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Merkkituotteilla menestykseen
Tavaravalikoiman perustaminen vahvoille merkkituotteille on ollut leimallista 
KAHAn toiminnalle alusta asti. Tänä päivänä voimme todeta, että linjan va-
linta on ollut viisas. Laadukkaan, turvallisen päämiehen ja tavarantoimittajan 
merkityksen allekirjoittavat tänä päivänä todennäköisesti myös kaikki KAHAn 
asiakkaat, sillä he tietävät voivansa luottaa siihen, että meiltä saa vain korkea-
laatuisia, kestäviä ja häiriöittä toimivia osia, työkaluja ja lisävarusteita.
 
Tarkkaan valitut päämiehet
KAHAn kaikki tavarantoimittajat ovat pääsääntöisesti autoteollisuuden ali-
hankkijoita, joten tuotteiden laatutaso on varmasti hyvä. Tuotteiden teknisen 
ajantasaisuuden ja jatkuvan tuotekehityksen varmistavat näiden yritysten omat 
kilpailuintressit ja suorat yhteydet maailman suurimpiin autonvalmistajiin. To-
siasiassa siis KAHAn tuotteet ovat täsmälleen samoja, joita tehtaat toimittavat 
autoteollisuudelle – ja ryhmäpoikkeusasetuksen uudistuttua veteen piirretty 
viivakin katoaa, kun autotehdas ei voi enää sitoa tuotetakuuta merkkikorjaa-
mon ja ns. alkuperäisosien käyttöön.
 
Hyvilläkin tuotteilla on käyttäjien silmissä silti vielä omat kuninkaansa. Tällais-
ten merkkituotteiden logoista lehden kanteen on koottu näyttävä valikoima. 
Jälkimarkkinoinnissa ne liikkeet, jotka pitävät näitä luotettavia ja tunnettuja 
merkkejä varastossaan, voittavat ajan mittaan asiakkaiden luottamuksen. Näin 
pitkäjänteinen yhteistyö KAHAn kanssa tulee palkituksi ja se tuottaa myös 
parhaan taloudellisen tuloksen.
 
Korjaamon on erittäin tärkeätä tiedostaa se, että asiakkaiden ajoneuvoihin 
kannattaa asentaa vain takuu-laadukkaita osia. Kun näin toimitaan, kaikki 
osapuolet voivat olla varmoja, ettei jälkeenpäin tarvitse selvitellä ikäviä rekla-
maatioita. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että reklamaatioon olisi aihetta, vas-
tuullinen merkkituotetoimittaja vastaa virheestä. Vastuu on mahdollista ottaa, 
koska tapahtumia ilmenee äärimmäisen harvoin.
 
Asiakkaan kokemus on paras sertifi kaatti
Korjaamoa kohtaan tunnettu luottamus ei tosielämässä perustu yksinomaan 
sertifi kaatteihin tai muihin ulkoisiin tunnuksiin, vaan yhä edelleen tehok-
kainta on tehokas “kerralla kuntoon” -palvelu, joka itsestäänselvästi sisältää 
ammattitaitoisesti tehdyn työn, laadukkaat osat sekä hyvän ja täsmällisen asia-
kaspalvelun. Jos kaikki nämä osatekijät ovat kohdallaan, korjaamo pystyy myös 
hinnoittelemaan työnsä oikein ja pitämään toimintansa kannattavana. 
 
Jos kuluttaja pystyy luottamaan siihen, että kaikki tapahtuu sopimuksen mu-
kaisesti, hän on varmasti myös valmis maksamaan työstä asiallisen hinnan. 
Työn alennusmyynti saa jäädä sellaisille yrityksille, joista ei kuluttaja enempää 
kuin yritys itsekään tiedä, ovatko he ammattilaisia vai eivät. Korjaamoilla, jot-
ka käyttävät KAHAn tuotemerkkejä, on puolellaan se selkeä etu, että lisäkou-
lutusta omalle henkilökunnalle voi pyytää tavarantoimittajalta. Toivomuksen 
voi esittää aluetukkuliikkeelle  tai edustajallem-
me ja siitä homma lähtee rullaamaan. 
– Ketju on juuri niin vahva kuin sen 
heikoin lenkki. 

Hyvää kesää toivottaen 
 
Jari Suhonen
OY KAHA AB

Saman ajan on KAHA ollut K.G. Knuts-
son-yhtymän jäsenenä. Merkkipäivänä on 
kiinnostavaa tarkastella, millaisia vaiheita 
tuo jakso sisältää.

Kun sopimus KAHAn siirtymisestä 
K.G.Knutsson-yhtymän omistukseen al-
lekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1992, KA-
HA eli vaikeita aikoja. Yhtiö oli vuonna 
1990 muuttanut uusiin, Espoon Mikke-
län toimitiloihin, jotka oli epäonnekkaasti 
rakennettu valuuttaluottojen turvin vuo-
sina 88–90 aavistamatta tulossa olevan la-
man syvyyttää ja pituutta. Kuten sadat 
muutkin suomalaisyritykset, KAHA jou-
tui mahdottoman yhtälön eteen: samaan 
aikaan kun myynti putosi kymmeniä pro-
sentteja, luottojen hoitokulut kimposivat 
pilviin. Bengt Wahlberg työskenteli tuol-
loin yrityksen myyntipäällikkönä, ja oli 
luonnollisesti sekä oman työnsä että yh-
tiön vähemmistöosakkaana olleen isänsä, 
Tor Wahlbergin, kautta tietoinen vaikeuk-
sista. Lupaavassa kasvussa ollut, hyvinhoi-
dettu KAHA nautti kuitenkin vaikeinakin 
aikoina päämiestensä ja tavarantoimitta-
jiensa horjumatonta luottamusta ja oli 
siksi kiinnostava kohde K.G.Knutssonin 
laajentumispyrkimysten kannalta. Kun 
Knutssonin omistaja Håkan Knutsson 
erinäisten onnekkaiden yhteensattumien 
vuoksi tunsi KAHAn toimintatavat ja 
historian myös henkilökohtaisesti, hänen 
oli helppo tehdä ostotarjous, joka johti 
kaupan syntymiseen. Knutsson-yhtymän 
jäseneksi siirtyminen merkitsi taloudellis-
ten uhkien haihtumista, ja katseen kään-
tämistä tulevaisuuteen.

”Yö, jota en unohda”
Vuoden -92 maaliskuu osoittautui mer-
kittäväksi sekä KAHAn että Bengt Wahl-
bergin elämässä: ”Omistajan vaihtuessa 
on viisasta varautua kaikkeen. Jos uusi 
omistaja olisi halunnut muodostaa johta-
jiston ilman kosketuskohtaa entiseen, en-
nusteeni ei olisi ollut hyvä. Minulla oli 
vahvat siteet KAHAan. Olihan jo iso-
isäni Torsten Wahlberg ollut vuodesta 
1946 yrityksen varaosapuolen perustaja 
ja vähemmistöosakas, ja sittemmin työtä 
jatkoi isäni”, kertoo Bengt Wahlberg.  
–”Minulla itsellänikin oli tuolloin jo yli 
10 vuoden työkokemus KAHAsta. Olin 
aloittanut ensin kesäpoikana ja sitten v. 
-82 huolinta- ja hinnoitteluosastolla, mis-
tä jatkoin atk-projektin kautta DEFA-tuo-
tepäälliköksi jne...”, muistelee Wahlberg, 
joka itseasiassa voisi viettää samalla myös 
20-vuotisen KAHA-uransa merkkipäi-
vää.

”Benna” Wahl
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Knutssonin ajatukset olivat toiset: Kau-
pasta tiedotettiin päämiehille heti sopi-
musta seuraavana päivänä, jolloin heidät 
oli kutsuttu perinteiselle kevään työristei-
lylle. Kokouksessa K.G. Knutsson Handels 
Ab:n toimitusjohtaja Josef Besting ilmoitti 
toiminnan normaalista jatkumisesta Suo-
messa. –”Illallispöydissä pohdittiin kui-
tenkin vilkkaasti KAHAn tulevaisuutta, 
eikä isännillä enempää kuin vieraillakaan 
ollut kiire levolle. Uusi omistaja ja 
päämiehet pitivät yön tunteina myös 
omaa palaveriaan laivan kabinetissa. Mi-
nä seurustelin muiden vieraiden kanssa”, 
muistelee Benna. –”Oltiin pitkälti aamu-
tunneilla, kun Besting tuli luokseni ja 
pyysi minua liittymään päämiesten seu-
raan. Yllätys ei olisi voinut olla suurempi: 
Omistaja ja päämiehet olivat neuvon-
pidossaan päätyneet kutsumaan minut 
Knutsson-perheeseen liitetyn KAHAn toi-
mitusjohtajaksi 1.6.92 alkaen. Erittäin 
nöyrällä mielellä otin tehtävän vastaan. 
Myönteistä ratkaisua helpotti se, että va-
ratoimitusjohtajaksi oli samalla kutsuttu 
talossa pitkään palvellut Rolf Karlsson. 
Luotin sekä häneen että uuteen omista-
jaan varauksetta. Luotin myös KAHAn 
henkilöstön osaamiseen ja tukeen”, ker-
too Wahlberg. –”Arvata saattaa etten 
sinä yönä nukkunut. Jännitti perheenikin 
puolesta: mitä vaimo sanoisi uudesta teh-
tävästäni. Odotimme parhaillaan toisen 
lapsemme syntymää, joten paljon iloista 
jännitystä ja onnea ajoittui samaan aikaan 
myös perhe-elämääni.” 

