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Veljet – samassa veneessä ollaan,
toistaiseksi hyvässä myötäisessä!
Piakkoin on edessä suuri hetki, kun juhlimme vuosituhannen
vaihtumista. On mukava kertoa, että ainakin täältä KAHAsta
katsottuna näkymät ovat hyvät. Positiivisuuteen antaa aiheen
kaupankäynnin vilkkaus, mikä näkyy sekä varaosien että
automyynnin kasvuna. Uusien autojen rekisteröinnissä ylitettiin
100.000:n raja noin kuukautta aikaisemmin kuin viime vuonna.
Mistään ylikuumenemisesta on silti turha puhua, sillä nyt on
kysymys vain laman patouttaman kysynnän vähittäisestä
purkautumisesta. Kun luottamus talouden vakaaseen kehityk-
seen on vihdoin palannut, rohjetaan kaupantekoon myös
lainarahoituksella. Pankkien kilpailu on pudottanut kulutus-
luottojenkin korot kohtuullisiksi, lähes asuntoluottojen tasolle,
mikä luonnollisesti vauhdittaa ostopäätösten syntymistä.

KAHA laajentaa jälleen!
Vain vajaa vuosi on kulunut siitä, kun muutimme nykyisiin
tiloihimme Kehä III:n varrelle, mutta taas tontillemme nousee
uutta. Rakenteilla on kahden tukkuliikkeen yhteishankkeena
toteutettava huippumoderni Walker-pakoputkien varasto, joka
edustaa täysin vanhoista perinteistä poikkeavaa ajattelua. Siksi
projekti onkin herättänyt runsaasti kiinnostusta jo rakennus-
vaiheessaan. Meillä on vahvat perusteet uskoa, että uudesta
varastostamme tulee maan palvelukykyisin. Varaston käyttöön-
otto tapahtuu näillä näkymin jo ensi helmikuussa.

Yhteiset haasteemme rohkaisevat avoimeen keskusteluun
Varaosakaupassa jaettavana on noin 5 miljardin markan potti,
jonka merkkiorganisaatiot ja vapaa varaosakauppa jakavat
keskenään suunnilleen fifty-fifty. Vapaan varaosakaupan ryhmä
voidaan jyvittää edelleen ketjuihin kuuluviin ja täysin villeihin
liikkeisiin. Ketjuttuneiden määrä on vain noin 100, samaan
aikaan kun 800 villiä ja vapaata kilvoittelee eteenpäin omin
voimin ja ideoin. Liikekohtainen vaihto jää tässä ryhmässä
varsin vaatimattomaksi eli keskimäärin vain noin 3 miljoonaan
markkaan. Tämä tosiasia viittaisi siihen, että  ketjuihin kuulu-
minen voisi tuoda pienille ja keskisuurille liikkeille säästöjä ja
monenlaista muuta hyötyä niiden markkinoidessa tuotteitaan
korjaamoille.

KAHAn sekä asiakasliikkeidemme ja korjaamoiden edessä on
suuri yhteinen haaste: pystyä tarjoamaan osaavaa ja luotettavaa
teknistä palvelua jo hieman ikääntyneemmän auton omistajalle
– ja mikä tärkeintä – kohtuulliseen hintaan. Tätä silmällä
pitäen KAHA on jo pidemmän aikaa järjestänyt erityyppistä
koulutusta ym. toimenpiteitä, jotta me kaikki samassa veneessä
olijat pysyisimme leikissä mukana ja vähintään säilyttäisimme
asemamme kiristyvässä kilpailussa. Jotta tässä pyrkimyksessä
onnistumme, tarvitaan yhteistyökykyä ja
-halua koko rintamalla. Siksi toivon entistä
avoimempaa keskustelua tulevaisuuden
näkymistä niin ketjujen Ad / Osaset kuin
Avk:kin kanssa. Veljet, samassa veneessä
on viisasta soutaa samaan suuntaan!

Jari Suhonen
OY KAHA AB

Rakentavaa
“Huippumoderni
Walker-varasto edustaa
täysin vanhoista perin-
teistä poikkeavaa
ajattelua.
Meillä on vahvat
perusteet uskoa, että
uudesta varastostamme
tulee maan palvelu-
kykyisin.”
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Legendaaristen lämmitys- ja i
KAHAlle.
Oikeastaan Webaston voisi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. Ei vähätelläkseen
tätä loistavaa tuotetta, vaan koska siitä on käytännössä tullut yleissana. Vain
harva brandi millään alalla pystyy siihen. KAHAlla on nyt kunnia edustaa
tällaista tuotemerkkiä. Webasto on käsite.

Saksalainen Webasto on perustamisestaan 1901 asti valmistanut liikkumisen
mukavuutta lisääviä laitteita erilaisiin kulkuneuvoihin. Jo 30-luvulla se
keskittyi autoteollisuuteen ja kehitti ensimmäiset kattoluukut henkilö- ja
linja-autoihin. Vuonna 1936 olivat vuorossa lämmityslaitteet, joista
tehdas varsinkin Suomessa tunnetaan, sekä viimein 60-luvulla
nykyaikaiset ilmastointilaitteet. Tänään konsernilla on 26
tuotantolaitosta ympäri maailmaa ja sen tuotteet tunnetaan
kaikkialla. Webaston voi löytää niin henkilöautoista,
hyötyajoneuvoista, työkoneista kuin veneistäkin.

Kaikkien Webasto-lämmittimien
käyttövoimana on ajoneuvon poltto-
aine. Vesilämmityslaitteet kuumen-
tavat auton jäähdytysnesteen, jonka
lämpö johdetaan sisätiloihin nor-
maaliin tapaan auton omalla lämmi-
tyslaitteella. Ilmalämmityslaitteet
lämmittävät oman puhaltimensa
avulla suoraan ajoneuvon matkus-
tamon ja/tai lastitilan ilman.

Karkeasti jaotellen vesilämmi-
tyslaitteet sopivat henkilöautojen ja
pienten hyötyajoneuvojen lämmi-
tykseen, ja ilmalämmityslaitteet
suurten hyötyajoneuvojen ja veneiden
lämmitykseen. Lämmitintä valittaessa
on kuitenkin tärkeintä selvittää
asiakkaan tarpeet ja tarvittava
lämmitysteho. Webaston mallistosta
löytyy sopiva lämmitin jokaiseen
käyttötarpeeseen ja kokoluokkaan!

