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Menestys syntyy
yhteistyöllä.

Yhdessä palvelua
parantamaan
Alamme toiminnan kehittämisessä ja liiketuloksen parantamisessa on
vielä paljon tehtävissä. Ja onneksi on!  Kuten kaikessa yritystoiminnassa
tälläkin alalla on pidettävä vauhtia pysyäkseen edes paikallaan. Eteenpäin
päästäkseen ja tulevaisuuden varmistaakseen onkin sitten jo paneuduttava
tosissaan kehittämisen kaikilla sektoreilla.

Tietotaito varmistaa tulevaisuutta
Asentajien ja myyjien ammattitaito on pidettävä ajan tasalla. Tässä
ratkaisevat asenteet: koulutus ei saisi pitkänkään työkokemuksen jälkeen
tuntua ikävältä pakkopullalta. Haasteen vastaanottaja löytyy tietenkin
kouluttavalta puolelta. Tukkuliikkeiden ja merkkituotteiden on osattava
tehdä oppimistilanteista niin käytännönläheisiä ja tehokkaita, että vaivan-
näköön motivoidutaan ja koulutus koetaan jokaisessa korjaamoyrityksessä
kannattavaksi investoinniksi. KAHAn panostuksissa yhteistyökumppa-
neiden tietotaidon kohottaminen on nostettu ykkösasiaksi: esimerkiksi
syksyn -99 koulutustilaisuuksiimme osallistui peräti 1850 ihmistä.

Halpatarvikkeilla hasardia
Työssä käytettävien laitteiden, työkalujen ja tarvikkeiden on oltava laa-
dukkaita, jotta työ sujuu ilman turhaa takkuamista. Hankittua ammatti-
taitoa pitää päästä käyttämään,  jotta motivaatio jatkokouluttautumiseen
säilyy. Korjaamo voi asettaa työntekijöilleen perusteltuja tehokkuus-
vaatimuksia silloin kun työskentelyn puitteet ovat kunnossa. Mutta jos
esimerkiksi peltikorjauksiin on pakko lähteä tuotteilla, joiden mittatarkkuus
ja käsiteltävyys on huono, ei pidä ihmetellä, jos sekä peltisepän että
asiakkaan pipoa kiristää. Tunteja ja tupakkaa kuluu eikä kunnon tulosta
synny lopultakaan. Tarvikkeiden ostohinnassa saatu säästö osoittautuu
katalaksi: se syö jo ennalta työ- ja asiakastyytyväisyyden ja osaltaan
heikentää myös yrityksen tulosta.

Ota osasi ostovoimasta
Suomalaisilla talouksilla on tänä päivänä runsaasti rahaa käytössään. Siitä
kilpailevat kodinkoneliikkeet, ravintolat, viihdekeskukset, matkanjärjestäjät
ja monet muut. Miksi eivät korjaamoyrityksetkin?  Perinteisesti monilla
korjaamoilla on eletty ”päivä vain ja hetki kerrallaan” eli on tehty vain
se, mitä kuluttaja huomaa pyytää.  Kohtuullisen pienellä vaivannäöllä
pystyisimme nostamaan palvelutasoa merkittävästi, sillä varsinkin
ikääntyneemmissä autoissa on runsaasti patoutunutta korjaustarvetta.
Samoin löytyy kosolti toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin merkittävästi
parantamaan ajomukavuutta ja turvallisuutta. Liekö passiivisuuden syynä
ideoiden puute vai se ettei todellinen kilpailu ole korjaamoalalla vielä
alkanut? Vihje niille, jotka haluavat osansa kansalaisten  lisääntyneestä
ostovoimasta: laaditaan asiakkaan autolle selkeä kunnostusohjelma, joka
voidaan toteuttaa askel askeleelta. Vaikka auto tulee korjaamolle pakoputken
vaihtoon, niin mikäpä estää samalla muistuttamasta iskunvaimentimien
uusimisesta hyvissä ajoin. Perusteluja löytyy runsaasti: kelvottomat iskarit
väsyttävät kulkuneuvoa salakavalasti ja monella tavalla: ajettavuus heikkenee,
auton kaarrekäyttäytyminen muuttuu, jarrutuksissa voi tulla yllätyksiä,
renkaat kuluvat salaperäisesti jne. Ajoissa vaihdetut iskarit säästävät tulevan
matkan varrella pitkän pennin – parhaassa tapauksessa ihmishenkiä.

Kuvattu tilanne on vain yksi esimerkki asiakaspalvelun pitkäjänteistämisestä:
asiakas välttyy korjaamokustannusten kertarysäykseltä ja kuitenkin tuntee,
että hänestä ja hänen autostaan huolehditaan.
Korjaamo puolestaan voi rakentaa kestävää asiakas-
suhteita ja varmistaa, että leipä riittää jatkossakin.
Muuttukoon maailma muuten miten tahansa,
varmaa on, että laadukas työ, ahkeruus ja aktiivi-
suus palkitaan huomennakin!
Siihen me KAHAssakin uskomme. Vain sana-
kirjassa raha tulee ennen työtä!