KAHA vuonna 2002 – menestyvä ja 
vakavarainen
Kahan strategiset perusvalinnat ovat pi-
täneet pintansa vuosikymmenet ja osoit-
tautuneet kantaviksi. –”Alusta asti KAHA 
on keskittynyt laatutuotteisiin ja jättänyt 
bulkkitavaran myynnin muiden tehtäväk-
si. Korjaamoasiakkaamme ovat valinneet 
painopistealueekseen 4–10 vuoden ikäis-
ten autojen omistajat. Nämä ihmiset ha-
luavat elämäänsä laatua ja turvallisuutta, 
mutta heidän autonsa ei enää ole teh-
dastakuun piirissä eikä näin ollen enää 
merkkihuolto- ja alkuperäisvaraosavelvoit-
teen alainen”, luonnehtii Bengt Wahlberg. 
–”Kritiikkiäkin on tullut. On ihmetelty, 
miksei KAHA ole lähtenyt tavoittelemaan 
vanhimpia autoikäluokkia, onhan Suo-
men liikenteessä peräti 1,3 miljoonaa yli 
11 vuotiasta autoa ja niissä korjausten tar-
vetta jatkuvasti.” Mutta Kaha on pysynyt 
linjassaan: –”Vanhimpien ryhmässä sekä 
osien että varusteiden – ja jopa työn – 
hinta on aina ratkaisevin valintaperuste. 

Hintakilpailun kierre on loppumaton. 
Eikä sen tien päässä korjaamoakaan odo-
ta hyvä: toimintaa on vaikea harjoittaa 
kannattavasti, eikä ammattitaitoista asen-
tajakuntaakaan haasta työ, jossa laadun 
arvostus on toisarvoisessa asemassa”, poh-
tii Bengt Wahlberg.
 
Odotettavissa hyvä tulevaisuus
Ryhmäpoikkeusasetuksen purkautumi-
nen tuo uusia haasteita. KAHA pääsee 
nyt laajentamaan asiakassegmenttiään yhä 
nuorempiin autoihin. –”Autotehtaat os-
tavat varaosat aivan samoilta valmistajilta 
kuin mekin, joten tehtaiden ”alkuperäis-
osat” ovat täsmälleen samoja tuotteita 
kuin meidänkin myymämme. Tästä tosi-
asiasta tulee julkinen viimeistään silloin, 
kun autotehtaat joutuvat ilmoittamaan 
tuotteen valmistajan nimen eikä auton ta-
kuuta liioin enää voida sitoa keinotekoi-
sesti ns. merkkivarusteiden ja -varaosien 
käyttöön,” toteaa Wahlberg tyytyväisenä. 
Uusien autojen kauppa on Suomessa ol-
lut pysähdyksissä viime vuodet eikä vähi-
ten verotukseen liittyvien spekulaatioiden 
johdosta. Wahlberg ei usko nopeisiin 
muutoksiin. –”Vain käytettyjen autojen 
tuonti saattaa houkutella uusia toimijoita 
mukaan. Muilta osin uudet toimintatavat 
muotoutunevat ilman dramatikkaa”, en-
nakoi Wahlberg.  –”Maltti on hyvä valtti 
tulevaisuudessakin. KAHA luottaa jatkos-
sakin hyviksi koettuihin, vankkaan tuo-
tekehitykseen kykeneviin päämiehiinsä ja 
heidän tuotteisiinsa. Liikevaihtomme on 
kasvanut 90-luvun alun 6,7 miljoonasta 
eurosta nykyiseen lähes 40 Me:oon. Myös 
tulos on pysynyt hyvällä tasolla, joten KA-
HAlla ei ole syytä strategian muutokseen, 
arvioi Wahlberg.  –”Meidän tehtävämme 
on edelleen tarjota asiakkaillemme luo-
tettavia merkkituotteita, niihin liittyvää 
koulutusta ja auttaa asiakkaitamme me-
nestymään.” 

berg – 10 vuotta KAHAn johdossa Haastattelu: 
Anna-Maija Tuomala

Tammikuussa 1984 
Bennan elämään tuli
säpäkkä karjalaistyttö
Sini. Onnellista avio-
liittoa on takana nyt 
17 vuotta.

Yhteydenpito päämiehiin 
on Bennalle mieluisa tehtävä. Välitön tunnelma 
on aistittavissa yläkuvasta , jossa Morten Berg, 
Bengt Wahlberg ja Peter E. Ackermann kuun-
televat Håkan Knutssonin puhetta. Alakuvissa 
vanhimpia KAHA- edustuksia: MONROE-
tuotteet ovat olleet mukana vuodesta 1959 – ja 
yhteinen tie jatkuu. DEFA puolestaan on ollut 
Bennan sydämellä vähintäänkin jo tuotepäällik-
kövuosista alkaen.

Kesäpaikka Siuntiossa on Wahlbergien elämän 
keidas. Lounaspöydässä isän seurana tyttäret 
Maria ja Matilda (oik).  Tämän yhteisen het-
ken ikuisti äiti Sini. 
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Hälyttimen poiskytkentä tapahtuu kätevästi 
avaimenperään kiinnitettävällä transponderilla,

 joka ei tarvitse paristoja toimiakseen. Hätäpoiskytkennän 
voi tehdä erillisellä turvakoodikortilla, jonka tiedoilla voi 

myös tilata uuden transponderin.

Hälytin + ajonesto
Heti kun pyörä on pysäköity, MC Se-
curity aktivoituu automaattisesti ja ko-
jetauluun syttyy kirkas punainen valo 
merkiksi hälytysvalmiudesta. Kovaääni-
sen sireeni- ja vilkkuhälytyksen laukaisee 
pyörän liikuttelu tai istuimen avaami-
nen. Hälyttimen ohella laitteessa on 
myös kaksipiirinen ajonesto, jonka voi 
kytkeä esim. sytysvirtapiiriin ja käyn-
nistysmoottoriin. Omistajan palatessa 
pyörälleen hän vain heilauttaa avaimen-
perään kiinnitettyä transponderia, jol-
loin laite kytkeytyy pois päältä.

Ei vääriä hälytyksiä
DEFA MC Securityn rakenne on yksin-
kertainen eikä siinä ole liikkuvia osia. 
Se merkitsee hyvää toimintavarmuutta 
ja eliminoi kiusalliset turhat hälytykset. 
Laitteen osat on virhekontaktien 
torjumiseksi eristetty hyvin, sireeni 
on vesitiivis ja jopa istuimen alla 
suojassa sijaitseva keskusyksikkö 
on kaiken varalta 
roiskevesitiivis. 

Suunniteltujen kuljetusten ajaksi kallis-
tuksentunnistimen voi kytkeä yksilöidys-
ti ns. laiva-asentoon.

Markkinoiden turvallisimman mp-
hälyttimen saat KAHAlta
DEFA MC Security on luonnollisesti 
VAT-hyväksytty, ja sen voi asentaa pie-
neen mopoon siinä kuin suurimpaan 
moottoripyöräänkin. Kahden vuoden ta-
kuulla varustettu uutuushälytin tulee 
myyntiin toukokuussa 2002. Kysy lisää 
KAHAlta. 

Viereisellä sivulla on raportti MP 2002 
-näyttelystä, missä DEFA MC Security 
esiteltiin ensi kertaa Suomessa.

Hyvin suojattu keskusyksikkö kuluttaa vir-
taa alle 3 mA. Virransääsätötoiminto 
laskee virrankulutuksen pitkässä 
seisonnassa (esim. talvisäilytys) 
nollaan. DEFA MC Security 
voidaan liittää myös jatko-
hälyttimeen tai 
GPS/GSM-
paikantimeen.

Kovaääninen 
ja vesitiivis akkuvarmennettu sireeni 
hälyttää, vaikka pyörän oma akku 
olisi tuhottu.

DEFA on kehittänyt kokonaan uuden, digitaali-
tekniikalla toteutetun moottoripyörähälyttimen. 
MC Security on kompakti, kevyt ja yksin-
kertainen asentaa. Siksi se on myös tehokas, 
toimintavarma ja pieni virrankulutukseltaan. 

Moottoripyörään, skootteriin, mopoon...

Uuden sukupolven hälytin 
kaksipyöräisille

4
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DEFA MC Security ensiesiteltiin 
MP 2002 -näyttelyssä
KAHA osallistui helmikuun alussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn 
Moottoripyörä 2002 -näyttelyyn ensimmäistä kertaa. KAHAn osastolla olivat 
esillä VDO Dayton -navigointijärjestelmät sekä ensiesittelynsä Suomessa 
saanut DEFA MC Security -moottoripyörähälytin (kts. viereinen sivu).

Ennätyssuuren 54 000 hengen messuyleisön joukosta löytyi valtava joukko uutuus-
hälyttimestä kiinnostuneita. Cooleissa MC Security -nahkaliiveissä esiintynyt KA-
HAn tiimi sai vastailla kysymyksiin oikein urakalla, mikä enteilee jatkoa ajatellen 
hyvää. Tällaista huippumodernia ja varmaa hälytintä moottoripyöräväki on selvästi 
kaivannut kalliiden pyöriensä turvaksi!

DEFA MC Security veti puoleensa moottoripyörähälyttimistä kiinnostuneita.

Helsinki Motor Show 2001 rikkoi 
yleisöennätykset
KAHAn lisävarustepuoli oli tuttuun tapaan mukana jokavuotisessa Helsinki Motor 
Showssa. Yli 50 000 hengen ennätysyleisö sai KAHAn osastolla tutustua DEFA:n 
lämmitin- ja hälytinjärjestelmiin, VDO Daytonin audio- ja navigointijärjestelmiin 
sekä Webasto lämmitin- ja ilmastointijärjestelmiin. Näytillä oli myös hyvä va-
likoima THULE-kuljetuslaatikkoja, mm. Suomen alppi- ja freestylemaajoukku-
eiden valitsema THULE Evolution 700 XT. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään 
28.11.–1.12.2002.

Laadukkaiden tuotteiden ohella KAHAn osaston vetonaulana oli tämä pienempien 
ja vähän suurempienkin messuvieraiden ykkössuosikki: vuonna 1930 valmistettu ja 
upeasti entisöity American LaFrance -paloauto!
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Yksinoikeudet 
maailmanmerkki 
Faréclaan
Fareclan erikoiskemikaalien 
Suomen maahantuonti ja 
tukkumyynti on siirtynyt 
helmikuussa Hedtec Oy:ltä 
yksinoikeudella KAHAlle. 