Henkilöautot
Ajastimella varustettu vesilämmitys-
laite on kytketty henkilöauton sähkö-,
vesi- ja polttoainejärjestelmään, joten
se lämmittää auton monipuolisesti
ja tehokkaasti vaikka moottori ei käy.
Webaston pysäköintilämmitin on
yksinään enemmän kuin perinteiset
lohko- ja sisäilman lämmittimet yh-
dessä!

Thermo Top:
keskikokoinen tai
pienempi henkilöauto,
polttoaineen paluuputki

Thermo Top C: keski-
kokoista isompi auto, ei
paluuputkea

Thermo Top Z: lisälämmitin
(vähän lämpöä kehittävät moot-
torit, lähinnä suorasuihkuturbo-
dieselit), toimii moottorin käydessä

C-Kit: täydennyssarja, tekee Thermo
Top Z:sta itsenäisen lämmittimen

Uutuus! Thermo Top E täydentää
Thermo Top -sarjan. Se sijoittuu perus-
ja C-mallin väliin sopien keskikokoi-
siin tai pienempiin henkilöautoihin,
joissa ei ole polttoaineen paluuputkea.
Kaikkien Thermo Top -lämmittimien
tapaan laitteen mukana toimitetaan
täydellinen yleisasennussarja.

Thermo Top
-lämmittimiin
on saatavilla
lisälaitteena myös
puhelinstarttilaite.

Webastolla on ratkaisu kaikkien
ajoneuvojen lämmitykseen

Lisälaitteena Thermo Top
-lämmittimiin on saatavilla

600 metriä kantava kaukosäädinstartti.
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a ilmastointilaitteiden edustus

Vesilämmityslaitteet

Thermo 90: kuorma-autot,
työkoneet midibussit.

Thermo 300: linja-autot

Uutuus! Thermo 50 täydentää
hyötyajoneuvopuolen vesilämmi-
tinsarjan. 24 V jännitteellä toimiva
Thermo 50 on täydellinen valinta
mm. keveisiin kuorma-autoihin,
metsätyökoneisiin, kaivureihin, maas-
tureihin ja pikkubusseihin.
Thermo 50 on sekä tekniikaltaan että
hinnaltaan todella kilpailukykyinen
lämmitin pienempään hyötyajoneu-
voluokkaan!

Ilmalämmityslaitteet

Webaston ilmalämmityslaitteet tekee
ainutlaatuiseksi niiden portaaton
tehonsäätö. Termostaatti pitää huo-
len siitä, että sisälämpötila pysyy
automaattisesti ja portaattomasti
täsmälleen haluttuna. Teholuokat
kahdesta yli viiteen kilowattiin katta-
vat lämmityskohteet pakettiautojen
ohjaamoista aina isoihin kuorma-
tiloihin.

Air Top 2000: paketti- ja kuorma-
autojen sekä pienten työkoneiden
ohjaamot, veneet alle 9 m

Air Top 3500: pakettiautot ja
pikkubussit, isot kuorma-auto- ja
työkoneohjaamot, ambulanssit,
veneet 9–12 m

Air Top 5000: isot pakettiautot,
kevyet kuorma-autot, lastitilat,
midibussit, isot ambulanssit, veneet
12–15 m

HL 90: kuorma-autojen lastitilat,
erikoisajoneuvot, veneet 13–17 m

Kysy myös Webaston hyöty-
ajoneuvojen ilmastointilaitteita ja
kattoluukkuja!

Hyötyajoneuvot,
matkailuautot
ja veneet

KAHAlla on Webastolle
kattava jälleenmyyjä-

ja huoltoverkosto, jota
kehitetään jatkuvasti.

Valtuutetttujen myynti- ja
huoltopisteiden ammattitaidosta

KAHA huolehtii tarjoamalla koulu-
tusta sekä myyjille että asentajille.
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DEFA tekee sekavasta tilanteesta selvän.
VAT:n määräykset muuttuneet.
Vakuutusyhtiöiden Autokorjaus-
toimikunnan (VAT) määräykset
ovat muuttuneet, minkä seurauk-
sena korvaukseen oikeuttavan
auto/hälytin-kokoonpanon sel-
vittäminen voi olla hankalaa.
Oheisen valintataulukon avulla
Sinun on onneksi helppo myy-
dä asiakkaallesi uusien vaati-
musten kannalta taatusti oikea
hälytinratkaisu.

Hälyttimen valintataulukko

Vaihtoehto ei ole sallittu
tai suositeltava

Jos autossa alkuperäinen kauko-ohjain ja
merkkikohtainen asennusohje käytettävissä

Vaihtoehto täysin
käytettävissä

                       Hälytinteknologian edelläkävijä

              DEFA CAN-bus tekee
asentamisesta nopeaa ja varmaa.
Auton tietokonetekniikkaan
integroidut hälyttimet VW- ja
Skoda-malleihin.

Bus-väylä on digitaalisen dataväylän
perusmuoto, joka on tuttu jokaiselle
tietokonetekniikkaa tuntevalle.
CAN-bus on ajoneuvoteollisuudessa
käytetty bus-väylätekniikan stan-
dardi. Se on yhteinen kieli auton
kaikkien sähkölaitteiden välillä, ja
vaikka puhuttavaa on paljon, ei
CAN-bus tarvitse käyttöönsä kuin
yhden johdinparin!

DEFA CAN-bus -hälyttimen edut
noudattelevat koko CAN-busin

etuja: avainsanoja ovat keveys, yksin-
kertaisuus, varmuus ja alhaiset
kustannukset. DEFA CAN-busin
asennus on helppoa, sillä kytkentöjä
on vähän. Asennusaika lyhenee jopa
kolmannekseen normaalista virhe-
mahdollisuuksien vähetessä samassa
suhteessa. Uusi tekniikka sallii myös
hälyttimen laajemman yhteistoi-
minnan auton muiden sähkölaittei-
den kanssa.

Toistaiseksi CAN-bus on käytössä
tietyissä uudehkoissa VW- ja Skoda-
malleissa, mutta muut valmistajat
tulevat jo perässä. DEFA CAN-bus
400 -sarja on tarkoitettu alkuperäi-

sellä kauko-ohjaimella varustettuihin
malleihin. DEFA CAN-bus 800 -
sarja sopii tämän lisäksi myös mal-
leihin, joissa ei ole alkuperäistä
kauko-ohjainta.