Yhteistyöterveisin Jari Suhonen
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Helmikuussa kasvoi KAHAn
edustus jälleen uudella
laatumerkillä: Auton korin
osia valmistava tanskalainen
Klokkerholm Karosseridele
on alansa suurimpia
Euroopassa. KAHAn
valttina tällä tilaa vievällä
tuotelinjalla ovat uuden
jättivarastomme lähes 3 500
tuotenimikettä. Meiltä
tilatut osat ovat matkalla
Sinulle jo samana päivänä.

Kattava tuotevalikoima
Jatkuvasti laajentuva tuotevalikoima
on yksi Klokkerholmin menestyksen
kulmakiviä. Tehtaan omassa varas-
tossa on n. 15 000 tuotenimikettä,
ja melkein jokaisena vuoden työ-
päivänä otetaan tuotantoon uuden
korinosan muotti. Valmistusohjel-
man tärkeimpiä tuotteita ovat mm.
lokasuojan kaaret, helmakotelot,
palkit sekä ovi-, pohja-, etu- ja taka-
pellit. Toimitusohjelmaan kuuluu
myös täydellisiä osia kuten ovia,
takaluukkuja, lokasuojia ja kone-
peltejä sekä bensiinitankkeja, läm-
mönvaihtimia, puskureita, jäähdyt-
timen säleikköjä, jousen kannatti-
mia, tukivarsia, jarrukilpiä jne.

Sopivuus huippuluokkaa
Emoyhtiön hallinto, tuotanto ja
varasto sijaitsevat Jyllannissa, sillä
on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Saksassa
ja se vie tuotteitaan 26 maahan
ympäri maailmaa. Tehtaan tuotteet
tunnetaan kaikkialla mittatarkasta
laadustaan ja erinomaisesta sopi-
vuudestaan. Niinpä KAHAkin myy
Klokkerholm-osia turvallisella sopi-
vuustakuulla.

Kova Kaksikko:

KAHA ja Klokkerholm

Uusi, parannettu tuoteluettelo!
Klokkerholmin vanha suomenkielinen
luettelo sai moitteita sekavuudestaan,
mutta KAHA hoitaa asian kerralla
kuntoon. Maaliskuun aikana ilmestyy
Klokkerholmin uusi, entistä paljon
selkeämpi suomenkielinen tuote-
luettelo. Voit tilata sen KAHAlta
tilausnumerolla KORLUE. Luvassa
on entistäkin laajempi sortimentti ja
yli 750 sivua.

KAHA toimittaa keskeisimmät osat
yleisimpiin automerkkeihin suoraan
omasta varastostaan yhdessä päi-
vässä, eikä muidenkaan osien toimi-
tusaika ole kuin viikko. Vastaava
tuotepäällikkö KAHAlla on Juha
Pehula. Hänen puoleensa voit
kääntyä kaikissa Klokkerholmin
tuotteita koskevissa asioissa,  puh.
(09) 615 68201, e-mail
juha.pehula@kaha.fi.

Klokkerholm Karosseridele
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Laatua, tarkkuutta ja kilpailukykyistä hinnoittelua

KAHAsta keskitetysti
varaosat kolarikorjaukseen
Pienikin kolari on aina ikävä tapaus, vaikka kukaan ei loukkaantui-
sikaan. Asian selvittely vie oman aikansa ja korjauskustannukset
tuntuvat varsinkin vanhempien autojen kohdalla suhteettoman
suurilta. KAHA tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon kolarikor-
jauksiin.

Valikoimastamme löytyvät kaikki nokkakolarissa tyypillisesti vahin-
goittuvat osat kuten valot, jäähdyttimet ja nyt myös siis myös
Klokkerholm-peltiosat. Tilaamalla tuotteet keskitetysti KAHAsta
varmistat kaikkien osien keskinäisen yhteensopivuuden ja kattavan
tuotetakuun. Suuren varaston ja yksittäispakattujen osien ansiosta
lähetys tulee perille nopeasti ja ilman kuljetusvaurioita.

Dynaaminen tehokaksikko: Valeo ja Behr

Jäähdyttimet, jäähdyttimen puhaltimet sekä lämmityslaitteen
moottorit ja kennot yhdistävät Valeon ja Behrin tuotteet ensi kertaa
samaan luetteloon. Ne muodostavat toisiaan mainiosti tukevan
parin tälle KAHAn uudistuneelle tuotelinjalle. Molemmat ovat
autotehtaiden alkuperäisasennusosia sekä henkilö- että kuorma-
autopuolella. Uusissa luetteloissa on yhteensä yli 1 000 jäähdytin-
ja lämmityslaitenimikettä. Voit tilata ne KAHAsta tilausnumeroilla
64-JÄÄHLUE ja 64-LLAITLUE sekä hinnaston numerolla
VALEO1-1.