Faréclan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. 
hioma-aineet, mattausaineet, viimeistely-
aineet, kiilloitusaineet, mopit ja tarvik-
keet. 

Tuotevalikoimaa laajennetaan jatkossa 
myös muihin erikoiskemikaaleihin kuten 
asuntovaunuihin ja veneisiin kehitettyi-
hin pintakäsittely- ja viimeistelyaineisiin. 
Farécla tulee näkymään jatkossa useissa 
alan julkaisuissa, ja tuotetietouden lisäämi-
seksi järjestetään korjaamoille/maalamoille 
suunnattuja koulutuspaketteja. 

Farécla on kunnon 
tuloksentekijä 
kaikilla osa-alueilla 
ja ammattipiireissä 
tuotemerkki on 
jo käsite. 
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Monitaitoinen 
uutuussoitin 
VDO:lta

CD 751 X – Tehoa ja mukavuutta
VDO:n uusi CD 751 X -soitin on ko-
konaisuus, jossa kaikki osa-alueet ovat 
täydellisesti tasapainossa. Viileää tita- 
niumia ja värejä hehkuvassa laitteessa 
yhdistyvät herkkä RDS-viritin ja jykevä 
4x55 watin vahvistin upeasti toimivaksi 
kokonaisuudeksi.

Täydet RDS-ominaisuudet
RDS-viritin hallitsee kaikki RDS-järjes-
telmän tarjoamat palvelut asema-, uutis- 
ja liikennetietoineen. RDS-kello pitää 
ajan aina täsmälleen oikeana ja 50-paik-
kaisen RDS-muistin ansiosta asemat 
löytyvät ja tallentuvat automaattisesti 
aakkosjärjestykseen.

CD 751 X:n kaveriksi sopivat kaiuttimet löytyvät VDO 
HSP-kaiutinsarjasta. Sarjassa on kaksi- ja kolmitiekaiutti-
mia kaikkiin kokoluokkiin. Basso- ja keskiäänikartiot 
ovat kromattua ruiskuvalettua polypropyleeniä ja 
diskanttielementit polyeterimidiä. Kelat on valmistettu 
kuumuutta hyvin sietävästä kaptonista ja kaikki 
liittimet on kullattu hapettumisen ja
syöpymisen 
estämiseksi.

Monipuolinen vahvistin
Nelikanavaisella linjalähdöllä varuste-
tussa vahvistimessa on lukuisia käyt-
tömukavuutta lisääviä ominaisuuksia. 
Smart Volume säätää äänenvoimakkuu-
den ajonopeuden mukaan ja Theatre 
Sound -tilaprosessori antaa äänelle kuu-
lautta ja avaruutta. Sound-näppäimellä 
voi valita jonkin viidestä eri musiik-
kityylejä varten valmiiksi optimoidusta 
ääniasetuksesta. Äänenvoimakkuussää-
din on käytettävyydeltään hyvää pyöri-
tettävää mallia.

Tyyliä ja helppokäyttöisyyttä
Näyttövaloksi voi valita lämpimän 
oranssin tai rauhoittavan vihreän. Etu-
paneelin voi irrottaa, ottaa mukaansa 
ja säilyttää kätevässä suojakotelossa. 
Tärkeä käyttömukavuutta lisäävä omi-
naisuus on Softkey-järjestelmä, jonka 
avulla yhden näppäimen alle voi oh-
jelmoida useampia toimintoja. CD-
soittimessa on monipuoliset toisto- ja 
hakuominaisuudet ja se soittaa myös 
itse poltettuja CD-R ja CD-RW -levy-
jä. Laitteen ominaisuuksia voi laajentaa 
entisestään lisävarusteilla. Optiona on 
saatavana mm. Hands-Free -setti, lan-
gaton kaukosäätö ja 4/6/10 levyn CD-
vaihtaja.
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EU-alueella tapahtuu vuosittain lähes 1,3 
miljoonaa liikenneonnettomuutta, joiden 
seurauksena yli  40 000 ihmistä kuolee 
ja n. 3 milj. loukkaantuu. Inhimillisen 
murheen lisäksi ne aiheuttavat valtioille 
kuluja yli 16 miljardia euroa vuodessa. 
EU-maissa onkin huomattu välttämätön 
tarve parantaa liikenneturvallisuutta, ja 
tämän tavoitteen saavuttamisessa UDS-
laitteet ovat osoittautuneet erinomaiseksi 
työkaluksi.

Turvavaikutus kiistaton
Sen jälkeen kun Berliinin poliisipiirin 
kaikkiin 380 hälytysajoneuvoon asennet-
tiin vuonna 1998 UDS-laitteet, putosi 
kolarien lukumäärä 20 % ja hälytysajojen 
kolareiden lukumäärä 35 %. Peltikola-
reista aiheutuneet kustannukset putosivat 
25 %. Vastaavat tutkimukset Iso-Bri-
tanniassa, Hollannissa ja Belgiassa ovat 
osoittaneet onnettomuustilannenauhurin 
vähentävän onnettomuuksia keskimäärin 
20–30 %. 

EU-komissio tunnustaa UDS:n 
tärkeyden
Tutkimustulosten johdosta EU-komissio 
on liikenneturvallisuutta edistävässä työ-
ohjelmassaan todennut: ”Onnettomuusti-

VDO UDS
lannenauhurit tallentavat oleellista tietoja 
kolareista  ja helpottavat niiden tutki-
muksia merkittävästi. UDS:n käyttö vä-
hentää huomattavasti myös kolareitten 
syntymistä, koska kuljettajat ajavat tällöin 
huolellisimmin”.

Tämänkaltaiset lausunnot näin korkealla 
tasolla viittaavat siihen, että onnetto-
muustallentimet tullaan jossain vaiheessa 
todennäköisesti määräämään EU:n alu-
eella pakollisiksi. Se tulee luonnollisesti 
tapahtumaan asteittain ja viemään kauan 
aikaa, mutta trendi on selvä: UDS tulee 
jäädäkseen. Mikään ei kuitenkaan estä 
hyötymästä laitteen tarjoamista eduista jo 
nyt.

VDO UDS on varma valinta
VDO UDS on viranomaisten vaatimuk-
set täyttävä laite ja vakiovaruste lukemat-
tomissa ammattiajoneuvoissa. Se tallentaa 
ajoneuvon liikkeet välittömästi ennen on-
nettomuutta, onnettomuuden ajalta sekä 
hetkiltä heti sen jälkeen. Sen tunnistimet 
tarkkailevat monipuolisesti myös ajoneu-
von eri laitteiden toimintaa luoden koko-
naisuudesta elektronisen tallenteen, joka 
dokumentoi kaiken, mitä liikenneonnet-
tomuudessa tapahtui. 

VDO CAN -seminaarissa viime vuonna 
suomalaisille työkonesuunnittelijoille esi-
telty VDO CANcockpit -mittariprojekti 
on edennyt aiemmin kerrotussa aika-
taulussa kenttätestivaiheeseen. KAHA ja 
asiakkaat ovat mukana tuotekehityspro-
sessissa osana CANcockpit Launch Tea-
mia (muut maat Saksa, UK, Ranska, Italia 
ja USA).

Järjestelmän toimintaperiaate
CANcockpit-järjestelmä perustuu Master/
Slave -ratkaisuun, jossa päämittarina 
(Master) on joko nopeus- tai kierrosluku-
mittari. Yhteen Master-mittariin voidaan 
liittää 16 lisämittaria (Slave). Kaikki in-
formaatio kerätään päämittariin käsiteltä-
väksi ja ohjataan esitettäväksi järjestelmän 
eri osilla. Modulaarirakenne takaa helpon 
laajennettavuuden ja mahdollistaa kus-
tannustehokkaan järjestelmän ilman eril-
lisiä “mustia laatikoita”.

VDO CANcockpit 
Kaksi tuotelinjaa
CANcockpit-järjestelmä on mittarisarjan 
perusversio, johon voidaan liittää yksi 
CAN-väylä. Päämittarin näyttönä on täs-
sä tapauksessa 7-segmenttinäyttö (käyttö-
tunti- tai matkamittarille) ja lisämittareilla 
esitetään CAN-väylästä poimitut tiedot. 
Laajennetun CANcockpitplus-järjestelmän 
olennaisin osa on päämittarin ohjelmoi-
tava pistematriisinäyttö, jossa näytetään 
eri mittausarvojen lisäksi mm. hälytykset 
ja varoitukset, huoltoaikailmoitukset ja 
CAN-järjestelmän viestit.

Kehittynyt hallintaohjelmisto
Järjestelmiä varten on kehitetty graafi nen 
WINgauge-ohjelmisto, jolla ohjelmoi-
daan tiedot käytetyistä CAN-protokollis-
ta, antureista (myös analogisista) ja eri 
hälytyspisteistä, sekä muokataan näyttö 
sovelluskohtaisesti sopivaksi. Ohjelmis-
ton avulla voidaan myös tarvittaessa diag-
nosoida järjestelmän toimintaa.