400 MGB 403 MGB 820 X MGB 821 X MGB 823 X MGB
Rekisteröity ennen Ohjataan auton Ohjataan hälyttimen
01.01.1995 kauko-ohjaimella kauko-ohjaimella
Autossa EI ajonestoa 403 MGB 821 X MGB 823 X MGB
Autossa ON ajonesto 400 MGB 820 X MGB 821 X MGB
Rekisteröity 01.01.1995 jälkeen
Autossa EI ajonestoa 403 MGB 823 X MGB
Autossa ON ajonesto 400 MGB 820 X MGB 821 X MGB
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Poclain Hydraulics
ja KG Knutsson
tehostavat
toimintaansa
Suomessa.

KG Knutsson on kutsunut Mikael
Fagerströmin Suomesta vastaavaksi
myynti-insinööriksi huhtikuusta 1999
lähtien. Mikaelin tukikohta on KGK:n
tytäryhtiön KAHAn tiloissa Vantaalla.
KG Knutsson AB on kesästä 1999
lähtien Poclain Hydraulicsin edustaja
Suomessa.

Ranskalainen Poclain Hydraulics val-
mistaa ammattipiireissä hyvin tunnet-
tuja hydraulimoottoreita erilaisiin
liikkuvan kaluston laitteisiin – mm.
syöttömoottoreita metsäharveste-
reihin. KG Knutsson puolestaan on
toimittanut voimansiirron ja suunta-
venttiilien edistyksellisiä ohjaus-
järjestelmiä jo useita vuosia mm.
metsäkoneisiin ja traktorikaivureihin.

Mikael on 40-vuotias ja hänellä on
pitkä kokemus hydraulisista järjestel-
mistä. Hän on toiminut mm. Sauer
Sundstrand -hydraulikomponenttien
ja -ohjausjärjestelmien markkinointi-
vastaavana Suomessa. Uudessa teh-
tävässään Mikael työskentelee siis
Poclainin hydrauliikan ja KGK:n
HTC- ja PVC-ohjausjärjestelmien
parissa. Jos olet kiinnostunut tai
Sinulla on kysyttävää Poclaininin
moottoreista tai KGK:n elektro-
niikasta, ota empimättä yhteyttä
Mikaeliin!

Mikael
Fagerström
Oy KAHA Ab
Ansatie 2
SF-01740 Vantaa
Suomi–Finland

Puhelin: +358 (0) 961 568 378
Autopuhelin: +358 (0) 400 453 592
Faksi: +358 (0) 961 568 303
E-mail: mikael.fagerstrom@kaha.fi

DEFA WarmUp on yhtenäinen
ja aukoton autonlämmitys-
järjestelmä. Se on räätälöity
erikseen käytännössä jokaiselle
auto- ja moottorityypille
pitäen koko ajan mielessä
luotettavuus- ja turvallisuus-
näkökohdat.
Jos tämä lähes 40 vuoden
ammattitaidolla suunniteltu
kokonaisuus rikotaan halpa-
komponenteilla, ottaa niin
myyjä kuin ostajakin riskin.

Mahdollisisten laitevaurioiden tai
tulipalon sattuessa voi nimittäin olla
vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää
vedenpitävästi, mistä laitteiston
osasta kokonaisvaurio johtui. Tällai-
sen sekakokoonpanon asentanut liike
jää ikävään välikäteen asiakkaan
kovistellessa myyjää ja osien maa-
hantuojien osoitellessa toisiaan. Me
KAHAlla suosittelemme mietti-
mään vakavasti, kannattaako todella
ottaa tällainen riski – vain muutaman
dollarin tähden...

DEFAn ammattitaito on rakennettu
kovan työn ja kärsivällisesti opitun
tiedon varaan. Kehitystyön kannalta
tärkeät suhteet autonvalmistajiin ja
maahantuojiin on ansaittu tekemällä
tinkimättömän laadukkaita tuotteita
ja jättämällä nopean rahan ja lyhyen
vastuun markkinat suosiolla muille.
DEFA vastaa DEFAsta. Asentamalla
ja myymällä yhtenäisiä DEFA
WarmUp -autonlämmitysjärjestel-
miä on Sinulla aina takanasi DEFAn
tuntema vastuu ja varmuus omista
laatutuotteistaan. DEFA on turvalli-
nen valinta.

Turvallista DEFAa
alusta loppuun.
DEFA WarmUp.

UUTISIA ●  UUTISIA
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Uuden rakennuksen ulkomitat ovat
126 x 36 m, lattiapinta-ala 4355 m2

ja vapaa työskentelykorkeus 8 m.
KAHAn oman varaston ja uuden
pakoputkivaraston väliin jää tilaa
2100m2, joten varastoa voi tarvit-
taessa vieläkin laajentaa. Rakennus
valmistuu tammi-helmikuun vaih-
teessa. Walkerille kuuluu muutakin
hyvää. Jatkuvan kehitystyön ansiosta
pakoputkitekniikan edelläkävijä voi
esitellä jälleen uuden teknisen oival-
luksen.

Walkerin uusi äänenvaimennin
toimii tehokkaammin kaikilla
kierrosluvuilla

Walkerin kekseliäs SAM-äänen-
vaimennin (Semi Active Muffler)
muuttaa toimintaansa kierrosluvun
mukaan. Se parantaa vääntöä ja
suorituskykyä ja on tavanomaista

KAHAn Walker-varasto
keskittää ja nopeuttaa
toimi-
tuksia.

äänenvaimentajaa pienempi ja kevy-
empi. Perinteisten vaimentimien
toiminta perustuu aina kompro-
missiin alhaisten ja korkeiden kier-
roslukujen aiheuttamien ääripainei-
den välillä. Pakokaasujen kohtaama
vakiovastus on kaupunkinopeuk-
silla kohtuullinen, mutta maan-
tienopeuksilla se aiheuttaa liiallista
vastapainetta ja tehonhukkaa.
Walker SAM ratkaisee ongelman.

Tempun takana on vaimentimen
päässä sijaitseva venttiili. Kaupunki-
ajossa ja yleensä alhaisilla kierros-
luvuilla se pysyy kiinni. Kun nopeus
kasvaa, venttiili avautuu automaat-
tisesti ja tarkasti kierrosluvun
mukaan, jolloin paine vastaavasti
pienenee. Tämä merkitsee pako-
kaasujen vapaampaa virtausta, pie-
nempää tehonhukkaa ja taloudel-

lisempaa ajamista. Rakenteen kor-
kean laadun ansiosta melutaso on
silti kaikilla kierrosluvuilla perinteisiä
vaimentimia alhaisempi.
Walker on kehittänyt SAMin yhteis-
työssä autotehtaiden kanssa, joten
siitä tulee nopeasti alkuperäisasen-
nusosa. Tilaa Walker KAHAsta, sillä
SAM on pian myös jokaisessa vara-
osanakin myytävässä Walker-pako-
putkessa. Kilpailijoiden putkista et
sitä löydä.