Autovalopuolella Valeo on Euroopan ykkönen. Suuresta suomen-
kielisestä tuotekansiostamme löydät alkuperäislaatua vastaavat
E-hyväksytyt ajovalot, sumuvalot, vilkut, takalyhdyt jne. todella
kilpailukykyisin hinnoin. Kansion tilausnumero on TK11.0 ja
valohinnaston VALHIN.
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ottaa mediat haltuun
Monroe potkaisee käyntiin
näyttävän ja laajan henkilö-
autojen iskunvaimentimien
TV- ja lehtimainonta-
kampanjan. TV:ssä mainos
pyörii  MTV3-kanavalla
ja Nelosella, lehdiksi on
valittu laajalevikkisiä
yleisaikakausilehtiä.
Luvassa on taatusti huo-
miota ja siten myös lisäänty-
vää kysyntää, johon kannat-
taa varautua hyvissä ajoin
tilaamalla varastot täyteen
Monroen laatutuotteita
KAHAlta.

Monroe Magnum on täällä tänään
Viime numerossamme esitelty Mon-
roen raskaan sarjan uutuusiskari
Magnum on nyt tullut markki-
noille. Ensimmäiset perusvarastot
on myyty kentälle ja palaute on ollut
loistavaa. Kuorma-autojen ja rekko-
jen sekä niiden perävaunujen ja hyt-
tien iskunvaimentimeksi suunni-
tellun Magnumin valikoima sisältää
jo 280 eri tuotenimikettä ja valikoi-
ma laajenee jatkuvasti. Kesään men-
nessä tulevat saataville myös erityistä
kiinnostusta herättäneet hyttivai-
mentimet. Pian 30 tuotenimikettä
käsittävä tuotelinjahan on käytän-
nössä ainoa vaihtoehto alkuperäis-
vaimentimille.

Sensa-Trac lunasti lupauksensa
Kun Monroe mittaa tuotekehitte-
lynsä tuloksia, toimivat testipenkki
ja tarkat mittalaitteet ensimmäise-
nä tuomarina. Mutta loppujen lo-
puksi tärkein palaute tulee kuiten-
kin tuotteen varsinaisilta käyttäjiltä.
Monroen Sensa-Trac -iskunvaimen-
timiin tekemät tekniset parannukset
(Safe-Tech -järjestelmä) ovat tässä-
kin mielessä osoittautuneet onnistu-
neiksi.

Olli A. Järvinen  tuntee niin yksi-
tyis- kuin ammattiautoilijoidenkin
mielipiteet ja valinnat. Helsinkiläisen
Varaosamaailman liikkeenjohtajana
hänellä on näköalapaikka iskunvai-
mentimien loppumarkkinoille:
“Iskunvaimenninkauppa oli pitkään
jämähtänyt paikoilleen kun Sensa-
Trac tuli markkinoille. Se saikin
aikaan vipinää, mutta vasta Safe-
Tech vakuutti kuluttajat todella
Sensa-Tracin laadusta. Monroe
osoitti teknisen kehitystyön ole-
van todellista ja myös vai-
kuttavan oikeasti tuot-
teen ominaisuuksiin.
Uuden Sensa-
Tracin ansiosta
iskarimyyn-
timme lähti
selvään
nousuun.”

Monroen tuotevastuu vaihtuu
KAHAlla
Monroeta KAHAlla ansiokkaasti
luotsannut Tuomas Mustakallio
siirtyy asiakaspalvelupäälliköksi,
kehittämään asiakkaittemme ja
KAHAn yhteistyötä kaikissa tuote-
linjoissa. Uusi Monroe-tuotepääl-
likkö on Pertti Haapanen. Hänen
vastuullaan ovat myös kierre-jouset
(Lesjöfors, K&F) ja ohjauksen osat
(SIDEM).

Monroen uusi tuoteluettelo
on juuri ilmestynyt, mukana

paljon uusia tuotesoveltu-
vuuksia. Soita ja tilaa

tunnuksella MOL!

Kevätkampanjat
VAUHT I IN !
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Katalysaattoreiden käyttöikä osoit-
tautui alkuperäistä arviota selvästi
pitemmäksi. Siten myös jälkimark-
kinoiden syntyminen vei luultua
kauemmin, mutta nyt kysyntä on
selvästi kasvanut. Katsastuksissa
ympäri maan on havaittu tukkeu-
tuneita katalysaattoreita, korkeita
päästöarvoja ja kasvanutta tehon-
hukkaa. Raportit kertovat myös hal-
voista ja “nimettömistä” varaosakata-
lysaattoreista, joiden keraaminen
kenno on jo uutena murtunut tä-
räyksestä. Sen seurauksena kenno
on mennyt poikittain eikä autoa ole
välttämättä saanut edes käyntiin.