CANcockpitplus-
järjestelmän Master- 
eli päämittarina on 
nopeus- tai kierros-
lukumittari, jossa 
ohjelmoitava piste-
matriisinäyttö

VDO Bus -väylä

Jopa 16 Slave- 
eli lisämittaria

Sisäänmenot
- 2 x CAN-liitäntä (SAE J1939, …)
- 2 x pulssiliitäntä
- 3 x vastusanturiliitäntä
- 1 x 4–20 mA -liitäntä
- 1 x 0-5 V -liitäntä

Ulostulot
- Pistematriisinäyttö
- Max. 16 lisämittaria sisäiseen 
  väylään (VDO Bus)
- Varoitusvalot:
lisämittareissa LED-merkkivalo
erillinen merkkivalomoduli tulossa
- 2 x hälytysulostulo 

– mittarijärjestelmä CAN-väyläsovelluksiin

Lisätietoja: Pauli Louhimo (pauli.louhimo@kaha.fi ) tai Timo Lopperi (timo.lopperi@kaha.fi ) 

VDO UDS -laitteessa on 
liikkeentunnistimet, kompassi, oma virta- 
lähde, kello, ulkopuolinen ohjainpainike, 
prosessori, liitännät ajoneuvoon ja tietojen-
luentayhteys. Sen tallentamia tietoja voivat 
purkaa siihen valtuutetut ja siihen tar-
vittavat kooditunnukset omaavat henkilöt 
erillisen tietokoneohjelman avulla. 
Kysy lisää KAHAn Kaj Töttermanilta 
p. (09) 6156 8259 tai kajtot@kaha.fi 

Onnettomuus-
tilannenauhuri 
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Viime kesänä KAHAn tuote-
ohjelmaan otettu Fremax on 
osoittautunut todelliseksi löy-
döksi. Brasiliassa valmistet-
tujen jarrulevyjen hinta on 
erittäin kilpailukykyinen ja 
tuotteiden laatuun on oltu 
100 % tyytyväisiä. Levyjä 
tehokkaasti suojaava kekseliäs 
myyntipakkaus on tehtaan 
oma, patentoitu oivallus.

ISO 9001 -tuotanto
Fremax on perustettu vuonna 1986 ja 
se valmistaa monta miljoonaa ISO 9001 
-sertifi oitua jarrulevyä ja -rumpua vuodes-
sa. KAHAn tarjontaan kuuluvat ensi vai-
heessa henkilöautojen jarrulevyt ja Opelin 

Kolmetoista varaosaliikettä omistajineen/johtajineen 
osallistui pääsiäisviikolla KAHAn järjestämälle semi-
naari- ja tehdasmatkalle Rio de Janeiroon. Matkaan 
sisältyivät ammatillisen ohjelman lisäksi mm. käynnit 
Sokeritoppavuorella ja Kristuspatsaalla. Loistavasti su-
juneella reissulla oli mukana yhteensä 32 henkeä. 
Suurkiitos kaikille osallistujille – Rio oli yhteinen, 
upea kokemus!

Hinta ja laatu kohtaavat Fremaxin tapa-
uksessa täydellisesti. Jos haluat tietää näistä 
brassilevyistä enemmän, ota yhteyttä Risto 
Murtovaaraan puh. (09) 615 68 225 tai 
risto.murtovaara@kaha.fi  

FREMAX-jarrulevyt: 
hinta kohtaa laadun

jarrurumpu, valikoimaa on tarkoitus laa-
jentaa myöhemmin myös pakettiautojen 
puolelle. Nykyaikainen ja huipputekni-
nen tehdas kykenee vastaamaan nopeasti 
kysyntään ja täydentämään valikoimaa ai-
na tarpeen mukaan. Valtava Euroopan va-
rasto Rotterdamissa takaa nopeat ja 
varmat toimitukset. 

Kestävä ja kekseliäs pakkaus
KAHAlle ei ole vajaan vuoden 
aikana tullut ainuttakaan Fremax-
tuotepalautusta. Se on paitsi laa-
dukkaan tuotteen, myös kestävän, 
kierrätettävästä muovista valmiste-
tun vakuumipakkauksen ansiota.
Sitä on mahdoton avata käsivoimin, mut-
ta kun kannessa olevan tarran puhkaisee, 
pääsee ilma sisälle ja kansi nousee kevyesti 
paikaltaan. Korjaamossa homma hoituu 
kuuleman mukaan paineilmalla erityisen 
näyttävästi!

8

Seminaari- ja tehdasmatka 

      Rio de Janeiroon
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KAHAn kytkinlinja 
kehittyy edelleen

               KAHA jalostaa vankkaa kytkinlinjaansa jatkuvasti. 
             Tuotevalikoimaa on laajennettu siten että ranska-
            laisten autojen kohdalla asiakas voi jo usein valita 
          haluaako hän Sachsin vai Valeon alkuperäiskytkimen. 
       Lisäksi hieman vanhempaan autokantaan on piakkoin 
    saatavilla kytkinpaketin lisäksi myös pelkkä kytkinlevy. 
Silti valikoimamme keskittyy nyt ja myös jatkossa pää-
asiassa kytkinpaketteihin mahdollisimman täydellisen 
toimivuuden ja sopivuuden varmistamiseksi. 
Kahden vahvan alkuperäistoimittajan Sachsin ja Valeon 
avulla KAHAn kytkinlinja elää ja kehittyy jatkuvasti 
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Kuten muissakin tuotelinjoissa, KAHA 
luottaa uudessa jäähdytinlinjassaan al-
kuperäislaatuun aina kun se vain on 
mahdollista. Pääosin Behrin ja Valeon 
jäähdyttimistä koostuva valikoima on laa-
jentunut entisestään.

KAHAn asiakas tietää mitä ostaa

Jäähdyttimet 2002 – Paljon 
ja tarkkoja tuotenumeroita

Mielestämme asiakkaan täytyy saada tie-
tää kenen toimittajan jäähdyttimen hän 
ostaa. Siksi upouudessa tuoteluettelossa 
tuotenumero kertoo aina valmistajan: 
Behr on aina B-alkuinen ja Valeo muo-
toa 64-123456 (kuusi numeroa). Kaikki 
muut ovat muotoa 64-AB1234 (kirjaimia 
+numeroita), ja valikoimassa joko siksi 
että sitä ei Behrin tai Valeon valikoimasta 
ole löytynyt tai että tärkein asia kyseisessä 
      tuotteessa on markkinahinta.
                           Til.nro JÄÄHDYTIN1.

Oikea ja sopiva jäähdytin on tärkeä osa 
teknisesti yhä integroidumpaa jäähdytys-
järjestelmää. Behr ja Valeo ovat suurina 
alkuperäistoimittajina kehityksen kärjes-
sä suunnittelemassa tuotteita yhdessä au-
tonvalmistajien kanssa. Ne voivat taata 
osiensa varman toimivuuden, jolloin so-
pivuus- ja takuuongelmilta vältytään. 
Behrin ja Valeon alkuperäistuotteisiin pe-
rustuu myös uusi piakkoin ilmestyvä 
Ilmastointilaitteiden osat -luettelomme.
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Kevät tuo Kamasa-uutuudet

                    Tarkat turva-Torx -ruuvitaltat
          Turva-Torx -ruuveja käytetään kohteissa,  
        joihin pääsy halutaan harrastelijamekaani-
koilta estää. Kamasan uusi K 6375 -sarja sisäl-
tää 6 kpl ammattilaisille tarkoitettuja turva-
Torx -tarkkuusruuvitalttoja. Niissä on karkaistu 
ja kärjestä fosfatoitu terä sekä pyörivä kädensi-
jan nuppi tarkkaakin tarkempaan säätämiseen. 
Myös erikseen tilattaville taltoille TP4–TP9 on 
saatavana lisäksi kätevä seinäteline.

Tavallisten ja peltisaksien väliin asettuvat voi-
masakset sopivat esim. ohuen pellin, muovien, 
nahan, tiivistemateriaalien ja johtojen leikkuu-
seen. Ruostumattomasta teräksestä valmistet-
tujen leikkurien erikoismuotoiltu kahva sopii 
kumpaankin käteen. Saatavana sekä suorana 
että taivutettuna mallina.

Vahvat pelti- 
ja voimasakset
Leikkuuvoimaa lisäävällä välityksellä varustet-
tuja peltisaksia on saatavilla sekä oikea- että 
vasenkätisille. Valikoimaan kuuluvat myös suo-
raleukaiset sakset. Terät ovat tiheähampaisiksi 
teroitettua kromimolybdeeniterästä. Uuden kah-
vamateriaalin ja muotoilun ansiosta saksista 
saa tukevan ja miellyttävän otteen.

Elinikäinen takuu ei ole ikuinen.
Kaikilla ammattikäyttöön tarkoitetuilla 
Kamasa-työkaluilla on elinikäinen takuu. 
Se kattaa kaikki aine-, valmistus- tai 
rakennevirheet olipa työkalu kuinka vanha 
tahansa. Asiakkaan ei siis tarvitse todistaa 
milloin ja mistä hän on sen ostanut. 
Elinikäinen ei kuitenkaan ole sama kuin 
ikuinen: jos työkalu kuluu loppuun nor-
maalissa käytössä tai se menee piloille 
virheellisen käytön tai huonon hoidon 
seurauksesta, takuuvaihto ei tule kysy-
mykseen. Elinikä on aina ja kaikella 
rajallinen, joten myös kalliita 
työkaluja tulee huoltaa 
 ja kohdella hyvin!

Väkevät vääntöraudat Kamasalta
Takoteräksestä valmistetut Kamasa-vääntöraudat kestävät kovia lyöntejä 
kahvan läpi menevän terän ansiosta. Metallikärjellä varustettu hyvin 
muotoiltu kahva pysyy rasvaisessakin kädessä. USA:ssa valmistettujen 
rautojen talttamainen kärki on taivutettu maksimaalisen väännön 
aikaansaamiseksi. Sarja K 1963 sisältää pituudet 
310, 440 ja 635 mm, ja jokaista on saatavana 
myös erikseen, kuten myös superjäreää 
790 mm:n K 1961 -rautaa.

Muuntautuva työkaluvaunu
Kamasa K 6450 -työkaluvaunun takaseinää voi siirtää 
100 mm sisäänpäin, jolloin saadaan tilaa esim. paine-
ilmaletkulle tai luodaan lisäovilla lukittava “salalokero” 
vaikkapa arvokkaille erikoistyökaluille. Ruotsalaisvalmis-
teisessa tanakassa vaunussa on pulverilakattu taso sekä 
105 niitattua pidikettä K 5107 työkalusarjalle. 
                   Vaunu liukuu kevyesti 125 mm:n pyörillä, 
                 joista kahdessa on jarru. Takaosaston lisä- 
ovien lisäksi on lisävarusteena saatavana sivupöytä 
ja lukittava vetolaatikko.

