTCO-adapteri VDO Analogue 

VDO KTCO 1314:lle ja KTCO 1318:lle 
(ei VDO 1319:lle) sekä muun merkkisille 
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Jatkuva karttaseuranta
Akkukäyttöinen EasyRoad Hybrid+ sijoite-
taan magneetti- tai ruuvikiinnityksellä val-
vottavaan kohteeseen, jonka paikkatieto 
välittyy easyroad.fi-verkkopalvelun kautta 
reaaliaikaisena. Käyttäjä voi asettaa palve-
luun valvottavat aluerajat, joiden ylittymi-
sestä hän saa ilmoituksen tekstiviestinä ja/
tai sähköpostiviestinä. Seurantajärjestelmän 
taustalla toimivasta ohjelmistosta vastaa 
Pohjoismaiden johtava taksialan tietojärjes-
telmätoimittaja Semel.

– monipuolinen seurantalaite
Huom! Vakuutusyhtiöt voivat 
tarjota edullisempia vakuutus-
ehdoja, jos liikkuva kalusto on 
varustettu EasyRoad-paikannus-
laitteilla. Tarkempia tietoja saat 
tarvittaessa meiltä!

Hybrid+ on osa EasyRoad-palvelukokonai-
suutta, jonka päätuote on web-pohjainen 
ajopäiväkirjapalvelu. Lue lisää easyroad.fi.

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

EasyRoad Hybrid+ on itsenäisesti toimiva paikannuslaite ajoneuvon, 
perävaunun, nosturin, kontin tai minkä tahansa muun laitteen liikkeiden 
valvontaan ja seurantaan.

Paljon eri käyttökohteita
Sopivia käyttökohteita Easyroad Hybrid+ 
telematiikkalaitteelle ovat esimerkiksi:

- Kuljetusyritykset (perävaunujen valvonta)
- Arvokuljetukset
- Autoliikkeet (koeajossa olevat autot, 
 helppo piilottaa ja vaihtaa autosta toiseen)
- Konevuokraamot (aggregaatit, kompres- 
 sorit ym. työkoneet)
- Mönkijät, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, veneet

Hybrid+ on osa EasyRoad-palvelukokonai-
suutta, jonka päätuote on web-pohjainen 

Hybrid+

Vähemmän on enemmän
Automaattisen, sähköstä riippumattoman 
BlazeCut-sammutusjärjestelmän keskeinen 
idea on sammutusletku, joka toimii samalla 
sekä paine- ja sammutinainesäiliönä että 
lämpöanturina ja varsinaisena sammutti-
mena. Kun pelkkä letku muodostaa koko 
järjestelmän, se on toimintavarma ja helppo 
asentaa monenlaisiin kohteisiin itse, ilman 
ammattitason osaamista tai työkaluja.

Automaattinen kohdennus
Tulipalon syttyessä paine kasvaa BlazeCut-
letkussa, joka puhkeaa ensimmäisenä suo-
jatun tilan kuumimmasta kohdasta – eli 
juuri sieltä, mistä palo on saanut alkunsa. 
Purkautuva sammutuskaasu syrjäyttää 
hapen ja sammuttaa palon tehokkaasti, 
kohdetta jäämillään turmelematta. Myrky- 
tön kaasu on myös vaaratonta ihmisille, 
eläimille ja ympäristölle, eikä se kuor-
mita ilmakehää.

BlazeCut – kustannustehokas 
sammutusjärjestelmä
BlazeCut on yksinkertaisuudessaan nerokas palonsammutusjärjestelmä, jossa ei ole muita 
osia kuin itse sammutusletku. Se on edullinen ja tehokas suoja kaikkien ajoneuvojen moottori- 
tiloihin sekä erilaisiin sähkökaappeihin.

Lisätiedot: Harri Suomi, (09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi

Neljä letkupituutta 
110–419 cm kattavat tilavuudeltaan
0,2–1,4 m3 kokoiset suojattavat tilat.

Vaikka järjestelmää ei tarvitsekaan 
huoltaa tai valvoa, lisävarusteena 
on saatavana painetta tarkkaileva 
kytkin ja äänimerkkihälytin tai 
hälytinpaneeli.