Mittatarkka Walker autoon kuin
autoon
Uudet autot ovat entistä vaativampia
katalysaattorin sopivuuden suhteen.
Jatkuvasti laajentuva ja tarkentuva
Walker-valikoima kattaa jo lähes
kaikki Suomessa myytävät auto-
mallit. Tarjoamalla asiakkaillesi
Walker-katalysaattoreita varmistat
alkuperäistä vastaavan yhteen-
sopivuuden ja tiukimmatkin päästö-
normit alittavan suorituskyvyn.
Kaikkien Walker pakoputkiston
osien tapaan myös katalysaattoreilla
on 2 vuoden takuu.

Vanhojen kattien kilometrit täynnä

Alkuperäislaatua Walker-
katalysaattoreilla

Walkerin uusi suomenkielinen
tuoteluettelo ja hinnasto ovat
ilmestyneet. (n. 1 000 uutta
tuotenumeroa) Til.no WALLUE2.

Pian alkavat taas niin
Monroen kuin Walkerinkin perinteiset
kevätkampanjat. Asiakkaidemme korjaamokauppaa
tukevia kampanjoita vauhditetaan tuttuun tyyliin hyvillä
palkinnoilla. Tilaa tavaraa varastoon, tarkkaile postiasi ja osallistu!



Murtautujaa ei pelkkä ajonesto hetkauta
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Pelkästään pääkaupunki-
seudulla tapahtui ajoneuvoihin
kohdistuvia rikoksia viime
vuoden ensimmäisten 9 kk
aikana yli 14 000 kappaletta.
Joka päivä joutui siis yli 50
ajoneuvoa rikoksen kohteeksi.
Enemmistö rikoksista oli
automurtoja, joita uuden-
aikaisinkaan ajonestolaite
ei voi mitenkään estää.

Käynnistyksenesto ei riitä
Hommansa osaava murtomies suo-
rastaan etsii pelkällä ajonestolla va-
rustettuja uusia autoja. Estolaitteen
valheelliseen turvallisuudentuntee-
seen tuudittautunut omistaja kun
usein jättää autoonsa arvoirtainta.
Totuus on kuitenkin, että käynnis-
tyksenesto estää ainoastaan auton
anastamisen. Murtautujaa se ei häi-
ritse hitusen vertaa.

DEFA-hälytin antaa kattavan ja
tehokkaan suojan
DEFA Auto Security suojaa kaikki
reitit, joista on mahdollista päästä
autoon sisälle. Ovet, tavaratilan luuk-
ku ja konepelti on suojattu kytki-
millä, sisätilaa valvoo mikroaalto-
tutka ja ikkunoita lasinsärkemis-
tunnistin. Murtautumisyritys lau-
kaisee akkuvarmennetun sireenin,
jonka ulvoessa kylmähermoisinkin
auton kimpussa askarteleva vaihtaa
nopeasti harrastusta.

DEFA sopii autoon kuin autoon
VAT-hyväksytty DEFA-hälytin on
helppo asentaa käytännössä kaikkiin
automalleihin vuosimallista tai
varustelutasosta riippumatta. DEFA
Auto Security 400-sarja sopii autoi-
hin, joissa on tehdasasenteinen kes-
kuslukituksen ohjaus. Hälytintä oh-
jataan tällöin auton omalla kauko-
ohjauksella. Jos autossa ei ole keskus-
lukituksen kauko-ohjausta, hoituu
homma DEFA Auto Security 800-
sarjan hälyttimellä ja sen omalla
kauko-ohjaimella.

Thule Vision 650 on saanut uuden
värivaihtoehdon tutun metallihope-
an, -mustan ja antrasiitin rinnalle.
Harjattu alumiini on tyylikkään
moderni pintakuvio, joka sopii täy-
dellisesti yhteen Visionin sulavien
ja aerodynaamisten muotojen kanssa.

THULE Box Lift on ehdottomasti
kätevin tapa varastoida tai säilyttää
kuljetuslaatikko. Se ei vie
autotallista lainkaan
lattiatilaa ja sen
avulla laatikko
on helppo laskea
takaisin auton katolle.

Kaikki Thule Vision -malliston kul-
jetuslaatikot on valmistettu mittansa
pitävästä UV-suojatusta ABS-
muovista, varustettu Quick Snap
-pikakiinnityksellä ja molemmin
puolin avattavilla Dual Force
-kevytsaranoilla. Malleissa 650 ja
850 on lisäksi suksipitimet vakiona.
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Työn sujuvuuden ja mielenrau-
han kannalta on tärkeää, että
oikea työkalu löytyy aina nopeasti
omalta tutulta paikaltaan.
Huippulaadukkaista työkaluis-
taan tunnetulla Kamasalla on
kattava valikoima myös korkea-
luokkaisia työkalujen säilytys-
laatikoita ja -vaunuja.

K5105 on vankka avokaappivaunu,
jossa jokaiselle työkalulle on oma
pidikkeensä. Työkalupidikkeet on
kiinnitetty tukevilla pop-niiteillä
kamasanvihreisiin teräsreikälevyi-
hin. Ovet ovat lukittavat, ja neljästä
ø 125 mm pyörästä kahdessa on jar-
rut. Lisävarusteena saatavilla kätevä
aputaso ja säilytyslaatikko esim. her-
kille mittalaitteille. Vaunun voi tilata
myös työkalusarjalla K5107 tai
K5106 (sama ilman tuumahylsyjä
ja -avaimia). Kokonaiskorkeus 1660
mm, kaappiosa 900x600x400 mm.