Näppärät räikkävääntimet

           Entistä ahtaammin sijoitettu tekniikka vaatii 
entistä pienempiä työkaluja. K 6195 (1/4”), K6196 (3/8”) 
ja K 6197 (1/2”) ovat erikoispienellä päällä varustettuja 
uutuusräikkiä. Vääntöpykälien määrää 72:een nostamalla 
on saatu aikaan vain 5° kerrallaan kääntyvä väännin, jolla 
työskentely ahtaissakin tiloissa sujuu helposti. Uutuus-
räikissä on myös kumipäällysteinen kädensija, lukitus-
kuulan vapauttaja sekä suunnanvaihdin. 
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KAHAlle KALORI 
ja hyvä KARMA!
KALORI S.A. valmistaa lämmittimiä ja ilmastointilaitteita asennus-
tarvikkeineen linja- ja pakettiautoihin, erikoisajoneuvoihin ja veneisiin.
Tehdas on maineikas alkuperäistoimittaja monelle linja-autokorin-
valmistajalle. Se on myös uusi päämies KAHAlle, jonka edustukseen 
laadukkaat lämmittimet sopivat erinomaisesti.

VDO-kaasupoljinyksikkö 
CAN-väylään
CAN-väylä tulee jo tänä vuonna yleistymään 
työkoneissakin käytettävissä moottoreissa. 
EURO 3 -normin mukaisten päästörajoi-
tusten täyttäminen onnistuu parhaiten vain 
elektronisesti ohjatuilla moottoreilla. CAN-
väylän kautta saadaan tiedot häiriöttö-
mimmin elektroniikalle ja sieltä edelleen 
moottorille.
Kun moottorin ohjaus ja valvonta on 
toteutettu CAN-väylällä, on luonnollista 
kytkeä siihen suoraan myös kaasupoljin. 
SiemensVDO on tehnyt alunperin Cum-
mins-moottoreita varten kehittämästään 
poljinyksiköstä yleismallin, joka toimii kaik-
kien SAE J1843 CAN-protokollaa käyttä-
vien moottoreiden ohjausjärjestelmissä.
Poljinyksikön muodostavat poljin ja siihen 
sisäänrakennettu elektroniikka. Poljin kiin-
nitetään sopivaan asentoon mekaanisesti 
neljällä ruuvilla ja sähköinen liitäntä teh-
dään 8-napaisella liitinkotelolla. Poljinyksi-
kössä on jousi, jolla luodaan kuljettajalle 
tärkeä perinteinen poljintuntuma.
Lisätietoja:
Pauli Louhimo (pauli.louhimo@kaha.fi )
Timo Lopperi (timo.lopperi@kaha.fi )

Uutta KAHAlla: 
sähköiset VDO-
polttoaine-
pumput
KAHA lanseerasi 
helmikuussa VDO:n 
sähköisten poltto-
ainepumppujen 
linjan. Tuotevalikoi-
maan kuuluvat täy-
delliset tankkiyksi-
köt, erilliset pumput, anturit, joutokäyn-
tisäätimet ja joutokäyntisäätimien ohjain-
yksiköt. Siemens-konserniin kuuluva VDO 
on lisännyt osuuttaan alkuperäispumppu-
jen toimittajana jo 90-luvun alusta lähtien 
ja on tänään monen autotehtaan ainoa OE-
toimittaja. Sähköinen polttoainepumppu 
on nykyautossa tärkeä ruiskutusjärjestel-
män osa, ja usein ainoa toimiva vaihto-
ehto on alkuperäinen VDO tuote.

KARMA
KARMA-lämmittimessä on suurten konvektori-
elementtien sijasta käytetty kaksinopeuksisia 
puhaltimia. Jäähdytysvesijärjestelmään kytketty 
laite työntää kolmella hitaasti pyörivällä puhalti-
mella kohteeseen lämmintä ilmaa 5200 kcal/h 
miellyttävän äänettömästi ja tasaisesti. Harjatto-
mien moottorien hyötysuhde on erinomainen 
(6000 W / 0,49 m) ja käyttöikä hulppeat 50 000 tuntia. 
KARMAn saa sekä 12- että 24-volttisena, ja se sopii yksin tai 
monin kappalein asennettuna pieneen taksibussiin siinä kuin täysikokoiseen linja-au-
toon tai veneeseenkin. Laitteen etuna ovat tilansäästö sekä asennuksen helppous ja no-
peus. Koska elementit jäävät näkyviin, laite on tehty lujaksi ja muotoiltu tyylikkäästi. 

Silencio 2:n 
toimintaperiaate on sama kuin KARMAn. Se on pätevä 
yleislisälämmitin esim. kuljettajan tilaan tai bussin ovi-
aukkoon. Laite käy myös päälämmittimeksi paketti-
auton tavaratilaan tai muuhun sopivaan kohteeseen. 
Kaksinopeuksinen puhallin jakaa lämpöä 6 kW:n teholla 
äänettömästi ja varmasti. 12 ja 24 V. Värit musta ja harmaa.

Alizé - 350 E 
sopii vene- ym. pienten hyttien ja ohjaamojen 
(esim. bobcat) lämmitykseen. Kolminopeuksisen 
puhaltimen teho on 4,4 kW.

Kesälomalla autossa on usein mukana tavallista enemmän tavaraa – sen tietävät myös 
varkaat. Lomaa on turha pilata levittämällä punaista mattoa pitkäkyntisille: auto kan-
nattaa suojata DEFA Auto Security -hälytinjärjestelmällä. 

Enemmän kuin ajonesto
Ajonestojärjestelmä on ollut pakollinen uusissa henkilöautoissa jo vuodesta 1998. Se 
ei kuitenkaan estä ketään murtautumasta autoon. DEFA Auto Security antaa autolle 
suojan, joka kattaa kaikki sisäänpääsyreitit. Renkaat ja vanteet voi turvata erikseen li-
sävarusteena saatavalla liiketunnistimella. Automurtoja voi torjua vain tehokkaalla ja 
luotettavalla akkuvarmennetulla hälyttimellä. Juuri sellaisella kuin DEFA.

DEFAlta ratkaisu kaikkiin autoihin
Auto Security -tuoteperheestä löytyy sopiva hälytinratkaisu käytännössä kaikkiin auto-
malleihin vuosimallista riippumatta. Tuoreinta tekniikkaa edustavat CAN-hälyttimet 
MB:n, VW:n, Audin, Seatin ja Skodan uudempiin malleihin. Asennusohjeita ja lisätie-
toa saat kellon ympäri KAHAn Extranet-palvelussa osoitteessa: www.kaha.fi /extranet

  turvaa kesäautoilijan 
omaisuuden



12

Vaurioita yllättävän nopeasti
Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä olisi-
kin syytä aina tarkistaa iskunvaimentimi-
en kunto. Vanhat ja huonot vaimentimet 
nopeuttavat merkittävästi renkaiden kulu-
mista ja uudet, hienot kesärenkaat voivat 
mennä täysin piloille jopa muutamassa 
kuukaudessa. Monroen tekemissä testeis-
sä renkaat kuluivat n. 7 % enemmän, 
kun iskunvaimentimien teho oli heiken-
tynyt 35 %. Jos vaimentimet olivat tätä-
kin huonommat, renkaat saattoivat kulua 
jopa 30 % normaalia enemmän.

KAHAn varasto takaa nopeat 
toimitukset
Suomen autokantaa vastaava suomen-
kielinen Walker-pakoputkiluettelo 2002 
on ilmestynyt. Mukana on kaikkiaan n. 
5000 tuotenumeroa, joukossa luonnolli-
sesti paljon putkia uusiin automalleihin. 
Luettelo kattaa käytännössä lähes kaikki 
Suomessa myytävät autot.

Walker on ensiasennuspakoputki yhä use-
ammassa uudessa autossa. Tarjoamalla 
asiakkaillesi Walker-osia varmistat siis al-
kuperäistä vastaavan yhteensopivuuden 
ja tiukimmatkin päästönormit alittavan 
suorituskyvyn. Ja mikä parasta, kaikki 
luettelon varaosat löytyvät KAHAn suu-
ren Walker-yhteisvaraston hyllyiltä. Tämä 
merkitsee nopeita, varmoja toimituksia ja 
tyytyväistä asiakasta.

Rengasliikkeet saavat joskus valituksia asiakkailta, joiden 
uusissa kesärenkaissa on jo lyhyessä ajassa näkynyt merkkejä 

epätasaisesta kulumisesta. Renkaan materiaalivian sijasta syy piilee 
kuitenkin useimmiten huonoissa iskunvaimentimissa. Kulunut iskari 

on myös huomattava turvallisuusriski siinä kuin kulunut rengaskin.

Uudet Monroet parantavat ABS-
jarrujen tehoa
Huonot iskunvaimentimet ovat selvä tur-
vallisuusriski monellakin tapaa. Vesiliirron 
vaara kasvaa, ajo-ominaisuudet heikkene-
vät ja auton hallinta vaikeutuu. Lisäksi 
puolueettomat TÜV:n testit osoittivat, 
että uudet Monroe-iskunvaimentimet pa-
ransivat ABS- ja EPS-järjestelmien jarru-
tustehoa selvästi. Kuivalla, epätasaisella 
tienpinnalla 80 km/h nopeudella tehdyssä 
hätäjarrutuksessa Monroe-auto pysähtyi 
6 m lyhyemmällä matkalla kuin kuluneil-
la vaimentimilla varustettu vertailuauto.

Monroe kehittyy entisestään
Jatkuvan tuotekehityksen tuloksena Mon-
roe uudistaa ja parantaa tuotteitaan 
koko ajan. Vuoden 2002 aikana uusi 
Monroe Refl ex tulee asteittain korvaa-
maan Sensa-Trac -mallistoa. Tuotenu-
meroinnissa ensimmäinen S-kirjain tulee 
samalla muuttumaan E:ksi. Kevään aika-
na asiakkaamme tulevat saamaan lisätie-
toa asiasta. Monroe-kuulumisiin!