110–419 cm kattavat tilavuudeltaan
 kokoiset suojattavat tilat.
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VDO SingleViu -analogimittarisarjan tuo-
tanto on määrä alkaa 2017 ensimmäisellä 
neljänneksellä. SingleViu tuo perinteiseen 
mittarimaailmaan uutta teknologiaa yhdis-
tämällä samoihin laitteisiin yhteensopivuu-
den niin SAE J1939 -väylään kuin perintei-
siin analogiantureihinkin. Jokaisessa mitta- 
rissa on siis sekä oma CAN-väylämuunnin 
että analogiliitäntä.

Continental lanseeraa omalla ja omistamallaan VDO-tuotemerkillä analogista ja digitaalista mittaristoteknologiaa 
sekä työkoneradioradiosarjan ja raskaan kaluston rengaspaineen valvontajärjestelmän. Kaha esitteli uutuudet 
FinnMETKO 2016 -messuosastollaan syyskuun alussa.

IP67-suojattu Continental MVC4 on varustettu työkäyttöön optimaalisella WQVGA-
värinäytöllä, johon on optiona saatavana geelivahvistus.

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

MultiViu-
monitoiminäyttö
Continental MultiViu Compact 4 on nimensä 
mukaisesti kompakti monitoiminäyttö ajo-
neuvon monitorointiin. Ulkonäöltään Black 
Panel -tyyppisen laitteen 4,3” TFT-näyttö 
on erittäin korkealaatuinen ja luettavissa 
myös kirkkaassa auringonvalossa. Moni-
puolisiin liitäntöihin kuuluvat 2 x CAN ja 
video sekä digitaaliset ja analogiset sisään-
tulot ja ulosmenot.

Uutuuslaitteen näyttötoiminnot voidaan 
muokata sovelluskohtaisesti PC-ohjelmalla, 
ja suurempia tuotantosarjoja varten myös 
yksikön kiinteät merkkivalo- ja painikesym-
bolit ovat räätälöitävissä. Lisävarusteena on 
saatavana Bluetooth-moduuli, jonka avulla 
voidaan näyttää viestejä älypuhelimelta tai 
lähettää näytön tietoja puhelimeen.

Ajan myötä VDO SingleViu-mittarit tulevat 
korvaamaan CANCockpit-, Cockpit Vision- 
ja lopulta myös koko Viewline-sarjan.

SingleViu-mittarisarja
Laaja 74 version valikoima kattaa heti alusta 
alkaen kaikki perinteiset kokoluokat 52, 
80/85 ja 100 mm. Suoraan 12 ja 24 V järjes-
telmiin sopivien mittareiden koneistona on 
laajakulmainen askelmoottori, ja RGB LED 
-tekniikalla toteutetun taustavalaistuksen 
voi valita sovelluskohtaisesti. Mittareiden 
heijastamattoman päällyslasin alla on sisä-
lasi huurtumisen estämiseksi.

Uutuuksia Kahan  ajoneuvoteollisuusohjelmaan
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ContiPressureCheck koostuu keskusyksiköstä 
sekä renkaiden sisäpuolelle kumisuojuksella 
liimattavista antureista, jotka tarkkailevat 
samanaikaisesti jopa 24 renkaan ilmanpai- 
netta ja lämpötilaa. Mittausarvot välitetään 
langattomasti keskusyksikön näytölle ja/tai 
suoraan ajoneuvon omaan telematiikkajär-
jestelmään. 

Järjestelmä soveltuu lähes kaikenlaisiin 
hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin niin ajo-
neuvovalmistajille kuin jälkimarkkinoille-
kin. Antureiden tyypillinen toimintaikä 
on 600 000 km tai kuusi vuotta, ja niitä 
voidaan tuona aikana siirtää vapaasti
kuluneista renkaista uusiin.

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

OE-Line2-radiosarja työkoneisiin

ContiPressureCheck-valvontajärjestelmä

Continental AG on yksi maa- 
ilman suurimmista autoteol-
lisuuden hankkijoista.