Järjestys on valttia verstaassa

Kamasalta ratkaisut
työkalujen säilytykseen

                   Yläosa K6424.
               5 lukittavaa laatikkoa kuula-
laakeroiduilla liukukiskoilla. Irrotettava
kantolaatikko esim. hylsytyökaluille.
Upotetut kantokahvat. Paino 36 kg,
mitat 502x660x406 mm.

                   Alaosa K6423.
              Tukeva siirtokahva ja 8 kuula-
laakeroitua laatikkoa keskuslukituksella.
Salpamekanismi pitää suljetut laatikot
tiukasti kiinni nopeissakin käänteissä.
Kaksoisseinän ja kotelorakenteen ansiosta
maksimikuorma peräti 550 kg. 4 leveää
kumipyörää ø 127 mm, joista kahdessa
jarru. Lisävarusteena taittuva sivutaso.
Paino 67 kg, mitat 990x745x 525 mm.

Yläosa K6402. 6 lukittavaa laatikkoa ja
1 säilytystaso. Paino 15,5 kg,
mitat 387x660x305 mm.

Alaosa K6401. Liukukiskot, 3 lukittavaa
laatikkoa ja 1 säilytyskaappi.
Paino 37 kg, mitat 740x672x457 mm.

Muuntautumiskykyinen K5108 toi-
mii sekä kannettavana työkalulaa-
tikkona että kiinteänä seinäkaap-
pina. Siinä on kestävät kahvat ja se
voidaan varustaa myös ø 50 mm pyö-
rillä. Saranoitu väliseinä lisää mer-
kittävästi sisälle mahtuvien työka-
lujen määrää. Lukittavan monitoi-
mikaapin mitat 505x400x205 mm.

Säilytysratkaisujen kirjo täydentyy
Kamasan ammattikäyttöön suunni-
telluilla työkalulaatikoilla. K6014,
K6015 ja K6018 (3, 5 ja 7 pien-
tavaralokeroa) on valmistettu vah-
vasta pellistä ja käsitelty vihreällä,
iskunkestävällä lakalla. Lukittavissa
pakeissa on galvanoidut saranatangot
ja pyöreät kantokahvat.

Kamasa-korjaamovaunut
Kamasan jenkkivaunut ja yläkaapit
edustavat lajinsa ehdotonta huippua.
Iskunkestävä, tyylikäs pulverilakkaus

ja vakaa rakenne kokonaan ulos-
vedettävine laatikoineen ker-

tovat korkeasta viimeistelystä
ja hyvästä toimivuudesta.

Lisävarusteina on kaikkiin
saatavilla suuri joukko eri-

laisia lokerikkoja, suoja-
mattoja ja pidikkeitä.

Vaunu K5105, kaappi K5108 ja
pakit muodostavat monipuolisen
työkalujen säilytysjärjestelmän.
Ne toimivat sekä erikseen että
yhdessä tosiaan täydentäen.

UUTUUS!

UUTUUS!
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Philips Blue Vision aloitti uuden
vuosituhannen näyttävällä ja raik-
kaalla lehtimainoskampanjalla.
Nuorekkaat ja näkyvät ilmoitukset
julkaistaan tammi-maaliskuussa
mm. Tekniikan Maailmassa, Tuuli-
lasissa, Vauhdin Maailmassa,
MG:ssa, Formula 1 Maailmassa,
Men´s Healthissa ja Slitzissa.
Laadukas markkinointi ja loistava
tuote takaavat, että myynnin kasvu
on vuorenvarmaa!

Blue Vision -kampanja
kasvattaa myyntiä

Uudessa Philips Powerlife -paristossa on tehok-
kuuden lisäksi markkinoiden pisin myyntiaika – 7 vuotta!
Kätevissä myyntitelineissä on valmis valikoima kysytyimpiä
paristoja ja täydennykset sujuvat vaivattomasti.
Powerlife-paristojen mainonta näkyy pitkin kevättä ja kesää
useissa eri medioissa. Philips Powerlife on paristojen aatelia.

Kahaviestin tuotantotiimi testasi
Blue Vision -autolamput talvisen
pimeällä tiellä ja vaikuttui niiden
kirkkaudesta ja tehosta verrattuna
tavanomaisiin lamppuihin. Valkoi-
sessa valossa tie ja liikennemerkit
näkyvät ikään kuin terävämpinä
eivätkä silmät väsy niin kuin ennen.
On helppo uskoa, että Blue Visionia
kerran kokeillut valitsee jatkossakin
saman merkin.