Tuliterät Monroet 
varma valinta
Vanhat vaimentimet syövät renkaita 

ja ajoturvallisuutta

Walker-luettelo 2002 
Walker kehittää tuotteitaan 
jatkuvasti
Kaikilla Walker-osilla on kahden vuoden 
takuu. Valmistusviat tuotteissa ovat har-
vinaisia, mutta kun takuupalautus joskus 
tehdään, tehdas ei tyydy vain mekaanises-
ti vaihtamaan viallista osaa uuteen. Walker 
tutkii syyn todella tarkasti ja oikeasti TE-
KEE asialle jotain. Osoituksena tästä taka-
äänenvaimentimien ainevahvuutta lisättiin 
25 % välittömästi kun takuupalautuk-
sena tuli normaalia hiukan nopeammin 
ruostuneita katalysaattoriautojen takavai-
mentimia. Näin toimii Walker.

Uuden suomenkielisen Walker-luettelon 
2002 voi tilata KAHAlta tilausnumerolla 
WALLUE2. Kaikkein uusimpien auto-
mallien osalta voi viimeisimpiä tietoja 
etsiä myös juuri ilmestyneestä tehdasluette-
losta 2002 (tilausnro WALLUE1).

selvällä suomella!
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Uusia 

pääsulakkeita 
KAHAn ohjelmaan
Nykyaikaisessa sähköjärjestelmässä li-
sätään suurivirtainen pääsulake akun 
ja suurta virtaa vaativien laitteiden 
(esim. käynnistinmoottori, laturi, il-
mastointilaite, hydraulipumppu) vä-
liin suojaamaan johtosarjoja ennen 
pienempivirtaisia laitesulakkeita. 

Ajoneuvoteollisuudessa pääsulakkeina 
yleistyvät Pudenz BF Bolt Fuse -pää-
sulakkeet on otettu KAHAn tuote-
ohjelmaan. Alhaisen kylmävastuksen 
omaavissa korroosiosuojatuissa pääsu-
lakkeissa on näkyvä sulakelanka ja 
värikoodaus sulakekoon tunnistami-
seen.

Bolt Fuse –sarjan sulakkeita on kahta 
kokoluokkaa: BF1 (40–150 A) ja BF2 
(100–300 A). BF-sulakkeen pulttikiin-
nitys varmistaa pienen jännitehäviön 
suurella virralla. Tukevan rakenteensa 
ansiosta se kestää 4 Nm (BF1) ja 12 
Nm (BF2) kiristysmomentin varmis-
taen siten hyvän värinänkestävyyden 
koneen käydessä. 

Sulakerasioita on saatavana yhdelle tai 
useammalle sulakkeelle, kiinteällä tai 
liukuvalla kiinnityksellä tai kiinnitet-
täväksi kaapeliin. Rasian sivulla on 
kiinnikkeet, joilla niitä voidaan kiin-
nittää toisiinsa. Pudenz tarjoaa täydel-
lisiä järjestelmäratkaisuja sulakkeille ja 
pitimille. Vaativat yksilölliset erikois-
ratkaisut ovat yrityksen erikoisuus.

Lisätietoja: 
Pauli Louhimo (pauli.louhimo@kaha.fi ) 
Timo Lopperi (timo.lopperi@kaha.fi )

tekee raitisilmasuodattimen valinnasta 
helppoa
Vaikka autoihin alettiin jo 90-luvulla ensiasentaa raitisilmasuodattimia, moni uu-
denkaan auton omistaja ei tiedä sellaista ajokissaan olevan. Siksi asiakasta kannattaa 
huollon yhteydessä asiasta muistuttaa. Raitisilmasuodatin suodattaa tehokkaasti ilman 
epäpuhtaudet kuten pölyn, noen, siitepölyn ja pakokaasun. 
Huurtuvan tuulilasin syynä puolestaan on usein vanha, 
tukkeutunut suodatin. Kirkkaat ikkunat ja raikas sisäilma 
ovat tärkeitä turvallisuus- ja mukavuustekijöitä sekä 
kuljettajalle että matkustajille.

Kevään aikana on FRAMILTA ilmestynyt 
seinäpikataulukko, josta on helppo valita 
oikea raitisilmasuodatin kaikkiin yleisim-
piin automalleihin. Runsaan ja uudis-
tuneen valikoiman täydentävät aktiivihiili-
suodattimet. Muut suodattimet löytyvät 
keväällä ilmestyneestä FRAM 2002 
-tuoteluettelosta tai osoitteesta 
www.frameurope.se

Valtioneuvoston uusi kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huol-
totoimintaa koskeva asetus 1187/2001 tekee pian ilmastointilaitteidenkin huolto-
töistä luvanvaraista toimintaa. Se merkitsee paitsi vastuuhenkilöiden nimeämistä 
ja heidän kurssittamistaan, myös laitteistojen saattamista tarvittavalle vaatimusta-
solle. Lisätietoa saat osoitteesta www.tukes.fi . KAHAlta saat puolestaan taatusti 
pykälät täyttävät laitteet ja tarvittaessa kattavan koulutuksen päälle. 
Soita ja kysy lisää!

Ison kaliiberin ilmastointihuoltoon 
WIGAM PLATONE Process
Bussien ilmastointijärjestelmien kylmäainemäärät 
ovat henkilöautoja huomattavasti isompia. Siksi myös 
niiden huoltoon tarvitaan tavallista järeämpi laite
 – sellainen kuin WIGAM PLATONE Process. 
Sen 40 kg:n säiliöllä hoitaa yhteen menoon n. 4 
linja-autoa ja 40 henkilöautoa.
Tavallista tehokkaammalla tyhjiöpumpulla ja talteen-
ottokompressorilla varustettu ammattilaite ei kuiten-
kaan vaadi mitään erikoisosaamista. Siitä pitää huolen 
hienosti suunniteltu käytettävyys hipaisunäppäimineen 
ja merkkivaloineen. 
Laite hoitaa koko huollon: tyhjiöimun, kylmä-
aineen talteenoton ja täytön täysin automaattisesti.
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Uusi kuluttajaesite ja osto-opas ilmestyneet

Thule-valikoimasta 
ratkaisut moniin 
kuljetusongelmiin

Thule-kuljetus-
laatikoita ei kannata 
kärrätä kaupan hyllyiltä piiloon kesällä. 
Yhä useampi autoilija on oivaltanut niiden 
tarjoavan nopeaa, siistiä ja helppokäyt-
töistä kuljetustilaa ympäri vuoden.

North Cape – käytännöllinen muotovalio
Tyylikäs uutuuslaatikko North Cape mahtuu rakenteensa 
ansiosta auton katolla matalaankin talliin. Lähemmäksi auton kattoa 
muotoillussa laatikossa on molemmin puolin avattava DualSide-kansi. 80-millisen QuickSnap-pikakiinnityksen 
ansiosta se on helppo kiinnittää jokseenkin kaikkiin taakkatelineisiin. Suksiaisat kuuluvat vakiovarustukseen. 
Värivaihtoehtoina ovat upea antrasiitti ja arvokkaan hillitty kiiltävä musta.

Kuljetuslaatikko X-sukupolvelle: Thule X1
Räväkkä Thule X1 on suunniteltu laskettelua ja lumilautailua harrastaville nuorek-
kaille ihmisille. Näyttävästi muotoiltuun 90 cm leveään laatikkoon mahtuu muhkeat 
kuusi paria enintään 185 cm pitkiä suksia. Ruostumattoman teräksen värinen 
X1 on varustettu DualSide-kannella ja QuickSnap-pikakiinnityksellä.

190 cm pitkä ja 90 cm leveä Thule X1 on myös hyvä yleiskuljetuslaatikko 
retkeily ym. käyttöön.

Thule on paljon enemmän kuin kulje-
tuslaatikko auton katolla: se on koko-
nainen kuljetusjärjestelmä, joka täyttää 
ihmisen työn ja harrastusten luomat mitä 
erilaisimmat kuljetustarpeet hyvin moni-
puolisesti. Uunituoreessa suomenkielises-
sä kuluttajaesitteessä on paljon uutuuksia 
ja toimivia ratkaisuja asiakkaittesi kul-
jetusongelmiin. Osto-opasta puolestaan 
on uudistettu vastaamaan kansainvälistä 
painosta, mikä helpottaa itse maahan-
tuotuihin autoihin sopivien tarvikkeiden 
valintaa.

Polkupyörätelineitä muuttuviin 
tarpeisiin
Thule Euro Classic on uusi mukautuva 
polkupyörätelinemallisto, jonka kapasi-
teettia voi laajentaa monipuolisesti erilai-
silla sovitteilla. Esim. kahden ja kolmen 
pyörän mallit muuttuvat laajennussovit-
teella käden käänteessä kolmen ja neljän 
pyörän telineiksi. Offroad-sovitteella teli-
neen saa myös maastureihin, joiden vara-
rengas on takaovessa. Rengas vie yhden 
polkupyörän paikan, mutta laajennusso-
vitteella sen voittaa taas takaisin. 

Toinen mielenkiintoinen polkupyöräteli-
neuutuus on Thule VeloVise Pro. Tämä 
suositun VeloVise-telineen rinnakkaismal-
li on suunniteltu erikoisesti levyjarruilla 
varustetuille polkupyörille, 
joita kuljetetaan ilman 
eturengasta.

Thule Euro Classic -telineisiin saa lisäpyöräpaikan helposti laajennussovitteella ❶. 
Sitä voi käyttää myös maastureille tarkoitetun Offroad-sovitteen ❷ kanssa. 