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

Aukoton sarja ammattikäyttöön
OE-Line2 -radiosarjassa on ominaisuuksil-
taan sopiva malli kaikkiin käyttötarpeisiin. 
Jokaisessa radiossa on vaativiin kuuluvuus-
olosuhteisiin suunniteltu World Tuner -viri-
tin, ja DAB-mallit CD-soittimella täydentä-
vät mallisarjan kattamaan kaikki markkina-
alueet. Kahan varasto-ohjelmaan kuuluvissa 
Continental-radioissa (10 mallia, 5 x 12 ja 
5 x 24 V) on oranssi taustavalaistus; tilaus- 
tuotteena vastaavat mallit saa myös sini-
sellä valaistuksella VDO-brändättynä.

OE-vaatimukset täyttävää laatua
Uutuusradiot on suunniteltu alusta alkaen 
työkonekäyttöön, mistä kertovat OE-tyyp-
pinen, konstailematon ulkonäkö sekä sää-
timien, näytön ja käyttöliittymän selkeys. 
Asianmukaisesti sertifioidun (CE, E1, FCC ja 
ROHS) sekä dokumentoidun (3D ym.) mal-
liston kaikissa radioissa on asetukset ja ase-
mat muistivarmennus päävirran katkaisulle 
sekä erikoisominaisuutena kauko-ohjaus-
mahdollisuus jännitesyötöllä: yhtä sisään-
menoa 0,45–3,10 V signaaleilla ohjaamalla 
voi hallita kaikkia painikkeiden normaaleja 
käyttötoimintoja.

Sekä CD- ja CDD- että ohjauspaneelityyliset 
TR-mallit integroituvat sulavasti nykyaikai- 
sen työkoneen tai hyötyajoneuvon ohjaa-
moon. Ajoneuvovalmistajien työn helpot-
tamiseksi uudenkin mallisarjan suunniteltu 
tuotantoelinkaari on viisi vuotta.

Monipuolista liitettävyyttä
Radioista on saatavana CD-mallit optisella 
levyasemalla sekä TR-mallit etupaneelin 
USB- ja AUX-liitännöillä. Myös CD-malleissa 
on USB-liitäntä etupaneelissa sekä AUX-
liittimen valmius johtosarjassa. Kaikista 
on tarjolla myös Bluetooth-versiot musiikin 
suoratoistoa ja matkapuhelimen handsfree-
toimintoa varten. Etupaneeliin integroidun 
mikrofonin lisäksi mukana seuraa erillinen 
johdollinen mikrofoni ohjaamoasennukseen. 
Yhteensä Continental OE-Line2-mallistoon 
kuuluu 8+8 radiota omilla tuotenumeroil-
laan, tarkemmat tiedot ks. Autoluettelo.fi.
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ContiPressureCheck koostuu keskusyksiköstä 
sekä renkaiden sisäpuolelle kumisuojuksella
liimattavista antureista, jotka tarkkailevat
samanaikaisesti jopa 24 renkaan ilmanpai-
netta ja lämpötilaa. Mittausarvot välitetään
langattomasti keskusyksikön näytölle ja/tai 
suoraan ajoneuvon omaan telematiikkajär-

Järjestelmä soveltuu lähes kaikenlaisiin 
hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin niin ajo-
neuvovalmistajille kuin jälkimarkkinoille-
kin. Antureiden tyypillinen toimintaikä 
on 600 000 km tai kuusi vuotta, ja niitä 
voidaan tuona aikana siirtää vapaasti

ContiPressureCheck-valvontajärjestelmä
Oikeat rengaspaineet auttavat 
vähentämään polttoaineen-
kulutusta, renkaiden kulumista 
ja rikkoutumista sekä lisäämään 
turvallisuutta ja laskemaan viime 
kädessä ajokaluston kokonais-
käyttökuluja.

Uutuuksia Kahan  ajoneuvoteollisuusohjelmaan
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TEC-10
Uusi Murphy PowerCore TEC-10 on kom-
pakti monikäyttöohjain, jolla voidaan val-
voa ja hallita sähköisten ja mekaanisten 
dieseleiden käynnistystä, sammutusta ja 
kierrosluvun säätöä. Monipuolisilla valin-
noilla suoraan näytöstä käyttöönotettavan 
ohjaimen vankka polykarbonaattikotelo 
mahdollistaa asennuksen myös lähelle 
moottoria. Virta-avaimella ja hätä-seis-
painikkeella varustettu uutuuspaneeli on 
todellinen ”avaimet käteen”-valmis plug 
& play -tuote.