        KAHAlta nyt myös
        markkinoiden
          tehokkaimmat
            paristot
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Tuotenumerot vertailuun
FRAMin WWW-sivuilla

Osoittesta www.frameurope.se löydät FRAMin
uusitut nettisivut  myös suomenkielellä.

Tarjolla on mm. ajantasainen tuoteluettelo sekä
näppärä suodattimien numerovertailupalvelu.

Sen avulla haet hetkessä muiden valmistajien – myös
kotimaisten – suodattimia vastaavat FRAMin tuotenumerot.

VALEOn vuoden 2000
luettelot ilmestyneet!
Valeon uudet tehtaanluettelot ovat nyt
ilmestyneet ja tilattavissa KAHAlta.
Kevyen kaluston kytkinpakettiluette-
lon tilausnumero on 950 004, poltto-
ainepumppuluettelon (mukana myös
sähköpumppuja) 940 776 sekä startti-
ja laturiluettelon 950 054.

Parhaillaan ovat valmistumassa suo-
menkielinen Valeo-starttiluettelo ja
niin ikään kotimainen laturiluettelo.
Niitä voi kysellä KAHAlta maaliskuun
lopulla.

Leica tunnetaan ennen kaikkea kame-
roistaan, joiden tarunhohtoiseen laatuun
kaikkien muiden valmistajien laitteita
verrataan. Sama optinen ja rakenteel-
linen tarkkuus on  myös Leican Duo-
Chek -testauslaitteessa.

Laitteella tarkistetaan jäähdytinnesteen
jäätymispiste, ja kilpailijoista poiketen
se näyttää myös nesteen glykolipitoi-
suuden prosenteissa. Tämä on tärkeää,
koska nykyaikaiset moottorit vaativat
oikean vesi/glykoli-suhteen toimiakseen
täydellisesti. Akkuhappotestin perus-
teella Leica Duo-Chek kertoo hetkessä
myös akun lataustason.

Tippa tarkastettavaa nestettä (glykolia,
akkuhappoa) laitteen testiläpällä riittää.
Kun Leica suunnataan valoa kohti, on
tulos luettavissa välittömästi. Niin
tavalliselle ja ympäristöystävälliselle
propyleeniglykolinesteelle kuin akku-
hapollekin on oma asteikkonsa.

Sisäänrakennetun lämpötilan tasaajan,
bimetallijousen, ansiosta Duo-Chek
antaa oikean lukeman riippumatta
laitteen lämpötilasta. Pipettiletku ja

näytesauva on integroitu laitteeseen,
joten ne ovat aina käsillä ja myös pysyvät
tallessa. Vedenpitävä ja iskunkestävä
Leica Duo-Chek on varustettu kumisella
etsinsuojuksella ja käytännöllisellä
ripustimella.

Leica Duo-Chek® – huippuoptiikkaa jäähdytinnesteen ja
akkuhapon testaukseen

Leica Duo-Chek kestää ja säilyttää
±0,55 °C tarkkuutensa vaikka sen yli
ajettaisiin 2,5 tonnin maastoautolla!
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Thermo 50 – kompakti
lämmitin pienempään
hyötyajoneuvoluokkaan
Thermo 50 täydentää Webaston hyöty-
ajoneuvopuolen vesilämmitinsarjan. Se
soveltuu erikoisesti keveiden kuorma-
autojen ja pienemmillä moottoreilla
varustettujen työkoneiden lämmit-
timeksi. 24 voltin jännitteellä toimiva
laite on niin tekniikaltaan kuin hinnal-
taankin todella kilpailukykyinen laite
tähän luokkaan.

Thermo 50 esilämmittää moottorin
sekä lämmittää ohjaamon ja pitää sen
lämpimänä myös pysähdysten aikana.
Pieni koko helpottaa asennusta ja lisää
siten toimintavarmuutta. ADR-yhteen-
sopivassa laitteessa on keraaminen
hehkusauva / liekkivahti ja täydellinen
vikadiagnostiikka. Käyttölaitteeksi sopi-
vat virtakytkin tai digitaaliajastin, pu-
helinkäyttölaite on luvassa seuraavaksi
kaudeksi. Erittäin hiljaisen Thermo 50:n
osa-/maksimiteho on 2,2/5,0 kW ja
virrankulutus vastaavasti 34/50 W.

Sulan-
vaihtoon
SILENCIO
Kevät on sulanvaihtoaikaa. Valeo Silen-
cion kekseliäs kunnonilmaisin on suun-
niteltu reagoimaan valoon, ilmansaas-
teisiin ja otsoniin samaa tahtia kumiosan
kanssa. Ilmaisimen muuttuminen mus-
tasta kirkkaan keltaiseksi kertoo sulkien
vaihdon tulleen ajankohtaiseksi. Valon
keväällä lisääntyessä alkaa myös kulu-
neen sulan huono pyyhintäjälki näkyä
selvemmin. Tilaa siis viimeistään nyt
varastoon menestyssulka Silenciota.

Tehokasta rengashuoltoa!