Parantaakseen palvelukykyään
KAHA rakentaa Walker-
yhteisvaraston, josta molemmat
Walker-tukkurit toimittavat
tavarat asiakkailleen.
Yhteisvarastointi tehostaa
toimintaa, parantaa toimitus-
kykyä ja laajentaa valikoimaa.
Logistiikan suunnittelun
taustalla ovat niin kotimaiset
ammattilaiset kuin pää-
miehemme kokemus huippu-
nykyaikaisen tekniikan
hyödyntämisestä pakoputkien
varastoinnissa.

SAM-äänenvaimennin



9

Iskunvaimenninalalla on kehitystyön
oltava jatkuvaa. Monroe tietää sen
hyvin, ja siksi se rakensi vuonna
1995 jättimäisen tuotekehitys- ja
tutkimuskeskuksen METC:n
(Monroe Technical Center). Keskus
pitää Monroen kehityksen kärjessä
nyt ja tulevaisuudessa. Se on
tuottanut valtavan määrän teknisiä
oivalluksia, joista uusin on Monroe
Magnum.

Monroen menestyksen kulmakiviä
on sen tiivis yhteistyö autonval-
mistajien kanssa. Kun autotehdas
suunnittelee autoa, ovat Monroen
valkotakit mukana alusta asti kehit-
tämässä uuden auton asettamat vaati-
mukset täyttävää iskunvaimentajaa.
Myös Magnumin suunnittelussa
otettiin alusta asti huomioon raskaan
kaluston vaimentimelle asettamat

Monroe Magnum kestää
raskaan sarjan iskut.

Monroe tuo lähikuukausien aikana Suomen markkinoille raskaan kaluston
Monroe Magnum -iskunvaimentimen. Tehdas haki yhteistyökumppania, jolla olisi laadukas

valikoima ja riittävästi kokemusta raskaan sarjan tuotteista. Vertailtuaan ehdokkaita
Monroe valitsi uutuusiskariensa maahantuojaksi yksinoikeudella KAHAn.

poikkeuksellisen kovat erityisvaati-
mukset. Kehitystyön tuloksena syn-
tyi kuorma-autojen ja rekkojen sekä
niiden perävaunujen ja hyttien
iskunvaimentimeksi täydellisesti
optimoitu Monroe Magnum. Kah-
den vuoden takuulla varustettu
Magnum on jo alkuperäisosa seu-
raavissa merkeissä: Scania, Volvo,
DAF ja SAF.

Perusvarasto on myyntikunnossa
KAHAn varastossa joulukuussa. Tie-
dustelkaa lisää Jari Widerholmilta,
09-615 68 363 tai 0400-805 653.
Valitsemalla Monroen pysyvät myös
asiakkaasi automaattisesti kehityksen
kärjessä.

Monroe-kampanja oli menestys!

Viime keväänä alkanut varaosa-
myyjien ja korjaamojen Monroe-
kampanja onnistui yli odotusten.
Elokuun puoleenväliin mennessä
puolet osallistujista oli kasvattanut

myyntiään merkittävästi.

Tulosta voi pitää loistavana,
varsinkin kun ennätyskylmän

talven iskarituhot jäivät huomat-
tavasti ennustettua pienemmiksi.

KAHA haluaa kiittää kaikkia
mukana olleita, ja etenkin

korjaamopuolen suuri aktiivisuus
lämmitti mieltä. Tätä lukiessanne

palkinnot on jo postitettu
myyntitavoitteet ylittäneille. Vielä
kerran kiitos ja onneksi olkoon!
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KAHAlta laitteet rengas-
huoltoketjun alusta loppuun.

Tasapainotuskoneet
Cormach FC 2000
on kestävä ja luotet-
tava renkaan tasa-
painotuskone.
Renkaan maksimi-
paino 65 kg, pyöräh-
dysaika 5/6 s ja tasa-
painotustarkkuus 1 g.

KAHA tarjoaa mahtavan
valikoiman CE-hyväksyttyjä

tuotteita, jotka kattavat
rengashuollon kaikki vaiheet
mutterivääntimistä pinnoitus-
materiaaleihin. Olipa kyseessä

henkilöauto tai järeä maan-
siirtokone, meillä on tarjota juuri

oikeat välineet ja tarvittava
tietotaito. Kumit kuin kumit
– käänny KAHAn puoleen.

Nosturit
Nostureissa on valinnanvaraa keveistä tunkeista aina
12 tonnia nostaviin hydraulisiin nostureihin asti.

Cormach L 260 -kokoautonosturi on
täydellinen ratkaisu paljon rengashuoltoja
tekevälle. Täysin paineilmatoiminen ja tur-
vallinen. Maksimikuormitus 2,5 tonnia,
nostokorkeus 110–500 mm.

Kamasan K4845 on tukeva ja laadukas halli-
nosturi. Maksimikuormitus 2 tonnia ja nosto-
korkeus 130–390 mm. Pyörät valurautaa.
Varmuusventtiili ylikuormituksen
estämiseksi.

    Mutterivääntimet
Kamasan kaikki paineilmavääntimet

ovat suuntaavaihtavia ja erikois-
lyöntimekanismilla varustettuja.

Pienimmästä räikkämutteri-
vääntimestä isoimpaan
iskumutterivääntimeen

ne kattavat hylsyliitännät
1/4"–1" ja maksimivääntö-
momentit 5 kpm/48 Nm –

131 kpm/1290 Nm.

K6148 soveltuu erin-
omaisesti rengas-
töihin. 5 eri isku-

voimaa, suurin
vääntömomentti

56 kpm/550 Nm,
paino 2,5 kg.

Renkaanasennuskoneet
Cormach-renkaanasennuskoneilla hoituvat niin henkilö- kuin kuorma-
autojen, bussien ja traktoreidenkin rengashuolto aina 56" kumeihin asti.
Varmatoimiset ja monipuolisella automatiikalla varustetut Cormachit on
suunniteltu kovaan ammattikäyttöön.