❷

❶
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Monipuolinen mobiili lämminvesivaraaja
Uudet Webasto-lämminvesivaraajat sopivat veneisiin, 
matkailuautoihin tai mihin tahansa kohteeseen, missä tar-
vitaan mukana kulkevaa kuumaa vettä. Niissä on termos-
taattiohjattu 800 W:n sähkövastus sekä vakiona kaksi 1/2” 
lämminvesikierukkaa, joista toinen yhdistetään moottoriin 
tai generaattoriin ja toinen Webasto-vesilämmittimeen. 
Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vesi kuumenee sekä ajet-
taessa että kone sammutettuna. Niinpä vaikkapa leirintä-
alueella tai rauhallisessa vierasvenesatamassa ei tarvitse 
käyttää moottoria pelkästään lämpimän veden tuottamiseksi.
Laitetta on saatavana neljää eri kokoa (20, 30, 40 ja 60 l) sekä vaaka- että pystyasen-
nukseen. Ylipaine/tyhjennys/takaiskuventtiili, ruostumattomasta AISI 316 -teräksestä 
valmistettu vesisäiliö sekä kattava takuu tekevät käytöstä turvallista ja helppoa. Lisäva-
rusteena on saatavissa letkuliittimiä, sekoitinsarja sekä erillinen termostaatti. 

Tulossa: veneilmastointilaitteet
Laadukkaiden lämmityslaitteiden ja varaa-
jien lisäksi Webastolla on pian tarjota 
myös hyvä valikoima veneilmastointilait-
teita. Mallistossa tulee olemaan kolmea 
perustyyppiä: kompakti-, erillis- ja vesi-
laitteita. Ensiasennuksen voi suorittaa 
veneveistämö; jälkiasennukseen sopivat 
erityisen hyvin kompaktilaitteet, sillä 
esitäytön ansiosta niiden asennus ei vaadi 
kylmäalan erikoisosaamista.
Hyötysuhteeltaan erinomaisilla laitteilla on suureen jäähdytystehoon nähden pienet 
ulkomitat. Soft-Touch -automatiikka ja ohjelmoitava hyttilämpötila takaavat puoles-
taan korkeimman luokan käyttömukavuustason. Tarkempia tietoja Webaston uusista 
veneilmastointilaitteista saat KAHAsta.

Webasto venemessuilla
Helmikuun alkupuolella Helsingin Messukeskuksessa 
järjestetyillä Vene 02 Båt -messuilla näkyi veneilyn ja muiden vesielämän harrastusten 
suosio. Kymmenpäiväisiin messuihin tutustui yhteensä 91 500 kävijää, mikä on enem-
män kuin yli kymmeneen vuoteen. Näyttelyllä oli käytössään kaksi uutta hallia, entistä 
enemmän nähtävää ja väljemmät kulkuväylät. KAHA esitteli osastollaan lämmittimien 
lisäksi suurta kiinnostusta herättäneet Webaston uudet lämminvesivaraajat sekä pian 
valikoimaan tulevat veneilmastointilaitteet.
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Korjaamon 
kemikaalikäsikirja
Maaliskuussa on ilmestynyt uusi Teroson/
Loctite/Plastic Padding -luettelo, joka sisältää 
kaikki näiden merkkien autopuolen tuotteet tuo-
tekuvauksineen ja värikuvineen. Tämä luettelo 
onkin todellinen kemikaalikäsikirja, joka kan-
nattaa tilata jokaiseen korjaamoon ja verstaa-
seen!

STOP 
ruos-
teelle!
Tannox-ruosteenmuunnin pysäyttää ruosteen 
kuin ruosteen eristämällä hapen metallipin-
nalta. Hämmästyttävän tehokasta ainetta voi 
käyttää monissa eri kohteissa missä vain ruos-
tuminen on ulkonäöllisenä tai toiminnallisena 
ongelmana. Tannoxia saat vain KAHAlta.

Sitruunantuoksua 
verstaaseen
CRC Bräkleen Citrus on 
uusi tehokas sitruunan-
tuoksuinen jarru/kytkinpuhdis-
tusaine ammattilaisille ja 
harrastajille, jotka arvostavat 
laadun lisäksi mukavuutta. 
KAHAlta tuotenumerolla 
32-BRC650.

Uutuusvaha 
kaikille maalipinnoille
Korrekilta on tullut kevääseen hieno uutuus-
vaha Korrek Classic II. 
Tuote on helppo-
käyttöinen ja tehokas 
puolikiinteä luonnon-
vaha kaikentyyppisille 
maalipinnoille. 
Tuotenumero 
14-15380.

Ennen Tannox-käsittelyn jälkeen
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AD ja KAHA Norjassa DEFAn vieraana
AD-ketjun osakkaat vierailivat DEFAn tehtailla Norjassa tehtiin 3.–4. huhtikuuta. 
Kiitos kaikille mukana olleille onnistuneesta matkasta!

Laadukaita letku-
pihtejä vaativiin 
asennuksiin
Autojen jousityyppiset letkuklemmarit tuottavat 
päänvaivaa pelkällä ruuvimeisselillä varustau-
tuneelle asentajalle. Ratkaisu ongelmaan ovat 
KAHAn alkuperäisklemmareille suunnitellut eri-
koispihdit. Kahdella pihtityypillä hoituvat lähes 
kaikkien autojen letkutyöt.
Myös letkunsulkupihdit esim. Webasto-asen-
nuksiin kannattaa tilata KAHAlta. Sähköä joh-
tamattomia, pyöristetyillä leuoilla varustettuja 
pihtejä on saatavan kolmea eri kokoa. Kaikissa 
on yksinkertaisen toimiva lukitus ja löytämistä 
helpottava kirkas huomioväri.

Autovalot 2002 
ilmestynyt
KAHAn omaan Autovalot 2002 -luetteloon on 
koottu pätevä valikoima laatumerkkejä, jotka 
kattavat Suomen autokannan lähes aukotto-
masti. Päälinjan muodostavat Valeon tuotteet, 
joita on täydennetty TYC- ja Leart-valoilla sekä 
Cibie-lisävaloilla. Valeon asema alkuperäistoi-
mittajana on vankka – myös japanilaismer-
keissä, jotka käytännössä kaikki valmistetaan 
lisenssillä Euroopassa. Ensiasennuslaatua tar-
joavan Autovalot 2002 -luettelon saa KAHAlta 
tilausnumerolla VALO1.

Klokkerholm korin-
osat 2002 ilmestynyt
Uudesta Klokkerholm korinosat 2002 -luet-
telosta löytyy lähes 20 000 tuotenumeroa. 
Alkuperäisosia laadultaan ja sopivuudeltaan 
vastaavat, mutta niitä edullisemmat Klokker-
holm-korinosat toimitetaan suoraan KAHAn 
omasta varastosta. Tämän ansiosta toimitus-
aika on yleisimpien automerkkien kohdalla vain 
yksi päivä, eikä kaikkein harvinaisimpien osien-
kaan toimitukseen mene kuin viikko. Klokker-
holmin luettelo lähtee KAHAlta tilausnumerolla 
KORLUE.

Jenkkisulat Trico 
ExactFit 
-valikoimaan
Tricon merkkikohtaisesta ExactFit -sulkasarjasta 
löytyvät nyt myös sulat useimpiin amerikkalai-
siin autoihin. Kattava valikoima korvaa Tricon 
aiemmat jenkkisulat. ExactFit-sulkien asennus 
on nopeaa ja helppoa, sillä oikea adapteri on jo 
valmiina kiinni sulassa. Henkilökunnan aikaa ei 
siis kulu asennuksiin, ja sulan valintakin sujuu 
kätevästi itsepalveluperiaatteella.
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Kahavisan 02/2001 
voittaja oli 

Mika Metsänkylä
Varaosatiimi, 23800 Laitila.

 Paljon onnea!
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Philips-osaamista uudessa E-Mersussa
Mercedes Benzin E-class -mallin tyylikkäissä takavaloissa on käytetty Philipsin 
uutta HiPerVision-teknologiaa. Takavaloyksikköjen (taka-, jarru-, suunta-, sumu- 
ja peruutusvalo) polttimot on täytetty xenon-kaasulla soveltaen Philipsin televisi-
oiden valmistuksessa käytettyä tekniikkaa. Ratkaisu antaa lampulle auton kanssa 
yhtä pitkän käyttöiän (jopa 850 000 km ilman polttimon vaihtoa!). Parantuneen hyötysuhteen 
ansiosta 16 watin polttimolla tuotetaan yhtä paljon valoa kuin perinteisellä 25-wattisella.

Metec antaa 
autolle kiiltoa 
ja karismaa
Käsityönä viimeistellyt Metec-
lisävalotelineet ovat saaneet 
erinomaisen vastaanoton. 
Kasvavan kysynnän johdosta valikoimaa laajennetaan jatkuvasti, ja tarjolla on laaja joukko tuot-
teita kaikkiin yleisimpiin maastureihin, pakettiautoihin ja pick-upeihin. Mallikohtaisesti suunnitellut 
Metec-sivuputket ja astinlaudat antavat autolle voimakkaan ja viimeistellyn ilmeen, joka sopii niin 
yritys- kuin yksityiskäytössäkin olevaan ajoneuvoon. TÜV-hyväksytyt Metec-tuotteet ovat yhä use-
amman ammattimaisen korinvarustelijan valinta. KAHAlla Metecistä vastaa tuotepäällikkö Jarkko 
Malm, puh. (09) 6156 8234.

Letku-
uutuuksia 
Gatesilta

Jäähdytys-
järjestelmän 
täyttölaite
Tämä kätevä yleismalli on samalla sekä jääh-
dytysjärjestelmän vuototesteri että täyttölaite. 
Sillä imetään jäähdytysjärjestelmään alipaine, 
jonka jälkeen mittari paljastaa lahjomattomasti 
mahdolliset vuodot. Jos kaikki on kunnossa, 
letku työnnetään valmiiseen jäähdytysnestese-
okseen ja sitten vain hana auki: alipaine imaisee 
nesteen järjestelmään eikä ilmakuplia muo-
dostu. Varmaa, nopeaa ja helppoa – KAHAlta 
tilausnumerolla 70880.