Ibasanin Ketty W-2020 pesee
henkilö- ja pakettiautojen renkaat
tehokkaasti ja tarkasti.
Pesu tapahtuu korkeapaineella
ja vanteiden pintaa säästävillä
erikoisharjoilla.

Cormach CM 300 S on vankkarakenteinen
ja nopeatoiminen renkaiden irroitus- ja
asennuslaite 9”–20” renkaille.

Cormach FC 2000 on kestävä
ja luotettava renkaan tasa-
painotuskone.
Renkaan maksimi-
paino 65 kg,
pyörähdysaika
5–6 s ja tasa-
painotustark-
kuus 1 g.
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Castrol-öljyille
KAHA-edustus
KAHA ottaa valikoimaansa uutuu-
tena myös öljyt. Tälläkin tuotelinjalla
KAHAlle kelpaa vain tunnettu maail-
manmerkki. Castrol on osa vuonna
1899 perustettua Burmah Castrol -kon-
sernia, jonka 30 miljardin markan liike-
vaihto kertoo minkä luokan tekijästä
on kysymys. Castrol on yksi maailman
johtavista voiteluainevalmistajista, ja
sen yli 5000 voiteluainetuotteesta tun-
netuimpia ovat juuri ajoneuvojen voite-
luöljyt.

Castrol sopii laatumerkkinä täydellisesti
KAHAn sortimenttiin ja se täydentää
hienosti jatkuvasti laajenevaa palve-
luamme. Tätä lukiessasi Castrol on jo
valikoimassamme, joten ota yhteyttä
ja keskitä tilauksesi nyt öljyjenkin osalta
KAHAan!
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ExactFit-menestys-
tarina jatkuu
Viime syksynä alkanut Trico-kampanja
sai mahtavan vastaanoton. Valmiilla
adapterilla varustettu ExactFit ja itse-
palveluperiaatteella toimiva myyntite-
line ovat yhdistelmä, jolla monen myy-
mälän sulkamyynti saatiin nousuun.
Jos et vielä ole käyttänyt Trico-valttia
tee se nyt ja ota yhteyttä KAHAan!

Juridin omistajayhtiö Allied Signal
fuusioitui Honeywellin kanssa, ja
yhteiseksi nimeksi valittiin iskevä ja
laajalti tunnettu Honeywell. Juridin
asemaan tuotteena ja tuotemerkkinä
sen enempää kuin KAHAn Jurid-edus-
tukseen fuusio ei vaikuta. Lisätietoa voi
käydä lukemassa Internet-osoitteesta
www.honeywell.com

Jarruosaluettelo uudistuu
KAHA panostaa tässäkin tuoteryhmässä
vahvasti palveluun, mistä yhtenä osoi-
tuksena julkaisemme Jurid-kauppiaiden
käyttöön kokonaan uudistetun jarru-
osaluettelon. Sen tiedot on kauttaaltaan
tarkastettu, siinä on uusi, selkeä ryh-
mittely ja luetteloon on kerätty myös
pääsylinterit ja paineensäätimet.

Vain omistajayhtiön nimi vaihtuu:
JURID jatkaa KAHAlla tuttuun tapaan

Hyvinsuunniteltu
yleismeisseli K4786
Uutuusruuvi-
taltta K4786
on kouluesimerkki Kamasan loppuun
asti mietitystä suunnittelusta. Kahden
kaksipäisen terän ansiosta mukana kul-
kee ja säilyy koko ajan yhteensä neljä
yleisintä teräkokoa (Phillips n:o 1 &
2 + ura 5 mm & 7 mm).
Käyttämätön kaksi-
pää pysyy aina
tallessa kahvan
sisällä.

KAHAn kemikaalivalikoimaan kuulu-
vat nyt myös tunnetut Berner-merkit
Korrek ja Lasol. Tutut, laadukkaat tuot-
teet ja samat tuotenumerot 14-xxxxx
etuliitteellä. Kätevästi ja nopeasti.

Lisää laatumerkkejä
KAHAn kemikaali-
valikoimaan
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VDO esitteli elektronisesti ohjatun
kaasupoljinjärjestelmänsä nivellinja-
autoihin jo vuonna 1978. Sen jälkeen
VDO on kehittänyt laitteistoaan jatku-
vasti sitä mukaa kun erikoisajoneuvoista
on tullut yhä hienostuneempia. Tehtaan
viimeisin innovaatio on VDO E-Gas®

compact. Se sopii pienimpiinkin nyky-
aikaisiin erikosajoneuvoihin ja työko-
neisiin korvaamaan mekaanisen yhtey-
den polkimen ja ruiskutuspumpun
välillä. Soveltuvia käyttökohteita ovat

KAHAn uudet nettisivut osoitteessa:

Uudistuneet materiaalit ja pitkät takuu-
ajat ovat saaneet autonvalmistajat aset-
tamaan aivan uusia vaatimuksia auto-
kemikaaleille. Esim. Volkswagen hy-
väksyy vain valmistajan kanssa yhteis-
työssä testaamansa tuotteet. Ainoina
lasiliimoina seulan läpäisivät Terosonin
1-K 8599 ja 2-K 8593. Suurmodulinen
lasiliima Terostat 8599 on läpäissyt
myös USA:n ankarat turvanormitestit.