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 sisääntuloja ja ulosmenoja ohjaamaan 
eri käyttötoimintoja. Ohjaimen valmiita 
esiohjelmia voidaan ottaa käyttöön tar-
peen mukaan erilaisissa generaattori- ja 
voimayksikkösovelluksissa.

MPC-10 / ML1000-4X
PowerCore 10 on isoveljensä tapaan yleis-
mallinen monikäyttöohjain manuaalisella 
ja automaattisella moottorin käynnistys/
pysäytys-toiminnoilla sekä kierrosluvun-
ohjauksella. Vähemmillä sisääntuloilla ja 
ulosmenoilla varustettuna ja tilantarpeel-
taan pienempänä MPC-10 on erinomainen 
valinta hieman yksinkertaisempiin pump-
pu- ja kastelusovelluksiin sekä paineilma-
kompressoreihin ja puuhakkureihin.

PV380-R2
Monitoimi-/diagnostiikkanäyttö Murphy 
PV380:n prosessori ja muisti on päivitetty 
ja helppolukuisen 3,8”/97 mm QVGA-yksi-
värinäytön grafiikkaa parannettu entises-
tään. Uusi PV380-R2-malli sai samalla kel-
lon sekä ylimääräisen, ohjelmoitavan ulos-
menon. Tier 4 / Stage IV -valmis laite sovel-
tuu niin plug & play -tyyppiseksi kuin räätä-
löitäväksikin näytöksi sekä yksinkertaiseksi 
kontrolleriksi.

Nykyaikaisten SAE J1939 CAN -ohjattujen ja perinteisten dieselmoottoreiden hallintaan ja valvontaan tarkoitetut 
Murphy MPC-20- ja MPC-10-ohjaimet ovat saaneet rinnalleen uuden TEC-10-monikäyttöohjaimen. Sähköisesti 
ohjattujen moottoreiden PV380-ohjain puolestaan päivittyi R2-versioon. Kaikkien paneelien käyttöönotto 
on helppoa niiden omia näppäimiä tai monipuolista Murphy PowerVision CS 
-ohjelmistoa hyödyntäen.

Analogisten liitinten ansiosta TEC-10 
soveltuu myös mekaanisten dieseleiden 
valvontaan ja hallintaan.

ML2000 ja ML1000-4X 
ovat täysin koteloituja 
versioita MPC-20- ja 
MPC-10-ohjaus-
paneeleista.

Muiden ohjaimien 
tapaan PV380-R2 
on sovitettavissa 
kohteeseen omilla 
näppäimillä tai 
PC-ohjelmistolla.

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

Ohjauspaneeli-
uutuuksia Kahalla

Analogisten liitinten ansiosta TEC-10 
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Tuoteuutisia

-sivupeiliosat Kahan valikoimaan
Vuonna 1968 perustettu espanjalainen Alkar 
on Euroopan johtava auton sivupeilien val-
mistaja, jonka Kiinassa ja Portugalissa sijait-
sevat tehtaat tuottavat varaosamarkkinoille 
vuosittain yli 1,5 miljoonaa peiliosaa. 

Kahan ohjelmaan kuuluvat sivupeilit sekä 
niiden lasit ja kuoret. Variaatioiden määrä 
on laaja, sillä erilaiset motorisoidut ja/tai 
muistilla ja/tai sivuvilkulla varustetut versiot 
vaihtelevat jopa samassa automallissa.

Alkarin tuotevalikoimaan kuuluu kaikkiaan noin 
3000 tuotetta, joista Kaha varastoi kolmasosaa. 
Myös Saksasta toimitettavien tilausosien reaali-
aikainen tehdasvarastosaldo pyritään saamaan 
näkyville Autoluetteloon mahdollisimman pian.

Lisätiedot: 
Juha Pehula,
(09) 6156 8201, 
juha.pehula@kaha.fi

Maskisuoja nopeuttaa varsinkin dieselmoot-
torin lämpenemistä pakkasella sekä suojaa 
jäähdytintä ja sen puhallinta lumelta, suo-
lalta ja muilta talven rasituksilta. Varuste 
estää myös huohotinputkea jäätymästä 
sekä vähentää polttoaineen kulutusta ja 
pakokaasupäästöjä.