Gatesin uusi kangaspäällystei-
nen polttoaineletku on lämmön-, 
öljyn-, otsonin- ja säänkestävää.
Punottu rakenne kestää jopa 
6 kg/cm2 (85 psi) työpaineen. Saa-
tavana halkaisijaltaan seitsämässä 
yleisimmässä koossa. Letku ei so-
vellu säiliön sisäpuolisiin sovellutuk-
siin eikä kaasuille tai biodieselille. 

Gatesin uuteen letkutelineeseen mah-
tuu 6 letkukelaa! Aloituspaketissa kelat 
ovat kooltaan 7,5 m, mutta jatkossa 
täydennys tapahtuu perinteisillä 
15 metrin keloilla. Telineen leveys 
on  530 mm.

KAHAlta uusia 
OSRAM-tuotteita
Koska loisteputkia kysellään paljon myös auto-
varaosaliikkeistä, KAHA on ottanut valikoi-
maansa OSRAMilta autolamppujen lisäksi myös 
loisteputket. Tarjolla ovat kaikki yleisimmät 
lamput ja koot sekä kotitalous- että teollisuus-
käyttöön. 

OSRAM MULTI HALOGEN on yleiskäyttöinen 
käsivalaisin varoitusvilkkutoiminnolla. Sen voi 
kiinnittää esim. autoon lampun varressa olevan

magneetin avulla. Paristoina 4 x LR 6 ja 
värivaihtoehtoina musta 

ja valkoinen.

Käytännölliseen HALOMAX-suurennuslasiin on 
integroitu tehokas halogeenilamppu. Laite sopii 
kaikkiin erikoista tarkkuutta vaativiin töihin ja 
harrastuksiin. Linssin halkaisija on 7 cm ja suu-
rennus 2,5-kertainen.

Thule-
takuu nyt 5 vuotta
1.1.2002 alkaen Thulen tuotetakuu on 5 vuotta 
koskien materiaalivikoja tai valmistusvirheitä. 
Thule-laatuun voi luottaa aina.
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NIMITYKSET

Bougicord – Uusi luettelo tehtaan numeroilla
KAHA siirtyy kevään mittaan käyttämään Bougicord-sytytysjohdoissa tehtaan numeroita. Uuden 
piakkoin ilmestyvän suomenkielisen luettelon mukana tulee myös tehtaan luettelo, jossa on kuvat 
kaikista johdoista jo johtosarjoista. Luvassa on uutuuksia mm. uudempiin ranskalaisiin autoihin, 
joissa johdot ovat valmiiksi integroituja sarjoja. Bougicord–tuotteet ovat aina alkuperäislaatua.  

Onko 
autoilijan 

turvasetti jo valikoi- 
massasi?
Esittelimme Kahaviestissä 
1/2001 sekä Auto- ja korjaa-
monäyttelyssä autoilijan 
turvasetiksi ristimämme IRS Amper Lite 2000 
-monitoimilampun. Korkealaatuisesta krypton-
lampusta tekevät ainutlaatuisen siihen integ-
roidut turvavyön leikkuri ja lasinsärkijä. 
Tekniikan Maailma kertoi lukijoilleen tästä 
lampusta numerossa 5/02. Artikkelissa mai-
nittiin “hyvin varustettujen autotarvikeliikkeit-
ten” myyvän tuotetta hintaan 49 euroa. Nyt 
kannattaakin varmistaa, että liikkeesi kuuluu 
juuri näihin hyvinvarustettuihin autotarvikeliik-
keisiin! 

HYDRA 
LINER -hydrauliikan 
nestelämmittimet
Maansiirtokoneille ja traktoreille suunnitellut 
15-putkiset Hydra Liner -lämmittimet on val-
mistettu USA:ssa ruostumattomasta teräksestä. 
Laite kiinnitetään säiliöön hitsattavaan holkkiin 
vaaka- tai pystyasentoon hydraulinestesäiliön 
pohjaan ja liitetään Webasto-lämmittimen kier-
toon. 
Yksi lämmitin pitää jopa 190 litran säiliön läm-
pimänä estäen tehokkaasti öljyn jähmettymi-
sen sekä letku- ja liitinvauriot. Tätä suurempiin 
tankkeihin voidaan asentaa useampi yksikkö. 
Saatavana on kolmea eri pituutta (16”, 20” ja 
24”), joista suurimman lämmityspinta-ala on 
635 cm2. Lisävarusteina erillinen teräsholkki 
sekä NPT-letkuliittimiä

Myynti
Heikki Lehtinen on nimi-
tetty 11.3.2002 alkaen 
projektipäälliköksi
myyntiosastolle. 

Ajoneuvoteollisuus
Petteri Mella on nimitetty 
1.1.2002 alkaen tekniseksi 
myyjäksi ajoneuvoteolli-
suusosastolle.

Pallopäiset kuusiokolo-
avainsarjat
Erikoispitkä pallopäinen kuusiokoloavainsarja 
on pakattu käytännölliseen avattavaan pidikkee-
seen, jossa on avaimien kokomerkinnät. 
Kattava setti löytyy sekä millisenä 
(K 1418, 9 kpl 1,5–10 mm) että 
tuumaisena (K 1419, 
12 kpl 1/16–3/8 “), ja 
avaimia myydään 
myös erikseen.

Kamasalta erikois-
työkalut Bugatille
Sinulla on Bugatti ja haluaisit tehdä pientä remp-
paa, mutta tavalliset työkalut eivät oikein tunnu 
sopivan tarkoitukseen. Tuttu ongelma? Ei hätää, 
sillä Kamasa on valmistanut kolmen 4-kulma-
nivelhylsyavaimen sarjan erikoisesti Bugattia 
varten. Luoksepääsyn ratkaisu piilee kromiva-
nadiumteräksisten avaimien tavallista syvem-
mässä hylsyssä. Ja tietysti Kamasa-laadussa, 
joka sopii paremmin kuin hyvin yhteen legen-
daarisen automerkin kanssa.

Testivoittaja Castrol 
kestää pitempään
Nykyiset moottoriöljyluokitukset antavat mahdollisuuden synteettinen- tai täyssynteettinen-nimen 
käyttöön jo hyvinkin pienillä kokonaispitoisuuksilla. Ostaja huomaa eron vasta kun öljy on kaadettu 
moottoriin ja sillä ajetaan – tai pahimmassa tapauksessa vielä  myöhemmin kun jo jotain peruutta-
matonta ja valitettavan usein myös kallista on ehtinyt tapahtua. 
On erittäin tärkeää, että öljyn voitelevat ominaisuudet 
pysyvät muuttumattomina auton-
valmistajan antaman vaihtovälin. 
Castrol on voitelutekniikan edellä-
kävijä, jonka tuotteiden moottorille 
antama suoja kestää moitteetto-
mana kilpailijoita pitempään; 
siitä on osoituksena mm. hieno 
voitto Tekniikan Maailman XX/02 
moottorikelkkaöljytestissä, jossa 
Castrol sai ainoana neljä tähteä.
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Suhonen Jari
Osastopäällikkö  
09 615 68 212
jari.suhonen@kaha.fi  

Aittolahti Kimmo 
Gates, Fram, SNR
Philips, Osram
09 615 68 204 
kimmo.aittolahti@kaha.fi  

   

Huusela Sirkka-Liisa
Kamasa 
09 615 68 208  
sirkka.huusela@kaha.fi 
 

Ijäs Markku
VDO Dayton 
(audio & navigointi) 
09 615 68 240  
markku.ijas@kaha.fi   
  

Haapanen Pertti 
Monroe
09 615 68 326  
pertti.haapanen@kaha.fi 

Kuparinen Harri 
Webasto
09 615 68 380  
harri.kuparinen@kaha.fi 

Leppänen Pietari
Behr, Valeo 
(ilmastointi & jäähdyttimet)
Behr, Thomson 
(termostaatit)
09 615 68 277  
pietari.leppanen@kaha.fi 

Malm Jarkko 
DEFA, Metec
09 615 68 234  
jarkko.malm@kaha.fi 

  Varaosa- ja lisävarusteosasto   Ajoneuvoteollisuusosasto

Virkkunen Ilkka 
Osastopäällikkö
09 615 68 226  
ilkka.virkkunen@kaha.fi 

Lehto Rauno 
Poclain (hydrauliikka)
09 615 68 375  
rauno.lehto@kaha.fi 

Lopperi Timo 
VDO (mittarivarusteet)
Sähkötarvikkeet
09 615 68 290  
timo.lopperi@kaha.fi  
   

Louhimo Pauli 
VDO (mittarivarusteet)
Sähkötarvikkeet
09 615 68 227  
pauli.louhimo@kaha.fi 

Mella Petteri 
Kenttämyynti
(ilmastointilaitteet)
09 615 68 382  
petteri.mella@kaha.fi  
 
  

Palviainen Sami 
Puhelinmyynti
09 615 68 260 
sami.palviainen@kaha.fi  

Tötterman Kaj 
VDO Kienzle
(RK-varaosat)
09 615 68 268  
kaj.totterman@kaha.fi 

Widerholm Jari 
Webasto 
(RK-varaosat)
09 615 68 363  
jari.widerholm@kaha.fi 

Murtovaara Risto 
Fremax, Jurid
UBD
09 615 68 225  
risto.murtovaara@kaha.fi 

Pehula Juha 
Walker, Klokkerholm
Valeo (valot)
09 615 68 201  
juha.pehula@kaha.fi   
  

Pekkinen Anne 
VDO Dayton 
(audio & navigointi)
09 615 68 270  
anne.pekkinen@kaha.fi  
   

Pelkonen Esko 
Webasto
09 615 68 379
esko.pelkonen@kaha.fi 

Perasto Ilkka 
Kamasa
09 615 68 216  
ilkka.perasto@kaha.fi 

Pulkkinen Erkki  
Thule
09 615 68 275  
erkki.pulkkinen@kaha.fi 

Torni Kimmo 
Sachs, Valeo 
Farecla, Castrol, CRC
09 615 68 252  
kimmo.torni@kaha.fi  
 
  

Westerlund Håkan 
DEFA
09 615 68 206  
hakan.westerlund@kaha.fi 
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