KAHAsta kaikki
renkaan pinnoitukseen

       K U M I T             K O N E E T      TA R V I K K E E T

U

®

CM 300 S

Super Vigor 2450



Kamasan valikoima
kasvoi jälleen.
Kompakti hylsysarjauutuus
K2700P
Kamasan jatkuvasti uudistuvaan
valikoimaan on saatu kätevä 27-
osainen tuumakoon hylsysarja 3/8"
vääntiöllä. Se soveltuu hyvin esim.
moottoripyöräkorjaamojen ja -har-
rastajien sekä pienkoneasentajien
tarpeisiin ja on tervetullut lisä myös
huoltoautojen varustukseen.

Sarjaan kuuluvat lyhyet OPTI-
PUNKT-hylsyt väliltä 5/16"–7/8"
sekä pitkät väliltä 3/8"–1".
Sytytystulppahylsyissä 16, 18 ja 21
mm on kumipidike. Mukana ovat
myös pallopäiset jatkovarret 75 ja
150 mm, yleisnivel sekä 3/8" F.R.P.-
räikkäväännin.

Kantokahvalla varustettu pieni-
kokoinen (370x180x55) säilytys-
laatikko on lukittavissa lisälukolla ja
se on iskun-, öljyn- sekä pakkasen-
kestävä.

Erikoiskädensija
myös jakoavaimiin
Keväällä esitelty erillis-
työkalujen uusi ilme
on ulottunut nyt myös
jakoavaimiin.
Kromivanadiumteräk-
sisten uutuusavaimien
kädensija on öljyn- ja
bensiininkestävää eri-
koiskumia. Se tuntuu
kylmässäkin miellyttä-
vältä ja siitä saa erittäin
pitävän otteen. Ergo-
nomisesti muotoillun
kahvan otekulma on
15°. Avaimia on 5 eri
kokoa 4–12"; mm-
asteikolla varustettujen
kitojen vastaavat maksimi-
leveydet ovat 15–35 mm.

UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTIS

Tilaa KAHAlta vastailmestyneet
suomenkieliset tuoteluettelot
Valeon kytkimistä, polttoainepum-
puista ja valoista. Kaikista näistä on
saatavilla myös tuore hinnasto uusin,
todella kilpailukykyisin hinnoin.

Kytkinten ja polttoainepumppujen
valikoima täydentyy
Maailman suurimman kytkinten val-
mistajan tuotteet ja niiden korkea laatu
ovat kaikille ammattilaisille tuttuja.
Koska Valeo on käytännössä jokaisen
merkittävän henkilö- ja kuorma-auto-
tehtaan alkuperäistoimittaja, sillä on
ylivoimaisen laaja valikoima kestäviä
ja takuuvarmoja kytkimiä. Tämäkään
ei riitä KAHAlle: olemme täydentäneet
valikoimaa tiettyjen japanilaisten
autojen osalta DAIKIN-kytkimillä
ja tehneet näin KAHAn tarjonnasta
likimain aukottoman. Myös DAIKIN
on autotehtaiden alkuperäistoimittaja
ja sen tuotteet taattua alkuperäis-
asennuslaatua. Pyydä uusi kytkinten
tuoteluettelo ja tee tilauksesi!

Katalysaattoriautojen ruiskutusmoot-
torit vaativat tehokkaan polttoaine-
pumpun. Näiden korkeapaineruiskujen
varaosatarve on syntynyt aivan hiljat-

Varaudu alkavaan pimeään vuoden-
aikaan palkituilla Valeo-varaosilla

Valeon uudet
suomenkieliset
tuoteluettelot
ja hinnastot
nyt KAHAlta!

tain, mutta saatavuus on ollut vapaalle
varaosakaupalle huono. Olemme siksi
täydentäneet pääosin mekaanisten
Valeo-pumppujen valikoimaa kor-
kealaatuisilla VDO-polttoainepum-
puilla. Myös näiden uudet tuoteluette-
lot ja hinnastot saat nyt siis KAHAlta.

Uutta KAHAlla:
Valeo-jäähdytinpuhaltimet
Lokakuussa on luvassa jälleen uusi
tuoteluettelo ja kokonaan uusi tuote-
linja, jäähdyttimen puhaltimet. Pie-
nenkin nokkakolarin ajaneet ovat tähän
asti saaneet hämmästellä tämän merkki-
liikevaraosan korkeaa hintaa. KAHA
muuttaa tilanteen ottamalla valikoi-
maansa kestävän Valeo-puhaltimen, joka
on merkkiliikkeestä hankittua vastaavaa
puhallinta jopa puolet edullisempi! 
Soita ja kysy lisää!

Syksyn ja talven pimeät, kylmät ja
kuraiset kelit laittavat auton sähkö-
puolen ja tuulilasinpyyhkijät koville.
Luvassa on paljon laturi- ja startti-
vaihtoja sekä tietysti jatkuva kysyntä
valaisin- ja pyyhinosille. Valeo-valojen
uusi tuoteluettelo ja hinnasto ovat
ilmestyneet ja laturien ja starttien osalta
olemme jo lähettäneet asiakkaillemme
uuden hinnaston. Käytä mahtavat
kampanjatarjoukset hyväksesi ja
varaudu talveen ajoissa!

Silencio-sulka vuoden innovaatio?
Lopuksi Valeo-uutinen, joka omalta
osaltaan kertoo tämän monikansallisen
yhtiön tuotekehittelyn korkeasta tasos-
ta. Lokakuun 13.–18. 1999 Pariisissa

pidettävillä suurilla "Equip Auto 99" -
varaosamessuilla Valeo on Silencio-
tuulilasinpyyhinuutuudellaan ehdolla
"International Grand Prix for Technical
Design" -innovaatiopalkinnon saajaksi.

Tarjoa asiakkaillesi kansainvälisesti
tunnustettua pyyhinlaatua tilaamalla
KAHAlta kekseliäällä kunnon-
ilmaisimella varustettuja
Silecio-sulkia. Osallistumalla
korjaamoille ja varaosaliikkeille
tarkoitettuun kampanjaan saat
jokaista 50 myytyä sulkaa kohti
korkealaatuisen urheilupaidan. Irroita
ja kiinnitä kunnonilmaisimen suojatarra
kampanjakuponkiin ja lähetä kuponki
täytenä KAHAlle. Jos et ole saanut
kampanjamateriaalia, tilaa se heti KAHAlta!