Suomessa valmistettavia korkealaatuisia 
Tammers-maskisuojia on saatavana sekä 
valmiina että muotoon leikattavana. Jäl-
kimmäinen tarjoaa hieman edullisemman 
vaihtoehdon mallikohtaiselle valikoimalle, 
joka kattaa lähes kaikki maassamme myy-
tävät ja monet tuotannosta jo poistuneet-
kin automallit.

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

Maskisuojat peittävät automallista riippuen jäähdyttäjän säleikön ja/tai etupuskurin ilman- 
ottoaukot. Suoja kiinnitetään Tammers-erikoiskiinnikkeillä ja siihen on helppo tarvittaessa 
tehdä aukko lohkolämmittimen pistokkeelle.

Kotimaiset Tammers-maskisuojat

SmartVan LED -sisävalot 
Uutuutena Kahan lisävarustevalikoimaan 
ovat tulleet paljon kiinnostusta herättä-
neet SmartVan LED -valot. Pakettiautoihin 
mallikohtaisesti soveltuvat valot on helppo 
asentaa rahtitilaan ilman työkaluja alku-
peräisen valaistuksen tilalle. 

Valkoinen LED-valo tavoittaa lastaustilan 
pimeimmätkin nurkat tehden työskente-
lystä ja tavaroiden löytämistä entistä hel-
pompaa. Kunnollinen valaistus lisää niin 
turvallisuutta kuin mukavuuttakin tavaraa 
pimeänä vuodenaikana lastattaessa. 

SmartVan-mallisto on kattava ja koko vali-
koima saatavissa Kahan varastosta. Tarkem-
mat tuotetiedot ks. Autoluettelo.fi. 

Lisätiedot: Maria Wahlberg, 
(09) 6156 8319, maria.wahlberg@kaha.fi

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen
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Tuoteuutisia Messu-uutisia

Tulossa Messukeskuksiin: 

Koneväki kokoontui alan
ykkösmessuille Jämsään
1.–3.9.2016
Kahan messukeskuksena jo vuodesta 2004 
toimineesta rekasta tuli taas tuttu maa-
merkki joka toinen vuosi järjestettävän 
FinnMETKOn vieraille. Syyskuun alussa jär-
jestetty konealan kärkitapahtuma kokosi 
kolmen päivän aikana yhteen yli 400 näyt-
teilleasettajaa ja 35 600 kävijää. Kahan 
ajoneuvoteollisuusosasto lisävarusteilla 
vahvistettuna oli mukana jo 11. kertaa. 

Kymmenhenkisen ryhmän ja Messuextra-
esitteen voimin esiteltyihin Continentalin, 
Murphyn ja EasyRoadin uutuuksiin sekä 
ohjelmaan täysin uusina valmistajina tule- 
vien Makersanin ja BlazeCutin tuotteisiin 
voi tutustua myös tämän lehden sivuilla. 
Osaston muusta tarjonnasta vastasivat 
tunnetut laatumerkit, kuten Webasto, 
Calix, Dräger, Fozmula, MXN ja Stabilus.

Perinteiseen tapaan päämiesten edustajat, 
metsä- ja työkonevalmistajat sekä muut 
kutsuvieraat saattoivat vaihtaa alan kuu-
lumisia ja nauttia germaanisen kenttälou-
naan rekan huipulle pystytetyssä VIP-tel-
tassa. Traditionaalisessa messuarvonnassa 
puolestaan onni suosi seuraavia:

1. PALKINTO 
Dräger Alcotest 3820 -alkotesteri
Pasi Kaikkonen, Bassadone Automotive 
Nordic Oy, Espoo.
 
2. PALKINTO 
IndelB Frigocat -kylmälaukku
Riku Rauhala, Sandvik Mining and 
Construction, Tampere.
 
3. PALKINTO 
Calix Slimline 1600 W -sisätilanlämmitin
Mirva Sandberg, Säkylän Aaltek Oy, 
Säkylä.

Paljon onnea voittajille, kiitos kaikille 
käynnistä ja tervetuloa taas vuonna 2018!

Dräger-palopakohupusta 
tarjolle myös seinämalli
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. 