Teroson-kemikaaleja käyttävät moni-
puolisesti autonvalmistuksessa myös
Audi, BMW, Ford, Mercedes Benz,
Opel, VW, Renault, Peugeot, Citroen,
Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru jne.

Huonolaatuisen kopion sijasta kannat-
taa aina valita tehdashyväksytty tuote,
jonka yhteensopivuudesta herkkien
materiaalien kanssa voi olla varma. Au-
tonvalmistajien tiukat vaatimukset
täyttävä Teroson ei tee kompromisseja.
Sen tehdashyväksytyt kemikaalit ovat
turvallinen valinta.

Tehdashyväksytyt
kemikaalit Terosonilta

Sähköinen kaasupoljin työkoneisiin ja
erikoisajoneuvoihin

mm. liikkuvat nostolaitteet, harjakoneet,
pyöräkuormaajat, aggregaatit jne.
Laitteistoon kuuluu elektroninen sää-
täjä, sähköinen asetinlaite sekä täydel-
linen poljinyksikkö tai pelkkä poljin-
anturi. Järjestelmässä voidaan käyttää
ulkopuolista ohjausta ja se sallii vapaat
asetusarvot ja asennot moottorin tehon-
säätövivulle. VDO E-Gas® compact
sovitetaan ajoneuvokohtaisesti PC-
ohjelmalla, jolla myös diagnosoidaan
järjestelmän toiminta.

kytkinsignaalit

anturit

diagnoosi

poljinanturitieto

elektroniikka

PWM ulostulo

asetinlaite ja
ruiskutuspumppu

moottori



NIMITYKSETKAHAV ISA

Arvonta suoritetaan oikein vastanneiden
kesken 8.5.2000. Voittajaan otetaan yhteyttä
puhelimitse. Kopioi kuponki ja lähetä rivisi
30.4.1999 mennessä  faksilla numeroon
(09) 615 68 294 tai postikortilla osoitteeseen:
OY KAHA AB / KAHAVISA, PL 117, 01511
VANTAA.

KAHAVIESTI

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

Kahavisaan 2/99 tuli lähes 90 oikeaa
riviä. Ässäpotti voitti Birgitta Laiho
Raumalta. Onnittelut!

Juridin omistajayhtiön uusi nimi on
( 1 ) Honeywell
( X ) Sugargood
( 2 ) Sweetalright

Thule Vision 650:n tyylikäs
uutuusväri on
( 1 ) Kuurattu sinkki
( X ) Harjattu alumiini
( 2 ) Jynssätty kupari

KAHAn uudessa varastossa on Walker-
pakoputkien lisäksi Klokkerholmin
( 1 ) Nappulakenkiä
( X ) Käkikelloja
( 2 ) Auton peltiosia

Ibasan Ketty W-2020
( 1 ) Kiillottaa kengät
( X ) Pesee autonrenkaat
( 2 ) Steppaa ja viheltää Vesivehmaan 

jenkan

KAHAVISAn oikea rivi on:

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puh:
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Varaosat & tarvikkeet

Petra Santala on nimitetty
13.12.1999
osastosihteeriksi.

Pertti Haapanen on
nimitetty 14.2.2000
alkaen tuotepäälliköksi
seuraavaille tuotteille:
Monroe-iskun-
vaimentimet, Lesjöfors &
K+F -jouset sekä Sidem-
ohjauksenosat.

Kimmo Torni on nimi-
tetty 1.1.2000 alkaen
tuotepäälliköksi seuraaville
tuoteryhmille: Teroson-,
CRC-, Farecla-, Korrek-,
Lasol-, Perfet Seal -kemi-
kaalit; Graf Japanparts -
vesipumput; Bougicord-
sytytysjohdot; Behr
Thompson-termostaatit.

Harri Kuparinen on
nimitetty 1.2.2000 alkaen
Webasto-tuotteiden
huoltoneuvojaksi.

Tuomas Mustakallio on
nimitetty 1.2.2000 alkaen
asiakaspalvelupäälliköksi.

Myynti

Esa Asuinmaa on
nimitetty 31.01.2000
alkaen piiripäälliköksi
alueena Pohjois-Suomi.

Leif Lundqvist on
nimitetty 1.2.2000
alkaen sisämyyjäksi.

Noutomyynnin
asiakaspalvelijoiksi on
nimitetty 1.1.2000
alkaen

Pietari Leppänen
ja
Jukka Karell.

Nina Liimatainen hoitaa
1.1.2000 alkaen
sisämyynnin
tukitoimintoja.

Tuotepäällikkö Juha Pehula vastaa 1.1.2000
alkaen Klokkerholm-pelti- ja korin osista
sekä Walker-pakoputkistoista.

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
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