Raskaan sarjan
huolto kevenee
Juridin jarrukenkä-
sarjalla
Nykyajan tehokkuusvaatimukset
ovat laittaneet hyötyajoneuvojen
huoltostrategiat uusiksi. Enää ei
näperrellä vanhojen osien kanssa,
vaan vaihdetaan kerralla laajempia
kokonaisuuksia. Näin säästetään
aikaa ja varmistutaan kaikkien
osien toimivuudesta ja yhteen-
sopivuudesta. Juridin uusi jarru-
kenkäsarja on moderni ja tehokas
ratkaisu jarrujen huoltoon.

Vanhan jarrukengän irroitus, puh-
distus, hihnojen irti poraaminen ja
uusien paikalleen niittaus on tähän
asti ollut osa pakollista vaihto-osa-
rulettia. Pahimmassa tapauksessa
kalusto on samaan aikaan seissyt
varikolla tuottamattomana. Juridin
uusi jarrukenkäsarja tekee kerralla
lopun vanhojen jarrukenkäosien
vaivalloisesta palutusrumbasta.

Pakettiin kuuluu kokonainen
akselisarja, joka sisältää 4 täydel-
listä jarrukenkää osineen. Saata-
vana on sarjat kaikille kaikille ylei-
simmille Suomessa käytetyille perä-
vaunuakseleille kuten BPW, SAF
ja ROR. Kaikki osat ovat taattua
Jurid-laatua ja kokonaisuus toimii
takuuvarmasti yhdessä. Pitkään,
varmasti ja turvallisesti.

Päivänkirkas Philips Blue Vision -auton-
lamppusarja laajenee syksyn aikana.

UTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA ●  UUTISIA

Tuttu H4/12 V sai seurakseen parkki-
polttimot 4W/12V ja 5W/12V jo kesällä, ja
nyt ovat vuorossa H1 12 V ja H7 12 V -
lamput.

Philips Blue Vision on tunnettu korkeasta
laadustaan, ja uutuuslamput H1 ja H7 teke-
vät kirkkaudellaan ja kestävyydellään oikeutta
sarjan maineelle. Eivätkä amerikanraudatkaan
jää ilman maailmankuulua Philips-laatua:
vuoden loppuun mennessä tulevat valikoimaan
päävalopolttimot HB3 ja HB4.

               jatkaa voittokulkuaan.
CRC on vakiinnuttanut paikkansa KAHAn
tuotevalikoimassa. Merkki on niin tunnet-
tu, että sen laatua ei tarvitse todistella.
Tuotteet ja niiden tyytyväiset käyttäjät ovat tehneet CRC:stä maailmankuulun.

CRC:n tuotevalikoimaan kuuluu huomattava määrä erilaisia huoltokemikaaleja
kunnossapitoon, korjauksiin, tuotantoon, teollisuuteen ja elektroniikkaan. Kun valitset
CRC:n, valitset laadun ja menestyksen. Tilaa CRC-tuotteet KAHAsta!

Trico-sulkalinjaan uusi
merkkikohtainen
ExactFit.
Tricon perinteinen yleismallinen TV-
sulkalinja saa rinnalleen täysin uuden
merkkikohtaisen ExactFit-sulka-
valikoiman. ExactFit-sulkien asennus
on nopeaa ja varmaa, sillä oikea adapteri
on jo valmiina kiinni sulassa.

Uutuussulkien myynti toimii erin-
omaisesti itsepalveluperiaatteella myy-
mälöissä. Asiakas voi itse valita myynti-
telineessä olevasta pikataulukosta au-
toonsa sopivan sulan ja ennen kaikkea
asentaa sen helposti itse.
Näin henkilökunnan
aika ei kulu asennuk-
siin eikä neuvomiseen:
asennusongelmia ei
tule, koska oikeat
kiinnikkeet ovat
sulassa jo valmiina.
Uusissa, tyylikkäissä
pakkauksissa myytävä
ExactFit-valikoima
kattaa 280 mm –
700 mm sulkien
lisäksi myös spoiler-
sulat. Kysy KAHAlta
myyntitelineitä ja
uutta luetteloa! Seinäteline 60 sulkaa ja lattiateline 150 sulkaa.



ALBA 1100 – laatua,
johon katsastusasemat
luottavat.
Useimmat katsastusasemat ympäri
Suomen käyttävät jarrunesteen kiehumis-
pisteen mittaukseen ALBA 1100 -tes-
teriä. Kun valitset ALBAn, voit tarkastaa
jarrunesteen, tarvittaessa vaihtaa sen ja
saada asiakkaan auton tältä osin taa-
tusti katsastuskuntoon.

Jarruneste sitoo ajan mittaan kosteutta.
Tämä aiheuttaa paitsi korroosiota koko
järjestelmässä, myös jarrujen toiminta-
varmuuden laskua. Jarruneste höyrystyy
normaalia alemmassa lämpötilassa, eikä
kokoonpainuva kaasu tunnetusti ole
nesteen veroinen poljinvoiman välittäjä.

Varma merkki jarrunesteen laimene-
misesta on kiehumispisteen aleneminen.

Vaativaan ammattikäyttöön suunnitellut
Elwis-käsivalaisimet ovat kuuluisia korke-
asta laadustaan. Tanskassa kehitetyt ja
myös kokonaan valmistetut valaisimet
sopivat kaikkialle, missä tarvitaan
hyvää, siirrettävää työvalaistusta. Ne
ovat siis täydellinen valinta mm. auton-
asentajalle korjaamokäyttöön.

Kuusikulmion muodostavat suojahar-
janteet estävät valaisinta pyörimästä eikä
erikoismuotoiltu muovikoukku naar-
muta arkojakaan pintoja. Lisävarusteena

Laatu painaa: Cannon
Profile II
Keveys on autotarvikkeelle yleensä hyvä
ominaisuus, mutta lattiamaton kohdalla
tilanne on toinen. Jos matto on kevyt,
se ei pysy paikallaan. Toiseksi keveys
kielii siitä, että matto on ainakin osittain
valmistettu muovista. Muovimatto
haisee öljyltä, se on liukas kuivana ja
märkänä eikä pysy paikallaan.

Cannonin uutuusmatto Profile II on
valmistettu luonnonkumista. Kun
asiakkaasi nostaa sen myyntitelineestä,
hän tuntee välittömästi aidon raaka-
kumin vakuuttavan painon ja laadun.
Riittävän raskaana Cannon Profile II
laskeutuu oikealle paikalleen auton
lattian muotoja täydellisesti myötäillen.
Aito kumi ja alapuolen hetulamainen
rakenne pitävät maton tiukasti paikal-
laan ja alkuperäinen lattiaverhoilu pysyy
puhtaana.