Kartonki- sekä olkalaukkutyyppisten peh-
myt- ja kovamuovipakkausten lisäksi tuote 
on nyt saatavana myös seinätelineessä, 
joista huppua poistettaessa suodattimen 
suojaliuskat poistuvat automaattisesti. 
EN 403:2004 -hyväksytty ja testattu DIN 
58647-7 mukaisesti rikkivetyjä (H2S 2500 
PPM) vastaan. Tuotenumero R59435.

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

PeBe-verhoilusarjat 
kovaan ammattikäyttöön
Vuonna 1979 perustettu PeBe AB on Ruot-
sin johtavia ajoneuvojen lisävarustevalmis-
tajia sekä merkittävä toimija koko Euroo-
passa. CalixKlippan Groupiin kuuluva yritys 
tunnetaan erityisesti korkealaatuisista ver-
hoilusarjoistaan, joista Kahan ohjelmaan 
tulevat hyötyajoneuvojen istuinsuojat. 

Kestävien ja hyvin helposti puhdistettavien 
vinyyli- ja kangassuojien käyttökohteita 
ovat koville joutuvat etu- ja takaistuimet 
poliisi-, vartiointiliike-, ambulanssi-, lähetti-, 
työmaa- ym. vaativassa ammattikäytössä. 
Suoraan hyllystä on saatavana niin yleis- 
kuin mallikohtaisiakin sarjoja mm. Fiatin, 
Fordin, Isuzun, MB:n, Nissanin, Opelin, 
Peugeotin, Toyotan ja Volkswagenin suo-
situimpiin paketti- ja avolava-autoihin. 

PeBe-verhoilusarjat ovat kustannusteho-
kas istuimien uudistus- ja suojausratkaisu 
niin jälkimarkkinoille kuin maahantuojien 
sekä korinvalmistajien ja -varusteluyrityk-
sienkin tarpeisiin. Mallikohtaiset sopivuus-
tiedot, ks. Autoluettelo.

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

X-treme Car Show 
Lahti, 1.–2.10.2016
Vene 17 Båt
Helsinki, 10.–19.2.2017
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Nimitysuutisia

Wahlberg Maria
Car Shades ja SmartVan 
-tuotepäällikkö
(09) 6156 8319 
040 837 0805
maria.wahlberg@kaha.fi

LISÄVARUSTEOSASTO

LOGISTIIKKA

Bartholdi Timo
Vastaanoton työnjohtaja
(09) 6156 8367
timo.bartholdi@kaha.fi

Karell Jukka
Vastaanoton työnjohtaja
(09) 6156 8366
jukka.karell@kaha.fi

Laakso Tony
Vientikuljetukset
(09) 6156 8311
tony.laakso@kaha.fi

Sinisalo Timo
Vastaanoton esimies
(09) 6156 8364
timo.sinisalo@kaha.fi

Wahlberg Nicklas
Takuukäsittelijä
(09) 6156 8297
nicklas.wahlberg@kaha.fi

TEKNINEN PALVELU



Yhteistyössä

Autoilun superviikonloppu
Messukeskus järjestää yhdessä Autotuojat ry:n kanssa autojen myynti- ja 

koeajotapahtuman, joka kokoaa Messukeskukseen autoalan tärkeimmät toimijat 
automerkeistä rahoitusyhtiöihin sekä varaosa- ja tarvikealan yrityksiin.

Auto 2016 tuo Helsinkiin autohankintaa suunnittelevat kuluttajat, jälleenmyyjät ja 
yhteistyökumppanit sekä muut sidosryhmät ja median. Luvassa on monipuolista 

ohjelmaa, aina tämän hetken kuumimmista artisteista erikoisiin autoiluelämyksiin.

Autonäyttelyn yhteydessä järjestetään myös korjaamoalan ykköstapahtuma 
Autokorjaamomessut. Kaha osallistuu kumpaankin ja tarjoaa kutsuvierailleen 

mahdollisuuden tutustua molempiin tilaisuuksiin.

Suomen kaikkien aikojen suurinta autoalan tapahtumaa ei kannata jättää väliin.

Tervetuloa!

AUTO 2016 18.–20.11.

AUTOKORJAAMO 18.–19.11.