Jokaisessa matossa on taulukko, joka
kertoo yhdellä silmäyksellä mihin
automerkkeihin ja -malleihin matto
sopii. 100 % istuvuuden takaavat val-
miit leikkuulinjat, joiden sisäpuolella
on vahvikkeet. Nykyautoihin erityisesti
suunniteltu Profile II myydään 2x etu-
 ja 2x takamaton sarjana, mustana tai
harmaana. Asiakasta kannattaa muistut-
taa myös liukumattoman kumimaton
liikenneturvallisuudesta ja luonnon-
kumin täydellisestä kierrätettävyydestä.

Valoa korjaamoon kestävällä
Elwis-käsivalaisimella.

saatavana magneettikiinnitteinen jous-
tovarsi tai pieni, kätevä magneettipidin.

Tarjolla on kolme Elwis-mallia:
• Tunnetuin ja edullisin perusmalli
   8 W; 230 V
• Markkinoiden tehokkain käsivalaisin
  kaksoisloisteputkella
  11 W PL; 24, 110 tai 230 V
• Kaksoisloisteputkella varustettu pieni,
  kätevä käsivalaisin 9 W PL; 230 V

Elwis-käsivalaisin kestää jopa yliajon autolla! Se ei piittaa pakkasesta ja kestää myös
öljyn, bensiinin ja kemikaalit.

ALBA 1100:lla tarkistat asian 15–45
sekunnissa 1° lukematarkkuudella.
Yksinkertaisen mittausmenetelmän ja
neuvovan näyttöruudun ansiosta testaus
on nopeaa ja tarkkaa.

Kätevällä muovilaukulla ja vuoden
takuulla varustettu ALBA 1100 on nopea
ja tarkka jarrunestetesteri.
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ELWIS



Kun kitka on kova, valitse Dynamex.
Siellä missä kitka on kovin, tarvitaan puheiden sijasta näyttöä.
Dynamex-kitkamateriaaleilla sitä on – niin monet raskaan sarjan käyttäjät
ovat valinneet sen kitkamateriaalikseen. Telakat, nostopalvelut, hissitehtaat
sekä ajoneuvoteollisuus tietävät mitä nimi Dynamex tällä alalla takaa.
KAHAsta saat Dynamex-jarrupalat, -hihnat sekä täydet rullat tai osapituudet.
Pyydä uusi hinnasto!
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Tilava uutuus Thulen kuljetus-
laatikkovalikoimaan

Maanteiden musta
laatikko VDO Kienzle
UDS
VDO Kienzle UDS on onnetto-
muuden tietojentallennusjärjestelmä.
Se on monien ammattilaisten va-
linta ja vakiovaruste mm. Neoplan-
busseissa. Suomessa onnettomuu-
dentallentimia on asennettu lähinnä
hälytysajoneuvoihin, mutta viime-
aikaiset bussionnettomuudet lisäävät
varmasti alan kauppaa.

UDS:n lukuisat anturit tallentavat
pitkittäis- ja poikittaiskiihtyvyyden
sekä kaikki ajoneuvon kulkusuun-
nassa ajon aikana tapahtuvat muu-
tokset. Se tunnistaa ohitukset, luisut,
käännökset ja törmäykset. Se kertoo
milloin ja miten pitkään sytytys,
jarrut, mittarit ja lamput olivat
toiminnassa. UDS luo elektronisen
tallenteen, joka dokumentoi kai-
ken, mitä liikenneonnettomuu-
dessa tapahtui.

UDS:n edut on helppo perustella.
Useimmat kuljettajat kokevat sen
tueksi ja turvaksi työssään. Sen on
todettu parantavan työilmapiiriä
ja vähentävän onnettomuuksien
määrää jopa 30 %. Siksi vakuutus-
yhtiöt Euroopassa ovat alkaneet
tarjota erityishintoja UDS:llä varus-
tetuille autokannoille. Vakuutus-
maksujen ja ennen kaikkea onnetto-
muuksista johtuvien suorien ja
epäsuorien kustannusten aleneminen
ovat hyviä myyntivaltteja.

VDO Kienzle UDS tallentaa
tapahtumat n. 30 s ajalta ennen ja
jälkeen onnettomuuden. Se on ak-
tivoitavissa milloin tahansa myös
manuaalisesti. Laite toimii 12 tai
24 V jännitteellä ja se on varustettu
varasähköjärjestelmällä.

Thule Alpine 900
Markkinajohtaja Thulen suosittu
kuljetuslaatikkomallisto Alpine on
saanut uuden lippulaivan. Uutuusmalli
Thule Alpine 900 tarjoaa pituudellaan
(240 cm), leveydellään (90 cm) ja
tilavuudellaan (570 l) runsaasti kuljetus-
tilaa suuremmankin perheen tarvikkeille.
Hyvän kuormattavuuden (75 kg) ansi-
osta se kantaa jopa 8 paria suksia helposti
ja turvallisesti.

Thule Alpine 900 kehitettiin yhteistyössä
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa,
ja virtaviivaiset muodot on viimeistelty
tuulitunnelissa. Tuloksena on toimiva
yhdistelmä aerodynamiikkaa ja mah-
tavaa kuljetuskapasiteettia. "Poltto-
aineenkulutusta ja tuuliääniä on voitu
vähentää pienemmällä ilmanvastuksella.
Samalla auton vakavuus on parantunut,
myös suurilla nopeuksilla", kertoo Claes
Randholm, suunnittelutiimin päällikkö.

Thule Alpine 900:n on testannut ja
hyväksynyt TüV/GS. Siinä on patentoitu
kolmipisteinen keskuslukitus ja portaat-

tomasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä,
jonka ansiosta asennus kaikille taakka-
telineille on nopeaa ja helppoa. Thule
Alpine 900 on valmistettu korkealaatui-
sesta sään- ja iskunkestävästä ABS-
muovista. Kaikkien Thule-tuotteiden
tapaan sillä on kolmen vuoden takuu.

Talvi tulee, oletko valmis?

Talven kynnyksellä on syytä katsastaa
Thule-hylly. Suksipidikkeiden ja eri-
laisten talviurheiluvälineiden lisä-
tarvikkeiden on oltava ojennuksessa
kun asiakkaat taas alkavat niitä
aktiivisemmin kysellä. Muistathan
myös uuden hienon neliväriesitteem-
me, jossa lähes kaikki tuotteet on esi-
telty kuvin: voit tilata sitä KAHAlta.

Kaupan tueksi ja sopivan kuljetus-
laatikon valintaa helpottamaan on tehty
"Kaikki mitä sinun tulee tietää kuljetus-
laatikoista..." -esite. Myös uutta myy-
mälämateriaalia on tulossa. Menestyk-
sekästä Thule-syksyä ja -talvea!



Julkaisija:
Oy KAHA Ab
Ansatie 2, 01740 Vantaa
Puh.  (09) 615 6800
Faksi (09) 615 68304

www.kaha.fi

Päätoimittaja: Jari Suhonen

Toimitus ja taitto: Libenter Oy

Painopaikka: Koteva Oy, Turku

NIMITYKSETKAHAV ISA

Arvonta suoritetaan oikein vastanneiden
kesken 2.11.99. Voittajaan otetaan yhteyttä
puhelimitse. Kopioi kuponki ja lähetä rivisi
29.10.1999 mennessä  faksilla numeroon
(09) 615 68 294 tai postikortilla osoitteeseen:
OY KAHA AB / KAHAVISA, PL 117, 01511
VANTAA.

 KAHAVIESTI

Ajoneuvoteollisuus
Mikael Fagerström on
nimitetty 1.4. alkaen 1999
Poclain Hydraulics-
tuotteiden myynti-
insinööriksi.

Webasto-tuotteet
Esko Pelkonen on
nimitetty 3.5.1999 alkaen
tuotepäälliköksi.

Harri Kuparinen on
nimitetty 15.6.1999
alkaen tuotehoitajaksi.

Lisävarusteet
Katja Danielsson on
nimitetty 1.1.1999
markkinointiassistentiksi.

Myynti
Mauri Leppänen on
nimitetty 3.5.1999 alkaen
myyntipäälliköksi.

Jari Levänen on
nimitetty 1.4.1999 alkaen
piiripäälliköksi.

Åke Wallenius on
nimitetty 6.4.1999
alkaen sisämyyjäksi

Talous
Riikka Jukola on
nimitetty 12.4.1999
alkaen laskenta-
assistentiksi.

ATK-osasto
Kari Hautamäki on
nimitetty 23.3.1999
alkaen atk-
tukihenkilöksi.

Curt Wahlberg on
nimitetty 23.3.1999
alkaen atk-tukihenkilöksi.

Varasto
Ray Blomqvist on
nimitetty 17.5.1999
alkaen
logistiikkapäälliköksi.

Kahavisa tarjoaa taas
mahdollisuuden
jättipottiin!
Kilpailuvastaukset löytyvät tästä
lehdestä. Oikein vastanneiden kesken
arvomme 10 kpl Ässä-arpoja!

Kahaviesti 1/99 kilpailuun tuli n. 60
oikeaa riviä. Ässäpotin voitti Marko
Mäntynen Jyväskylästä. Onnittelut!

KAHAn lämmitys- ja ilmastointi-
laitteiden valikoima on täydentynyt
maailmankuululla merkkituotteella,
jonka nimi on
( 1 ) Pätsi
( X ) Bastu
( 2 ) Webasto

DEFA-lämmittimien valmistajalla on
kokemusta jo
( 1 ) 40 vuotta
( X ) 25 vuotta
( 2 ) 10 vuotta

Kahalle on rakenteilla Suomen
palvelukykyisin
( 1 ) Drive-in-baari
( X ) ST-autohalli
( 2 ) Walker-varasto

Monroe Magnum on
( 1 ) samppanja
( X ) norsukivääri
( 2 ) raskaan sarjan iskari

KAHAVISAn oikea rivi on:

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puh:



Arvoisa asiakkaamme!
Perinteisen kokouskierroksemme aika on jälleen koittanut.
Kierrämme tänä vuonna 20 paikkakunnalla viikoilla 40–45.
Oheisesta aikataulusta näet ajankohdat paikkakunnittain.
Pyydämme Sinua ystävällisesti ilmoittautumaan
viimeistään 28.9. mennessä Katja Danielssonille KAHAan.
Puh: (09) 615 68 223
Fax: (09) 615 68 305, E-mail: katja.danielsson@kaha.fi
Tilaisuus on maksuton ja osallistujat rekisteröidään.
KAHA tarjoaa kokouksen aikana lämpimän aterian.
Kokouksen ohjelma: DEFA-autonlämmittimet ja -hälyttimet

Ruokailu
Thule
Webasto KAHAssa
Markkinointi

Ma 4.10. 18.30 – 21.30 Rovaniemi Sokos Hotelli Vaakuna
Ti 5.10. 18.30 – 21.30 Kemi Cumulus
Ke 6.10. 18.30 – 21.30 Oulu Ramada
To 7.10. 18.30 – 21.30 Kokkola Hotelli Kantarellis

Ma 11.10. 18.30 – 21.30 Vaasa Sokos Hotelli Vaakuna
Ti 12.10. 18.30 – 21.30 Seinäjoki Sokos Hotelli Vaakuna
Ke 13.10. 18.30 – 21.30 Pori Sokos Hotelli Vaakuna
To 14.10. 18.30 – 21.30 Turku Hotelli Caribia

Ma 18.10. 18.30 – 21.30 Kuopio Sokos Hotelli Puijonsarvi
Ti 1 9.10. 18.30 – 21.30 Joensuu Sokos Hotelli Kimmeli
Ke 20.10. 18.30 – 21.30 Jyväskylä Scandic Hotel
To 21.10. 18.30 – 21.30 Mikkeli Sokos Hotelli Vaakuna

Ma 25.10. 18.30 – 21.30 Lappeenranta Sokos Hotelli
Ti 26.10. 18.30 – 21.30 Kouvola Sokos Hotelli Vaakuna
Ke 27.10. 18.30 – 21.30 Lahti Sokos Hotelli Seurahuone
To 28.10. 18.30 – 21.30 Hämeenlinna Vanajalinna

Ma 1.11. 18.30 – 21.30 Kotka Sokos Hotelli Seurahuone
Ti 2.11. 18.30 – 21.30 Tampere Hotelli Victoria
Ke 3.11. 18.30 – 21.30 Tuusula Ravintola Krapihovi
To 4.11. 18.30 – 21.30 Vantaa Oy Kaha Ab, Ansatie 2

Ma 8.11. 18.30 – 21.30 Vantaa Oy Kaha Ab, Ansatie 2

JOUKKOKIRJE


